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:

ODBOJKA
STAREJŠE UČENKE 2001 IN MLAJŠE
POLFINALE DP
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, 30.3. 2016

Razpored tekmovanja in rezultati:
1. tekma: OŠ ŠEMPETER – OŠ KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOR. 2:0
2. tekma: OŠ KOROŠKI JEKLARJI – OŠ FRANCETA PREŠERNA MB 0:2
3. tekma: OŠ ŠEMPETER – OŠ FRANCETA PREŠERNA MB 2:0
Končna razvrstitev:
1. mesto
2. mesto
3. mesto

OŠ ŠEMPETER
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
OŠ KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM

Kratko vsebinsko poročilo:
V sredo, 30.3. 2016, se je v telovadnici OŠ Šempeter v Savinjski dolini odvijalo polfinale
državnega prvenstva v odbojki za starejše deklice. V izjemnem vzdušju so domače igralke
najprej premagale OŠ Koroški jeklarji iz Raven na Koroškem z 2:0 v nizih. Čeprav končni
rezultat kaže na gladko zmago, so naše igralke morale pokazati vse svoje znanje, saj so
šele v napeti končnici strle odpor žilavih Korošic ter dobile prvi set s 26:24. Tudi v
drugem setu je bilo zelo zanimivo, navijači so večkrat globoko vdihnili, naše igralke pa
so ohranile mirne živce drugi niz dobile s 25:23 in zmagale uvodno tekmo.
V drugi tekmi so se pomerile igralke OŠ Koroški jeklarji in OŠ Franceta Prešerna iz
Maribora. Štajerke so bile boljše z 2:0.
V zadnji odločilni tekmi za veliki finale pa sta se pomirili najboljši ekipi na tem turnirju.
Po velikem preobratu in zelo borbeni igri so Šempetranke dobile prvi set s 25:22, nato pa
še suvereno drugega s 25:12 in se uvrstile na finalni turnir ter si tako že zagotovile mesto
med najboljšimi tremi ekipami v državi.
Vsem igralkam se zahvaljujemo za udeležbo, čestitamo jim za prikazano igro, zmagovalni
ekipi pa želimo veliko uspeha tudi v finalu.
Predlog sportikus poteze:

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.

