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NOVIM MEJNIKOM NASPROTI

NOV MEJNIK SLOVENSKEGA JUDA

V SKUPNEM SEŠTEVKU NA PETEM MESTU MED 120 DRŽAVAMI
V kazahstanski prestolnici Astana se je končalo letošnje svetovno
prvenstvo, vzrok in dober razlog za veselje tudi v slovenskem
taboru. Prvenstvo se je za našo izbrano vrsto končalo sanjsko,
saj je varovanka Marjana Fabjana in Urške Žolnir Tina Trstenjak
osvojila naslov svetovne prvakinje, prvega v vsej zgodovini
slovenskega juda. Dan potem pa si je srebrno medaljo izborila še
Šmarčanka Anamari Velenšek in zaokrožila krog desetih medalj
osvojenih na svetovnih prvenstvih. Pred tem pa se je na deveto
mesto uvrstil še Rok Drakšič, kar prinaša vsem dvojne točke pri
uvrščanju na olimpijske igre 2016 v Riu de Janeiru. Brez uvrstitve
sta ostala samo Andraž Jereb in Vlora Beđeti. Izjemen uspeh
za slovensko reprezentančno vrsto je tudi skupni dosežek, med
723 udeleženci iz 120 držav se je Slovenija uvrstila na izjemno
peto mesto, takoj za velesilami v judu Japonsko, Francijo, Južno
Korejo in Kazahstanom.
Pot do medalje na svetovnem prvenstvu ni enostavna in lahka,
ne samo v judu, temveč v vseh športih, slovenske judoistke pa
so svojevrsten fenomen. Skorajda ne mine največja predstava,
da bi Slovenija ostala brez medalje. Tako so medalje osvajale
Urška Žolnir bron (2005 Kairo in Pariz 2011), Raša Sraka

Vukovič bron (2005 Kairo in Tokio 2010), Lucija Polavder
srebro (2007 Rio de Janeiro), Vlora Beđeti bron (2013 Rio
de Janeiro), Tina Trstenjak bron (2014 Černobil) in Anamari
Velenšek bron (2014 Černobil). Nov mejnik slovenskega juda
je postavila v kazahstanski prestolnici Tina Trstenjak, ki se je z
naslovom svetovne prvakinje povzpela na vrh stopničk najboljše
na zemeljski obli. Uspeh je naslednji dan zaokrožila z deseto
medaljo še Anamari Velenšek. S to medaljo je slovenski judo
dosegel skorajda vse kar se je v zadnjem desetletju osvojiti
dalo. Urška Žolnir je postala olimpijska zmagovalka, Tina
Trstenjak svetovna prvakinja, manjka samo še moška medalja
na svetovnem prvenstvu, ki jo je letos v Astani neuspešno
naskakoval Rok Drakšič, vendar mu je zmanjkalo nekaj športne
sreče in koncentracije v boju za polfinale, kar bi ga lahko
pripeljalo med dobitnike medalj.
Letošnji dosežek z naslovom svetovne prvakinje Tine Trstenjak
in srebrom Anemari Velenšek je izjemen uspeh slovenskega
juda in nov mejnik, ki ga nedvomno lahko tehtamo z vrednostjo
mejnika iz leta 2012, ko je Urška Žolnir postala olimpijska
zmagovalka.
Jože Škraba

Foto: D. Petelinšek

Trenirajo dvakrat dnevno, zgodaj zjutraj in zvečer. Pred velikimi tekmovanji tudi trikrat dnevno ali več. »O Rio de Janeiru še ne
razmišljam preveč, saj je do iger še precej časa. Tja želim odpotovati predvsem dobro pripravljena, brez nepotrebnih pritiskov,
kjer hočem prikazati učinkovite borbe in upam, da bodo priprave potekale po načrtu,« je dejala na sprejemu na Lopati pred svojimi privrženci novopečena svetovna prvakinja Tina Trstenjak, ki se noče primerjati z Urško Žolnir »Urška je ena in edina, jaz
sem pa Tina Trstenjak.«
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VSEBINA

Stran

Adrian Gomboc do 66 kg na sliki, Matjaž Trbovc do 60 kg in
Mihael Žgank do 90 kg, so na tihomorskem otoku Taipei na
najvišji stopnički prepevali našo Zdravljco z zlatim odličjem
okrog vratu;

Martin Hojak, prvo leto v mladinski konkurenci, se je v kategoriji do 73 kg prvič potegoval za naslov najboljšega na stari
celini. V finalu pa je storil nepremišljeno napako in bil diskvalificiran, vendar je tudi srebro zlata vreden;
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Strokovna revija Judo zveze Slovenije
Izdaja Judo zveza Slovenije, Partizanska cesta 35, Slovenska Bistrica

Slovenska ženska reprezentanca je na MEPu v Oberwartu v
sosednji Avstriji dosegla zgodovinski uspeh. Po uspehu z Rusijo (4:1) in lanskoletnimi evropskimi prvakinjami Hrvaško
(3:2), je po tesnem porazu v finalu s Francijo (2:3) osvojila
srebrno odličje. Časa za predah pa ni veliko, kajti že v oktobru
bo MSP v Abu Dhabiju;

Glavni urednik: Darko MUŠIČ, odgovorni urednik Jože ŠKRABA.
Uredniški odbor sestavljajo: prof. dr. Gorazd MEŠKO, Franjo MURKO in Milena ARAS HARPF
Fotografije: Niko MUŠIČ, Gregor MAKOVEC, Jože ŠKRABA,
Darko PETELINŠEK in drugi.
Grafično oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Nova ulica 31, 2000 Maribor
Uredništvo: Malnarjeva 32, 1117 Ljubljana, telefon 01/519 73 07,
E-pošta: joze.skraba@gmail.com
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TRSTENJAKOVA NA STREHI SVETA, KAPO DOL
IZJEMNO DO SREBRA TUDI ŠMARČANKA ANAMARI VELENŠEK

