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Plavanje
Na ravenskem letnem kopališču so se v lepem sončnem vremenu minuli konec tedna, že četrtič
zapored zbrali mladi plavalci in plavalke na tradicionalnem mednarodnem mitingu »Boberček
2008«. Na pobudo organizatorja plavalnega kluba Fužinar, je v olimpijskem bazenu nastopilo
kar 366 plavalnih upov, dečkov in deklic do 14. leta starosti, iz šestnajstih slovenskih klubov ter
iz madžarskega Lentija.
Najboljša rezultata mitinga sta dosegla plavalec mariborskega Branika Klemen Schweighofer v
disciplini 50 metrov prsno ter domača plavalka Karin Oto na 400 metrov mešano. V seštevku
štirih najboljših rezultatov, je bila od plavalk Fužinarja najboljša Mojca Sagmeister, ki je osvojila
največ točk v konkurenci najstarejših plavalk, letnic 1996. Štirje naslovi so pripadli dečkom in
deklicam ljubljanske Olimpije, tri pa so osvojili člani slovenske reprezentance. Posebej je bila v
središču pozornosti številnih ljubiteljev plavanja, ki so se zbrali ob bazenu, zaključna tekma za
pokal »Boberček 2008« v disciplini 8 x 50 metrov mešano, kjer so v posamezni ekipi nastopili
štirje fantje in štiri dekleta. Pokal je osvojila ekipa ljubljanske Olimpije pred ekipama Merit
Triglava Kranj in Žita Gorenjke Radovljice. Domača ekipa Fužinarja se je morala zadovoljiti s
četrtim mestom.
Atletika
Minuli petek, 20. junija so v Mežici, v organizaciji športnih delavcev tamkajšnjega tekaškega
kluba Grča, že enajstič izpeljali olimpijske teke. Zbralo se je blizu 100 tekačev in tekačic ter
pohodnikov. Važno je bilo sodelovati, zato doseženi časi in uvrstitve tekačev in tekačic, niso bili
v ospredju. Pa vendar omenimo, kdo so bili najboljši, ki so prejeli kolajne. V najdaljši disciplini,
teku na 6 kilometrov, je prvi v cilj pritekel Jože Mori z Mute pred Ravenčanom Valentinom
Česnikom in Alojzom Mlinarjem iz Žerjava.
Na polovico krajši progi se je zmage veselil mladi Matej Sovič iz Slovenj Gradca. Na drugo
oziroma tretje mesto sta se uvrstila Ravenčana Silvo Močilnik in Vili Mozgan. Med otroci od
drugega do petega leta starosti, ki so tekli na progi dolžine 400 metrov, je bil najhitrejši Tine
Jereb pred Jakobom Ambrožem Blatnikom in Gašperjem Doričem, vsi so iz Mežice. Najstarejši
udeleženec olimpijskega teka v Mežici, je bil 77-letni Ravenčan Štefan Robač, ki je davnega
leta 1956 nastopil v smučarskem teku na olimpiadi v italijanski Cortini.
Na stadionu Poljane v Mariboru se je 21. in 22. junija odvijalo državno atletsko prvenstvo za
starejše mladince in mladinke. Od mladih tekmovalcev in tekmovalk Koroškega atletskega kluba
Ravne, se je najbolj izkazala Pina Lihtineger Vidmajer, ki je v teku na 5000 metrov osvojila
naslov državne prvakinje, bronasto odličje pa si je pritekla na 3000 metrov. Metka Majerič je bila
na 5000 metrov četrta, tako kot moška štafeta 4 x 400 metrov. Bronasto medaljo si je prvega
dne na 3000 metrov z zaprekami pritekel Tadej Grilc, ki je bil drugi dan peti na pet kilometrski
razdalji. Peta mesta so osvojili še: Tanja Vinarnik je v teku na 400 metrov, pa Katja Deberšek v
metu krogle in Tilen Ramšak v teku na 800 metrov. Tjaša Fužir v troskoku in Gašper Kogelnik
na 800 metrov sta osvojila šesti mesti, Tilen Ramšak pa je bil v teku na 1500 metrov sedmi.
Odbojka
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Minuli petek so na Prevaljah podelili priznanja najboljšim športnikom občine za lansko leto. Za
najboljšo športnico občine so proglasili odbojkarico domačega kluba in mladinsko
reprezentantko Ano Skarlovnik, za najboljšo ekipo pa kadetinje odbojkarskega kluba, ki so bile
lani tretje na državnem prvenstvu, letos pa so celo osvojile naslov prvakinj.
V dvorani na Prevaljah sta bili v soboto 21. junija odigrani dve prijateljski tekmi v odbojki. Igralke
slovenske kadetske in mladinske reprezentance so se v prijateljskih tekmah pomele z
ustreznima univerzitetnima ekipama Teksasa iz ZDA. V obeh tekmah so bile boljše Američanke.
Tekmo kadetskih ekip so študentke iz Teksasa dobile s 3:1, tekmo mladinskih ekip pa tesno s
3:2. V slovenskih reprezentancah sta zaigrali tudi igralki Prevalj Urška Urnaut in Ana Skarlovnik.
