MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo
objava na spletni strani www.sportmladih.net

Športna panoga:
Starostna kategorija in spol:
Stopnja tekmovanja:
Kraj in datum tekmovanja:
Izvajalec tekmovanja:

KOŠARKA
Starejše učenke
Četrtfinale 9. skupina
Blanca, 22. 1. 2014
OŠ Blanca, Maja Draksler Laznik
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Končna razvrstitev:
1. mesto
Oš Draga Bajca Vipava
2. mesto
Oš Blanca
3. mesto
Oš dr. Pavla Lunačka Šentrupert
4. mesto
Kratko vsebinsko poročilo (lahko se vključi tudi predlog Sportikus poteze):
Tekmovanje je potekalo v skladu z razpisom; prva tekma je bila zelo zanimiva. Prva tretjina je pripadla
domačim igralkam, druga pa gostujočim igralkam. Tretja tretjina je bila izenačena do konca, kjer pa je
bila jeziček na tehtnici domača igralka Aleksandra Krošelj, ki je s svojimi izkušnjami in znanjem
zagotovila zmago domačinkam.
V drugi in tretji tekmi je prišel do izraza večji izbor kvalitetnih igralk iz Vipave, ki so zasluženo
zmagale.
Ekipa Oš Blanca, se je z njimi enakovredno kosala le v prvi in tretji tretjini, ko je igrala kapetanka
Aleksandra Krošelj.
Najboljša strelka turnirja je bila s 55 doseženimi točkami domača igralka Aleksandra Krošelj, medtem
ko je priznanje za najkoristnejšo igralko prejela Nika Kodelja iz Vipave.

Tekmovanje je popestrila skupina godbenikov Blanški vinogradniki, ki je odigrala himno v živo,
predstavila pa se je tudi šolska harmonikarska skupina pod vodstvom Boštjana Povšeta in pa
mažoretka Larisa Očko.
Priznanja in pokale je najboljšim podelil košarkar Rogaške Sandi Čebular.
Pokrovitelji tekmovanja so bili:
-KZS
-zavod za šport RS Planica
-zavod KŠTM Sevnica
-sadjarstvo Blanca
- POTOČJE: GRADBENIŠTVO, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, NADZOR, IZOBRAŽEVANJE,
ŠPORT, KULTURA - STANISLAV KRANJEC S.P.
Po končanem tekmovanju je bila organizirana malica za vse igralke, mentorje, sodnike in
goste.

Prosimo vas, da poročilo v PDF obliki posredujete na e-naslov sst@sport.si in v prilogi posredujete tudi
tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za objavo na spletni strani www.sportmladih.net.

Vodja tekmovanja
Maja Draksler Laznik