Astana, 24.-30. avgust 2015. Letošnje prvenstvo je bilo za
slovensko izbrano vrsto znova izjemno uspešno. Slovenska
izbrana vrsta se v domovino vrača z dvema medaljama. Tini
Trstenjak kapo dol, v zgodovino slovenskega juda se je zapisala
kot prva Slovenka, ki je osvojila naslov svetovne prvakinje.
Četrti tekmovalni dan se je v kategoriji do 63 kg po štirih
zaporednih zmagah zanesljivo uvrstila v finale, kjer so se srečale
dve najbolje uvrščenih na vrednostni lestvici IJF Tina Trstenjak
in drugouvrščena Francozinja Clarisse Agbegnenou, aktualna
svetovna prvakinja iz Čeljabinska, za mnoge glavna favoritinja,
si je obetala priložnost še za drugi zaporedni naslov najboljše na
zemeljski obli. Vendar je pravi napad najprej z nožnim metom
o soto gari, nato pa še z ročnim metom seoi nage, v vrednosti
wazaarija (7:0) prihajal iz Slovenije, kot gora velika prednost,
ki jo varovanka Marjana Fabjana Tina Trstenjak ni več izpustila
iz rok.

Po uspehu Tine Trstenjak so se peti dan prvenstva veselili še
drugega odličja, na stopničke se je s srebrom okrog vratu povzpela Anamari Velenšek;
723 udeležencev iz 120 držav, 426 v moški in 297 v ženski
konkurenci. Kimono s slovenskim grbom so na SP nosili –
Andraž Jereb do 66 kg, Rok Drakšič do 73 kg, Vlora Beđeti do
57 kg, Tina Trstenjak do 63 kg in Anamari Velenšek do 78 kg.
Največ uspeha na SP v Astani so dosegli predstavniki iz
dežele vzhajajočega sonca Japonske z 15 medaljami na prvem
mestu, šestimi najsvetlejšega sijaja (6 4 5), pred drugouvrščeno
Francijo z dvema kompletoma medalj (2 2 2) in Korejo na
tretjem mestu (2 0 3). Na odlično mesto pod vrhom uspešnosti
sta po osvojenih medaljah na četrtem mestu Kazahstan in petem
Slovenija, oba z dvema medaljama (1 1 0).
Pet zmag nad najboljšimi judoistkami na SP v Astani in prva
na vrednostni listi IJF je dokaz, da ji trenutno ni para na zemeljski obli. Poskrbela je v slovenskem taboru za nepopisno
veselje, ko je stopala na najvišjo stopničko, oplemenitila lanskoletni bron iz Čeljabinska in dokazala, da ni zaman na vrhu
svetovne jakostne lestvice;
Anamari Velenšek je na SP v Astani blestela v kategoriji do
78 kg. Bronasta z lanskega SP v Čeljabinsku, je do polfinala
zabeležila štiri zmage, med njimi v polfinalu tudi z Francozinjo
Audrey Tcheumeo, prvakinjo iz leta 2011. Prvi poraz je
doživela šele v finalu boljša je bila Japonka Mami Umeko,
po rednem delu sicer brez odločitve, v končnem prijemu je
obležala šele v podaljšku za »zlato točko«. Pred tem si Rok
Drakšič v kategoriji do 73 kg z uvrstitvijo deli deveto mesto,
Andraž Jereb v kategoriji do 66 kg in Vlora Beđeti do 57 kg
pa sta tokrat ostala brez uvrstitev.
Na največjem letošnjem dogodku – člansko svetovno
prvenstvo, ki se je začel zadnji teden letošnjega avgusta v
prestolnici Kazahstana Astani, se je za naslove potegovalo
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Rok Drakšič si v kategoriji do 73 kg deli deveto mesto. V uvodnem krogu je bil prost, v drugem je gladko ugnal Ukrajinca
Serhiya Drebota (10:0), v tretjem Azerbajdžanca Huseyna Rahimlija (7:0), medtem ko mu je za vstop v četrtfinale med 76
borci načrte prekrižal Mongolec Nyam-Ochir Sainjargal;
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Prvi se je drugega dne podal v ogenj po vroči kostanj v
spopadu s svetovno elito Žirovčan Andraž Jereb, v kategoriji
do 66 kg se je uspeha veselil le enkrat, na hrbet je v uvodni borbi
predčasno položil Kirgistanca Bektur Rysmambetova (10:0). V
drugem krogu pa mu ni šlo vse po načrtih, zgolj po aktivnosti
je bil boljši Britanec Colin Oates (0:2) in tako ostal brez želene
uvrstitve.
Tudi tretji tekmovalni dan v slovenski tabor ni posijalo sonce,
na tatami sta stopila Rok Drakšič do 73 kg iz celjskega tabora
in Vlora Beđeti do 57 kg. Medtem ko se je Rok Drakšič hrabro
spustil v obračune za manjkajočo medaljo na SP, zabeležil dve
zmagi in v tretji borbi poraz, kar pomeni, da še naprej ostaja
brez medalje na SP uvrščen na deveto mesto, je Vlora Beđeti
pokleknila že po prvih sekundah podaljška brez možnosti
nadaljevanja.
Za nepopisno veselje v slovenskem taboru je v kategoriji
•

Slika B1 (SP15 60 kg 0876):

do 63 kg četrti tekmovalni dan poskrbela Celjanka Tina
Trstenjak, ki je Sloveniji podarila prvo zlato medaljo na
svetovnih prvenstvih. Judoistka iz celjskega tabora je na poti do
najsvetlejšega odličja dosegla kar pet zaporednih zmag, v finalu
pa je ugnala še Francozinjo Clarisse Agbegnenou, aktualno
svetovno prvakinjo iz Čeljabinska.
Nasmeh na licih je po uspehu Tine Trstenjak z novo
medaljo naslednji dan poskrbela v kategoriji do 78 kg še
Anamari Velenšek, nanizala v dopoldanskem delu tri zmage
in si zagotovila borbe za medaljo. V polfinalu Francozinja
Audrey Tcheumeo nikakor ni našla pravega recepta za borbeno
Šmarčanko, ki se je po izjemno razburljivem obračunu na koncu
uspeha z minimalno prednostjo v kaznih veselila z uvrstitvijo v
finale (2:1). V velikem finalu z Japonko Mami Umeki pa je po
izenačenem boju rednega dela brez odločitve morala prvi poraz
priznati šele v podaljšku za »zlato točko«.