Tretja odbojkarska novica prihaja iz Celovca. Tam so se od petka do nedelje odvijale
mednarodne igre mladih v različnih športih. V odbojki, kjer je skupno nastopilo kar 34 ekip, so
med starejšimi deklicami (U – 15) zmagale igralke Prevalj, tretje pa so bile Mislinjčanke. Na
kadetskem turnirju so bili tretji odbojkarji Mežice in odbojkarice Slovenj Gradca.
Nogomet
Končano je prvenstvo v obeh nogometnih ligah na področju občine Dravograd, katerega vodi
tamkajšnja Športna zveza. V A ligi so naslov prvaka osvojili nogometaši La Corune Vič, ki so v
zadnji tekmi 16. kroga premagali Domit s 5:3. Z enakim številom 36 točk, je drugo mesto
zasedla ekipa Blue bara, ki so zadnjo zmago dosegli proti nogometašem Meže Mesarije Danilo
z 2:0. V devetčlanski ligi so tretje mesto osvojili igralci Koma bara, ki so s 5:2 premagali ekipo
Alfoma Otiški Vrh in jih na lestvici prehiteli. Iz A lige sta izpadli ekipi Wolf bara in Bukovske vasi.
V B ligi je bilo tekmovanje sklenjeno že pred štirinajstimi dnevi. Minuli teden sta bili odigrani le
še preloženi tekmi: Libeliče : Črneče 14:4 in Trbonje Surovina : Libeliče 2:1. Prvo mesto so s 34
točkami osvojili nogometaši iz ekipe Kalimera Robindvor. Z istim številom točk so bili drugi
igralci ekipe Črneče mladi, oboji pa so se uvrstili v A ligo. Tretje mesto je osvojila ekipa
Šentjanža.
V tekmovanju za fair play so priznanje prejele ekipe Meža Mesarija Danilo, Libeliče in Trbonje
Surovina. V A ligi je bil najboljši strelec Igor Korošak (Koma bar), v B ligi pa Mitja Čede (Črneče
mladi). V pokalnem tekmovanju so zmagali nogometaši La Corune Vič, ki so v finalu premagali
ekipo Črneče mladi z 2:1.
Ekstremni športi
Na kratko o športu, ki bi mu lahko rekli šport jeklenih mož. Toda, tokrat ne gre za triatlon, ki ga
je izumil ameriški mornariški častnik John Collins pred tridesetimi leti, ko je združil tri maratone
– plavanje, tek in kolesarjenje v enega. Namreč, gre za tako imenovano pustolovsko
tekmovanje, ki se je odvijalo konec tedna s štartom na Bledu in ciljem v Velenju. Tekmovalci so
opravili različne naloge na progi dolžine okoli 160 kilometrov in to veslali, plavali, kolesarili,
hodili, se preizkušali v rolanju, spuščanju po vrvi in še v nekaterih športih. V tej zares ekstremni
preizkušnji je bila tokrat najboljša dvojica iz Koroške. Zmagala sta namreč Damjan Sekuti iz
Dovž in Jože Koprivnikar iz Mislinje.
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Športno plezanje
V Wupertalu v Nemčiji je minuli vikend potekala tekma evropskega pokala v športnem plezanju
v mladinski in kadetski kategoriji. Barve 14-članske slovenske reprezentance je kot edini
Korošec zastopal Ciril Vezonik, član Alpinističnega kluba Ravne. V predtekmovanju je med
kadeti osvojil 6. mesto, v finalu pa je po napaki tekmo končal na 10. mestu. Kljub tokratnemu
spodrsljaju bo Vezonik jeseni nastopil na svetovnem mladinskem prvenstvu v Sydneju v
Avstraliji.
Avtomobilizem
Minuli vikend je potekala mednarodna gorsko hitrostna avtomobilska dirka na Rogli, ki je štela
za državno prvenstvo in tudi za avstrijsko prvenstvo. Član kluba Modri dirkači Franjo Merkač iz
Kotelj, ki je znan po vzdevku »leteči Korošec«, je po hudi nesreči na Gorjancih in povsem
uničenem dirkalniku, uspel v dveh tednih pripraviti nov dirkalnik in z odličnimi vožnjami ponovno
premagal vso konkurenco. K doseženemu prvemu mestu v yugo pokalu je tako dodal še 2.
mesto v pokalu FIA challenge in upravičil sloves »letečega Korošca«.
Šah
Na šestem turnirju odprtega koroškega prvenstva v pospešenem šahu je v Črni med 25 igralci
zmagal Branko Špalir s šestimi točkami, kolikor jih je na drugem mestu zbral tudi Gregor Šmon,
oba šahovski klub Slovenj Gradec. Na naslednja mesta sta se uvrstila Črnjana Zdravko Burjak
in Ivan Podlesnik s petimi točkami. Peto mesto je s štiri in pol točke osvojil Dravograjčan
Zdenko Oderlap. Po šestih turnirjih je v vodstvu Branko Špalir pred Markom Vrečičem in
Zdravkom Burjakom.
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