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:

ODBOJKA
Letnik 1999 in mlajša dekleta
Državno polfinale
Zreče, 21. 3. 2014
OŠ Zreče
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Končna razvrstitev:
OŠ KOLEZIJA LJUBLJANA
1. mesto
OŠ ZREČE
2. mesto
OŠ TONETA ČUFARJA JESENICE
3. mesto
4. mesto
Kratko vsebinsko poročilo (lahko se vključi tudi predlog Sportikus poteze):
Na današnjem polfinalnem turnirju so tekmovale ekipe OŠ Kolezija iz Ljubljane, OŠ Toneta Čufarja z Jesenic in domača
ekipa OŠ Zreče. Vsaka ekipa je igrala z vsako.
V prvem srečanju se je domača ekipa iz Zreč pomerila z Jesenicami. Zrečanke so začele previdno, nato pa hitro prevzele
pobudo in prvi niz brez večjih težav dobile z rezultatom 25:15. V drugem nizu so domače zaostale za gostjami, nato pa
začele zmanjševati razliko, ki pa je bila prevelika, niz se je končal z rezultatom 25:22 za gostje. V odločilnem tretjem nizu
domačinke niso dovolile presenečenja, hitro so povedle, gostje so pred koncem dobile nekaj točk, a dvoma o zmagovalcu ni
bilo. Zrečanke so niz dobile s 15:9.
V drugem nizu so igralke Kolezije premagale Jeseničanke z rezultatom 2:0. Prvi niz so igralke iz Ljubljane gladko dobile,
rezultat je bil 25:19. V drugem nizu pa smo gledali napeto končnico, igralke Jesenic so dvakrat prišle do izenačenja izida,
na koncu so bile srečnejše Ljubljančanke, ki so niz dobile z izidom 27:25.
Sledil je veliki finale med obema neporaženima ekipama. Pomerile do se domačinke iz Zreč in igralke OŠ Kolezija. Gledali
smo dobro odbojko na obeh straneh. Zrečanke so napadale, a so Ljubljančanke uspešno reševale njihove nevarne napade.
Ljubljančankam so delo Zrečanke same precej olajšale, saj so naredile kar nekaj napak. V obeh nizih so Ljubljančanke hitro
povedle, Zrečanke pa so jih lovile, a več kot 20 točk v prvem in 19 v drugem nizu niso zmogle.
Čeprav rezultati morda kažejo drugače, so se v Zrečah pomerile tri dokaj izenačene ekipe, ki so imele možnosti za zmago
na turnirju, a so Ljubljančanke na koncu prikazale najboljšo igro in tudi zbranost v ključnih trenutkih ter se zasluženo
uvrstile v finale.

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
Darja Brglez