Kategorija do 60 kg (61): 1. Yeldos
Smetov – Kazahstan, 2. Rustam Ibrayev
– Kazahstan, 3.-4. Won Jin Kim – Koreja
in Toru Shishime – Japonska.

•

Slika B2 (SP15 48 kg 0164):

Kategorija do 48 kg (40): 1. Paula
Pareto – Argentina, 2. Haruna Asami
– Japonska, 3.-4. Bo Kyeong Jeong –
Koreja in Ami Kondo – Japonska.
•

Slika B3 (SP15 66 kg 1319):

Kategorija do 66 kg (60): 1. Baul An
– Koreja, 2. Mikhail Pulyaev – Rusija,
3.-4. Golan Pollack – Izrael in Rishod
Sobirov – Uzbekistan, Andraž Jereb –
Slovenija, udeleženec.

•

Slika B4 (SP15 52 kg 1626):

Kategorija do 52 kg (43): 1. Misato
Nakamura – Japonska, 2. Andreea Chitu –
Romunija, 3.-4. Erika Miranda – Brazilija
in Darya Skrypnik – Belorusija.
•

Slika B5 (SP15 73 kg 4273):

Kategorija do 73 kg (76): 1. Shohei Ono
– Japonska, 2. Riki Nakaya – Japopnska,
3.-4. Changrim An – Koreja in NyamOchir Sainjargal – Mongolija, 9. Rok
Drakšič – Slovenija.

•

Slika B6 (SP15 57 kg 4466):

•

Slika B8 (SP15 63 kg 6353):

Kategorija do 57 kg (55): 1. Kaori
Matsumoto – Japonska, 2. Corina
Caprioriu – Romuinija, 3.-4. Sumiya
Dorjsuren – Mongolija in Automne Pavia
– Francija, Vlora Beđeti – Slovenija,
udeleženka..
•

Slika B7 (SP15 81 kg 6439):

Kategorija do 81 kg (76): 1. Takanori
Nagase – Japonska, 2. Loic Pietri –
Francija, 3.-4. Victor Penalber – Brazilija
in Antoine Valois-Fortier – Kanada.
Kategorija do 63 kg (48): 1. Tina
Trstenjak – Slovenija, 2. Clarisse
Agbegnenou – Francija, 3.-4. Miku
Tashiro – Japonska in Munkhzaya
Tsedevsuren – Mongolija.
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Kot nosilka skupine je bila Trstenjakova v prvem krogu
prosta in čakala na zmagovalko prvega kroga Rusinjo Pari
Surakatovo. Tako kot v finalu velike nagrade v Budimpešti je
bila Trstenjakova tudi tokrat boljša s prednostjo yuka in dveh
kazni (5:0). Spretno je v tretjem krogu razorožila temnopolto
Italijanko Edwige Gwend v končnem prijemu (10:0), na hrbtu
jo je obdržala minuto pred koncem borbe. V četrtfinalu boju
z azijsko prvakinjo Mongolko Munkhzaya Tsedevsuren sta se
dobesedno spopadli, kar je sodnik z obojestranskima kaznima
prekinil. Po dveh minutah boja je Celjanka prejela še drugo
kazen, kar jo je predramilo, prevzela pobudo in tekmico
položila na hrbet najprej z wazaarijem, pred iztekom boja pa
še za ippon (10:0) in predčasno zaključila borbo. Še hitreje je
zaključila borbo v polfinalu z Nizozemko Juul Franssen, ki se
je naše izbranke lotila z vsemi orožji na meji dovoljenega in jo
poskušala presenetiti še z nedovoljenim vzvodnim prijemom s
telesnim metom soto maki komi, kar sodniku na tatamiju ni ušlo,
zato je Franssonovo brez predsodkov izključil in za zmagovalko
proglasil našo izbranko.

Tini Trstenjak je uspel veliki met, postala je najboljša na zemeljski obli. z metom o soto gari je tekmico najprej načela, z
ročnim metom seoi nage pa pridobila neulovljivo prednost;

•

Slika B9 (SP15 90 kg 7825):

Prišel je trenutek resnice, na nasprotni strani tatamija jo je v
velikem finalu čakala dvakratna evropska prvakinja in branilka
lanskoletne lovorike iz Čeljabinska Clarisse Agbegnenou, za
mnoge nesporna favoritinja, ki pa se tokrat v tej vlogi ni prav
dokazala. Nepopustljiva Celjanka jo je potisnila v podrejen
položaj že od samega začetka, iz sekunde v sekundo je bila
prepričljivejša. Potem ko ji je najprej uspela obetavna akcija z
nožnim metom o soto gari, ki je že močno dišala na yuko, ji je
po dobri minuti boja uspel ročni met ippon seoi nage za wazaari
(7:0), lepo prednost je v nadaljevanju povečala še z dodatno
akcijo za yuko (5:0). Čeprav je Francozinja poskušala na vsak
način rezultat obrniti v svojo korist, je Trstenjakova vse njene
poskuse odbila brez večjih težav vse do udarca na gong. Povzpela
se je na najvišjo stopničko in ob zvokih najprej Golice, ter na
stopničkah Zdravljice, prejela najsvetlejše odličje z naslovom
svetovne prvakinje, prvo v zgodovini slovenskega juda.

Do finala je Velenškovi šlo vse kot po maslu, v rednem delu
finalne borbe proti Japonki pa ni našla pravega orožja, Mami
Umeki je bila spretnejša v podaljšku in potisnila Velenškovo
stopničko nižje;

Kategorija do 90 kg (62): 1. Dong
Han Gwak – Koreja, 2. Kiril Denisov –
Rusija, 3.-4. Mashu Baker – Japonska in
Varlam Liparteliani – Gruzija.

•

Slika B10 (SP15 70 kg 8160):

•

Slika B12 (SP15 78 kg 9221):

Kategorija do 70 kg (44): 1. Gevrise
Emane – Francija, 2. Maria Bernabeu –
Španija, 3.-4. Yuri Alvear – Kolumbija in
Fanny Estelle – Francija.
•

Slika B11 (SP15 100 kg 0878):
Kategorija do 100 kg (55): 1. Yonosuke
Haga – Japonska, 2. Karl-Richard Frey –
Nemčija, 3.-4. Toma Nikiforov – Belgija
in Dimitri Peters – Nemčija.
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Kategorija do 78 kg (33): 1. Mami
Umeki – Japonska, 2. Anamari
Velenšek – Slovenija, 3.-4. Luise
Malzahn – Nemčija in Marhinde Verkerk
– Nizozemska.
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Šmarčanka Anamari Velenšek je na SP v Astani blestela v
konkurenci do 78 kg, premoč je morala priznati šele v finalu
Japonki Mami Umeki, ki je zmagala v podaljšku šele za »zlato
točko«. Na poti do končne uvrstitve je bila najprej boljša od
Rusinje Anastasiye Dmitreve (10:0) in Korejke Yujin Park (10:0),
v vrednosti yuka je spravila na kolena še Britanko Gemmo Gibbons
(5:0). Potem ko je v predtekmovanju nanizala tri zmage in se
prebila v polfinale, jo je čakala najtežja preizkušnja Francozinja

•

Slika B13 (SP15 +100 kg 0617):

Audrey Tcheumeo, svetovna prvakinja iz Pariza 2011 in lanska
podprvakinja iz Čeljabinska, ter bronasta z olimpijskih iger 2012 v
Londonu, za mnoge nesporna favoritinja. Slovenska šampionka pa
je bila drugačnega mnenja in po napeti borbi zmagala z minimalno
prednostjo ene kazni (2:1) z uvrstitvijo v veliki finale. Po rednem
delu zelo izenačenega velikega finala brez odločitve je Velenškova
doživela prvi poraz šele v podaljšku za »zlato točko« v končnem
prijemu, kjer je morala priznati premoč Japonki Mami Umeki.

Kategorija nad 100 kg (42): 1. Teddy Riner –
Francija, 2. Ryu Shichinohe – Japonska, 3.-4.
Iakiv Khammo – Ukrajina in Adam Okruashvili
– Gruzija.

•

Slika B14 (SP15 +78 kg 1954):

Kategorija nad 78 kg (34): 1. Song Yu –
Kitajska, 2. Megumi Tachimoto – Japonska,
3.-4. Idalys Ortiz – Kuba in Kanae Yamabe –
Japonska.

NIČ PRESENETLJIVEGA, OBAKRAT JAPONSKA
DOMOVINA JUDA SLAVILA V MOŠKI IN ŽENSKI KONKURENCI

Zadnji dan prvenstva so potekali še boji za moštvene naslove
svetovnih prvakov, v moškem je sodelovalo 14, v ženskem delu
pa 15 reprezentanc. Obakrat so se na vrh stopničk povzpeli
judoisti in judoistke iz domovine juda Japonske, ki so se poleg
15-ih medalj med posamezniki (6 4 5), ovenčali še z dvema
zlatima odličjema v moštvenem delu prvenstva. V moškem delu
so v finalu spravili na kolena Južno Korejo (3:2), medtem ko so
v ženskem delu poševnooka dekleta odpravile presenetljivega
finalista Poljsko (5:0), ki so v polfinalu prepričljivo porazile
Rusijo (5:0).

naslov najtežjega tekmeca bližnjo sosedo Južno Korejo (3:2).
Drugouvrščena Južna Koreja pa je na poti do finala ugnala
Francijo (5:0), Rusijo (4:1) in v polfinalu Mongolijo (3:2).
Moštvene uvrstitve – ženske (15): 1. Japonska, 2. Poljska,
3.-4. Nemčija in Rusija, 5.-6. Mongolija in Južna Koreja, 7.-8.
Kitajska in Francija.
Poševnooka dekleta Japonske so bile za vse brez prave
konkurence in v štirih srečanjih dosegle maksimalen uspeh.
Najprej so bile boljše od Brazilije (5:0), v drugem krogu so
odpravile Kitajsko (5:0), v polfinalu Mongolijo (5:0) in v finalu
presenetljivega finalista vrsto Poljske (5:0). Reprezentanca
Poljske se je prepričljivo uvrstila v finale, pred tem pa je bila
boljša od Alžirije (5:0), Nemčije (3:2) in presenetljivo Rusije
(5:0).

V moškem delu so v moštveni konkurenci slavili nasledniki
Jigora Kana. V zanimivem finalu je Japonska ugnala večne
tekmece Južno Korejo (3:2).
Moštvene uvrstitve – moški (14): 1. Japonska, 2. Južna
Koreja, 3.-4. Gruzija in Mongolija, 5.-6. Nemčija in Kazahstan,
7.-8. Brazilija in Rusija.
Vrsta Japonske je bila v prvem krogu prosta, v drugem je
bila bolj prepričljiva od Kazahstana (4:1), v polfinalu je spravila
na kolena reprezentanco Nemčije (3:2), v finalu pa za moštveni

Ženska vrsta iz domovine juda Japonske, se je na moštvenem
delu prvenstva dobesedno sprehodila do naslova svetovnih prvakov. Na poti do naslova je po vrsti ugnala Brazilijo, Kitajsko,
Mongolijo in v finalu še Poljsko, vse z rezultatom (5:0);
7
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DOSEŽKI NA PRVENSTVU POD PRIČAKOVANJI
V vrhu uspešnosti po tradiciji – domovina juda Japonska

Sarajevo, 05.-09. avgust 2015. Po pričakovanju na svetovnem
kadetskem prvenstvu v Sarajevu od maloštevilne slovenske vrste
petih udeležencev, štiri v ženski in eden v moški konkurenci
nismo niti pričakovali odmevnejših rezultatov, nadejali pa smo
se le nekoliko vidnejših dosežkov. Kimono z državnim grbom
so nosili Ivo Jurkovič do 66 kg, Kaja Kajzer in Teja Tropan do
52 kg, Zala Pečoler do 63 kg, ter Petra Opresnik do 70 kg. Po
poškodbi Maruše Štangar do 48 kg na letošnjem olimpijskem
festivalu v Tbilisiju, ki bi imela morda po predvidevanjih na
KSP v Sarajevu še največ možnosti za vidnejši dosežek, je
ostalo vse breme na ramenih Petre Opresnik do 70 kg, ki je na
OFEM osvojila bron. Potrdila pa se je teza, ki je bila opazna
že na kadetskem državnem prvenstvu, potrjevala na kadetskem
evropskem prvenstvu in dokončno potrdila na svetovnem
prvenstvu v glavnem mestu BiH, da od letošnje generacije ne
moremo pričakovati nemogoče. Za izjemo Iva Jurkoviča, ki je v
uvodnem krogu edini zabeležil zmago na prvenstvu, potem pa se
je kot vsi ostali preselil na tribune med gledalce brez uvrstitev.

Brez dileme so v Sarajevu vso smetano postrgali predstavniki
Japonske, ki v svojih kovnicah kujejo novo generacijo pravih
poznavalcev juda.
Uvrstitve posameznikov – kadeti (U 18):
Kategorija do 50 kg (22): 1. Aibolat Ystybay – Kazahstan, 2.
Biagio D' Angelo – Italija, 3.-4. Narmandakh Bayanmunkh –
Mongolija in Kazbek Naguchev – Rusija.
Kategorija do 55 kg (36): 1. Denislav Ivanov – Bolgarija, 2.
Tofig Mammadov – Azerbajdžan, 3.-4. Khamzat Akhmarov –
Rusija in Vano Khubashvili – Gruzija.
Kategorija do 60 kg (39): 1. Genki Koga – Japonska, 2. Michael
Marcelino – Brazilija, 3.-4. Robinzon Beglarashvili – Gruzija in
Akhmed Bogatyrev – Rusija.

V kategoriji do 60 kg se je naslova svetovnega prvaka veselil
Japonec Genki Koga, potem ko je bil v finalu boljši od Brazilca
Michaela Marcelina. Na tretje mesto pa sta se uvrstila Gruzijec Robinzon Beglaroshvili in Rus Akhmed Bogatyrev.

Edino slovensko zmago med posamezniki na letošnjem KSP je
zabeležil Ivo Jurkovič, ki je v uvodni borbi premagal Latvijca
Galaktionovsa in v nadaljevanju po porazu tako kot ostali ostal
brez uvrstitve;
Najboljše dosežke so zabeležili predstavniki iz domovine juda
Japonske, ki so imeli priložnost svojo himno poslušali štirikrat v
merjenju moči med posamezniki in osvojili sedem medalj (4 1 2),
na drugo mesto se je uvrstila ruska vrsta z devetimi medaljami (2
1 6), medtem ko so se na tretje mesto uvrstili Nizozemci (2 1 0).
Po prvenstvu med posamezniki se je zadnjega dne odločalo tudi
o moštvenem svetovnem prvaku v moški in ženski konkurenci
do 18 let. V moškem delu je prekrižalo kopja 14 reprezentanc,
medtem ko se je v ženskem pomerilo 13 reprezentančnih vrst.
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Kategorija do 66 kg (46): 1. Giovanni Esposito – Italija,
2. Bagrati Niniashvili – Gruzija, 3.-4. Hideyuki Ishigooka –
Japonska in Ugur Sarikaya – Turčija, Ivo Jurkovič – Slovenija,
udeleženec.
Kategorija do 73 kg (40): 1. Vasili Balampanasvili – Grčija, 2.
Nikita Duinovs – Latvija, 3.-4. Oleksandr Cherkai – Ukrajina in
Jasur Sodikov – Uzbekistan.
Kategorija do 81 kg (32): 1. Falk Petersilka – Nemčija, 2. Igor
Morishigue – Brazilija, 3.-4. Toni Miletić – BiH in Sherkhon
Turaboev – Uzbekistan.
Kategorija do 90 kg (26): 1. Simeon Catharina – Nizozemska,
2. Zelym Kotsoiev – Azerbajdžan, 3.-4. Anton Sachylovich –
Belorusija in Onise Saneblidze – Gruzija.
Kategorija nad 90 kg (29): 1. Kemal Kaitov, 2. Inal Tasoev
– oba Rusija, 3.-4. Stephan Hegyi – Austrija in Khurshed
Madzhidov – Tadžikistan.
Uvrstitve posameznic – kadetinje (U 18):
Kategorija do 40 kg (12): 1. Olga Borisova – Rusija, 2.
Oidovchimed Baasansuren – Mongolija, 3.-4. Oumaima Bedioui
– Tunizija in Lidia Marin – Romunija.
Kategorija do 44 kg (22): 1. Daria Bilodid – Ukrajina, 2. Sofia
Petitto – Italija, 3.-4. Riko Igarashi – Japonska in Jessica Silva
– Brazilija.
Kategorija do 48 kg (29): 1. Diyora Keldiyorova – Uzbekistan,
2. Jorien Visser – Nizozemska, 3.-4. Tugce Beder – Turčija in
Anais Mosdier – Francija.
Kategorija do 52 kg (33): 1. Kana Tomizawa – Japonska, 2.
Tihea Topolovec – Hrvaška, 3.-4. Irem Korkmaz – Turčija in
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Margarita Shrainer – Rusija, Kaja Kaizer in Teja Tropan – obe
Slovenija, udeleženki.
Kategorija do 57 kg (32): 1. Ryoko Takeda – Japonska, 2.
Emilia Kanerva – Finska, 3.-4. Anna Dabrowska – Poljska in
Hannah Deliu – Nemčija.
Kategorija do 63 kg (32): 1. Sanne Vermeer – Nizozemska, 2.
Chie Sasaki – Japonska, 3.-4. Hanna Kukharuk – Ukrajina in Anja
Obradović – Srbija, Zala Pečoler – Slovenija, udeleženka.

Naslova svetovne prvakinje se je v kategoriji do 52 kg veselila
Japonka Kana Tomizawa, potem ko je spravila na hrbet Hrvatico Tiheo Topolovec, ki je z uvrstitvijo v finale dokazala, da
poleg Karle Prodan sodita v sam vrh v kadetski konkurenci;
Kategorija do 70 kg (23): 1. Karla Prodan – Hrvaška, 2. Alina
Boehm – Nemčija, 3.-4. Jovana Peković – Črna gora in Madina
Taimazova – Rusija, Petra Opresnik – Slovenija, udeleženka.
Kategorija nad 70 kg (22): 1. Akira Sone – Japonska, 2. Fanni
Toth – Madžarska, 3.-4. Evgeniia Kondrashova – Rusija in
Beatriz Souza – Brazilija.

Murad Kurbanismailov se je v moštvenem delu prvenstva
uspešno kosal in uspel v svojo korist zaključiti s Kenijem Sasatanijem;
V moškem delu moštvenega svetovnega prvenstva je bilo
najbolj prepričljivo moštvo Japonske s štirimi zaporednimi
zmagami. Do letošnjega naslova so po vrsti spravili na kolena
Nizozemsko (4:1), Kazahstan (3:2), v polfinalu Uzbekistan (4:1)
in v boju za lovoriko še Rusijo (3:2).
Drugouvrščena Rusija je bila v prvem krogu boljša od
Turkmenistana (5:0), Mongolije (3:2) in Gruzije (3:2), zadnjo
oviro v finalu Japonsko pa jim ni uspelo preskočiti (2:3). Na
tretje mesto se je uvrstil Uzbekistan in Gruzija.
Moštvena uvrstitev – ženske (13): 1. Japonska, 2. Hrvaška,
3.-4. Francija in Rusija, 5.-6. Srbija in Brazilija, 7.-8. Bosna in
Hercegovina in Kazahstan.

NA OLIMPU JAPONSKA
IN JAPONSKA
Srebrno odličje Rusiji in Hrvaški

Zaključek prvenstva so za naslove svetovnih prvakov zaznamovali
moštveni boji, v moškem delu je sodelovalo 14 in v ženskem
delu 13 reprezentanc. Obakrat so se lahko vzhajajočemu soncu
poklonili predstavniki iz domovine juda Japonske. V moškem
delu je v finalu spravila na kolena rusko vrsto (3:2), medtem ko
se je v ženskem delu po porazu z Japonsko (4:1) do srebrnega
odličja prebila naša južna soseda Hrvaška.
Moštvena uvrstitev – moški (14): 1. Japonska, 2. Rusija,
3.-4. Uzbekistan in Gruzija, 5.-6. Francija in Kazahstan, 7.-8.
Mongolija in Madžarska.

V moškem finalnem srečanju se je končnega uspeha veselila
vrsta Japonske, ki je spravila na kolena Rusijo (3:2), medtem
ko sta se na tretja mesta uvrstili Uzbekistan in Gruzija;

V ženskem delu so se poleg deklet iz domovine juda uvrstile v
finale tudi Hrvatice in na najlepši način zaokrožile uspeh na
KSP v Sarajevu;
Tudi v ženskem delu prvenstva so se naslova veselile naslednice
Jigora Kana, potem ko je v finalu prepričljivo ugnala Hrvaško
(4:1). V uvodnem krogu so bila poševnooka dekleta prosta,
potem pa so na poti do najvišje stopničke ugnale Brazilijo (4:1),
Francijo (4:1) in v finalu nedvomno lepo presenečenje prvenstva
Hrvaško (4:1).
Uvrstitev Hrvaške v finale ni ravno prvovrstno presenečenje,
predvsem je to plod načrtnega dela in skupne želje za
dokazovanje. Na poti do srebrnega odličja so hrvaška dekleta
preskočile judoistične velesile kot so Rusija in Francija na
tretjem mestu. Uvodoma so gladko ugnale Mongolijo (5:0) in
sosednjo Bosno in Hercegovino (4:1), v polfinalu presenetile
Rusijo in se uvrstile v finale (3:2), boljša je bila po pričakovanju
le Japonska (1:4).
JOŠ
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EDINA MEDALJA MARTINU HOJAKU
ŽENSKA VRSTA PREJELA SREBRO OKROG VRATU

Oberwart, 18.-20. september 2015. Na prizorišču letošnjega
mladinskega evropskega prvenstva v sosednji Avstriji je kimono
z državnim grbom nosilo osmerica mladink in mladincev, dva
v moški in šest v ženski konkurenci. Letošnja selekcija se je v
domovino vrnila s srebrom Martina Hojaka do 73 kg, edino
uvrstitev blizu medalje na peto mesto pa je dosegla Anja
Štangar do 52 kg. Preostala šesterica Andreja Leški, Patricija
Brolih, Manja Kropf, Ajda Koračin, Klara Apotekar in Jan Košak
pa niso uspeli razen redke izjeme preskočiti uvodnih tekmecev.
Zadnji dan prvenstva pa so Slovenke pripravile prvovrstno
presenečenje, osvojile srebrno medaljo, za minimalno razliko so
bile boljše Francozinje 2:3 (15:27). Na poti do končne uvrstitve
so izločile tudi vrsto Rusije 4:1 (19:12) in lanskoletno moštveno
evropsko zmagovalko Hrvaško z Brigito Matić na čelu 3:2
(26:7).

Tamazijem Kirakozashvilijem osvojil srebrno medaljo. Uvodoma
je bil prost, potem pa je po vrsti ugnal Belorusa Hrygoryja
Klebcha (10:0), Poljaka Mateusza Garbacza (10:0), Gruzijca
Giorgija Katsiashvilija (5:0) in Ukrajinca Artema Khomula
(10:0). Boljši je bil v finalnem obračunu samo Gruzijec Tamazi
Kirakozashvili (0:10).

Edino medaljo med posamezniki je osvojil Martin Hojak, v kategoriji do 73 kg je nanizal pet zaporednih zmag, boljši je bil v
finalu samo Gruzijec Tamazi Kirakozashvili;

Na mladinskem evropskem prvenstvu v sosednji Avstriji se je
slovenska ženska reprezentanca prebila vse do finala in dosegla fantastični dosežek srebrno medaljo – od leve Klara Apotekar, Ajda Koračin, Patricija Brolih, Manja Kropf, Andreja
Leški in Anja Štangar;
Za mladinske evropske naslove do 21 let se je potegovalo
396 udeležencev iz 41 držav, v moški 239 in 157 v ženski
konkurenci. Največ uspeha so dosegli predstavniki iz dežele
tulipanov Nizozemske na prvem mestu, pred drugouvrščeno
Gruzijo (3 0 2) in Francijo na tretjem mestu (2 0 4).
Uvrstitve posameznikov – mladinci do 21 let:
Kategorija do 55 kg (22): 1. Roy Koffijberg – Nizozemska,
2. Ayub Bliev – Rusija, 3.-4. Shahen Abaghyan in Vhagn
Hovsepyan – oba Armenija.
Kategorija do 60 kg (30): 1. Walide Khyar – Francija, 2. Samuel
Hall – V. Britanija, 3.-4. Tornike Nagliashvili – Gruzija in Denis
Vieru – Moldavija.
Kategorija do 66 kg (34): 1. Pavel Patokov – Rusija, 2.
Bogdan Iadov – Ukrajina, 3.-4. Bilal Ciloglu – Turčija in Patryk
Wawrzyczek – Poljska.
Kategorija do 73 kg (43): 1. Tamazi Kirakozashvili – Gruzija,
2. Martin Hojak – Slovenija, 3.-4. Giorgi Katsiashvili –
Gruzija in Artem Khomula – Ukrajina, Jan Košak – Slovenija,
udeleženec.
Ljubljančan Martin Hojak se je v kategoriji do 73 kg po petih
zaporednih zmagah uvrstil v finale in po porazu z Gruzijcem
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Kategorija do 81 kg (39): 1. Frank De Wit – Nizozemska,
2. Nicon Zaborosciuc – Moldavija, 3.-4. Dorin Gotonoaga –
Moldavija in Joao Martinho – Portugalska.
Kategorija do 90 kg (31): 1. Beka Gviniashvili – Gruzija, 2.
David Tekić – Nemčija, 3.-4. Mikhail Igolnikov – Rusija in Piotr
Kuczera – Poljska.
Kategorija do 100 kg (23): 1. Danilo Pantić – Črna gora, 2.
Oleg Abaev – Rusija, 3.-4. Niyaz Ilyasov – Rusija in Joseph
Terhec – Francija.
Kategorija nad 100 kg (17): 1. Guram Tushishvili – Gruzija,
2. Ruslan Shakhbazov – Rusija, 3.-4. Žarko Čulum – Srbija in
Harun Sadiković – BiH.
Uvrstitve posameznic – mladinke do 21 let:
Kategorija do 44 kg (9): 1. Amber Gersjes – Nizozemska, 2.
Melisa Cakmakli – Turčija, 3.-4. Sitora Boymatova – Rusija in
Tugba Yayla – Turčija.
Kategorija do 48 kg (23): 1. Reka Pupp – Madžarska, 2. Joana
Diogo – Portugalska, 3.-4. Cristina Budescu – Moldavija in
Sephora Corcher – Francija.
Kategorija do 52 kg (29): 1. Astride Gneto – Francija, 2.
Betina Temelkova – Bolgarija, 3.-4. Damla Caliskan – Turčija
in Distria Krasniqi – Kosovo, 5. Anja Štangar – Slovenija.
Ljubljančanka Anja Štangar se je v kategoriji do 52 kg po treh
zmagah in dveh porazih uvrstila na peto mesto. Najprej je bila
prepričljivejša od Britanke Chelsie Giles (10:0), v nadaljevanju
obdržala v končnem prijemu Norvežanko Madelene
Rubinsteinovo (10:0) in Hrvatico Tiheo Topolovec (10:0), v
polfinalu pa se je spopadla v odločilni borbi za vstop v finale s
kasnejšo prejemnico zlatega odličja Francozinjo Astride Gneto
(0:5), vendar ni uspela. Za eno negativno točko v neaktivnosti pa
je bila prekratka tudi v boju za bronasto medaljo (0:1), Turkinja
Damia Caliskan pa je imela več sreče.
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Anja Štangar se je v kategoriji do 52 kg uvrstila tik ob stopničke na peto mesto. Sanje o medalji so si ji razblinile najprej v
boju za vstop v finale s Francozinjo Astride Gneto – kasnejšo
prejemnico zlatega odličja, potem pa še v boju za bron s Turkinjo Damio Caliskan;
Kategorija do 57 kg (23): 1. Stefania Adelina Dobre – Romunija,
2. Tecla Cadilla Acevedo – Španija, 3.-4. Julia Kowalczyk
– Poljska in Bekky Livesey – V. Britanija, Andreja Leški in
Manja Kropf – Slovenija, udeleženki.
Kategorija do 63 kg (25): 1. Lucy Renshall – V. Britanija, 2.
Elisavet Teltsidou – Grčija, 3.-4. Selina Dietzer – Nemčija in
Geke Van den Berg – Nizozemska.
Kategorija do 70 kg (21): 1. Szabina Gercsak – Madžarska,
2. Sanne Van Dijke – Nizozemska, 3.-4. Michaela Polleres –
Avstrija in Aleksandra Samardžić – BiH, Patricija Brolih –
Slovenija, udeleženka.
Kategorija do 78 kg (15): 1. Larissa Groenwold – Nizozemska,
2. Brigita Matić – Hrvaška, 3.-4. Morgane Duchene – Francija
in Sara Rodriguez – Španija, Klara Apotekar in Ajda Koračin
– obe Slovenija, udeleženki.
Kategorija nad 78 kg (12): 1. Vasylyna Kyrychenko – Ukrajina,
2. Anna Zaleczna – Poljska, 3.-4. Roudely Caroly – Francija in
Iuliia Lianichenko – Rusija.

DEKLETOM OBLIŽ Z
MOŠTVENIM SREBROM

RUSIJA IN FRANCIJA MOŠTVENA PRVAKA
Moštvena uvrstitev – moški do 21 let (13): 1. Rusija, 2.
Nemčija, 3.-4. Belorusija in Gruzija, 5.-6. Poljska in Ukrajina,
7.-8. Avstrija in Srbija.
Po pričakovanju se je v moški vrsti odvijal srdit boj za moštveni
naslov. Potencialni kandidati so bili predvsem Rusija, Nemčija
in morda Gruzija. Prvega mesta pa se je tokrat »polastila«
vrsta Rusije. S štirimi zaporednimi zmagami se je povzpela
na vrh stopničk. Po vrsti je ugnala Finsko (4:1), Gruzijo (3:2),
Poljsko (5:0) in v finalu z enakim rezultatom še Nemčijo (5:0).
Drugouvrščena Nemčija s srebrom okrog vratu pa je bila boljša
z Avstrijo (3:2), Ukrajino (3:2) in Rusijo (0:5).
Moštvena uvrstitev – ženske do 21 let (11): 1. Francija, 2.
Slovenija, 3.-4. Nemčija in Rusija, 5.-6. Hrvaška in Italija, 7.-8.
Belgija in Poljska.
V ženski konkurenci je slavila Francija. Po vrsti je spravila na
kolena Nemčijo (3:2), Italijo (5:0) in v finalu Slovenijo (3:2). Na
izjemno drugo mesto se je uvrstila Slovenija.

Na najvišjo stopničko je po štirih zaporednih zmagah stopila
ruska izbrana vrsta, potem ko je v finalu s tatamija odločno
pometla Nemčijo (5:0);

Izjemen uspeh v sosednji Avstriji je s srebrom okrog vratu dosegla slovenska ženska reprezentanca.
V moštveni ogenj je bila poslana zgolj ženska vrsta Slovenije.
Neusmiljen žreb je naši vrsti v uvodnem srečanju namenil Rusijo,
vendar je bila našim dekletom po bledem učinku v konkurenci
posameznic po vsej verjetnosti koristila dobrodošla »pridiga« v
slačilnici. Odločno so se spustile v borbo za napredovanje in
prepričljivo pospremile rusko vrsto v »popravca« z visokim
rezultatom (4:1). Zmage so se veselile Andreja Leški (5:0),
Manja Kropf (2:1), Patricija Brolih (2:1) in za zaključek še
Klara Apotekar (10:0). V boju na poti za finale je potegnila
krajši konec tudi naša južna soseda Hrvaška, rezultat je bil tesen
vse do zadnjega udarca na gong. Najprej sta vknjižili odličen
rezultat Anja Štangar in Andreja Leški in pospremili našo vrsto
z ipponoma v vodstvo (2:0). Manja Kropf in Patricija Brolih sta
pokleknili in sosednja Hrvaška je rezultat poravnala na (2:2).
Tehtnico pa je v odločilni borbi prevesila Klara Apotekar, ko
je spravila na kolena Brigito Matić (5:0) in uvrstitev v finale s
Francijo (3:2).
V finalnem srečanju s Francijo je slovenski vrsti zmanjkala
samo ena zmaga za končni uspeh, ki ni bila niti tako daleč,
vendar boginja sreče Fortuna ni bila na strani naših deklet,
Francozinje so slavile s (3:2). Anja Štangar je v boju z evropsko
prvakinjo Astride Gneto morala po dobri borbi priznati poraz
(0:7). Andreja Leški je z yukom spravila na kolena Harachijevo
(5:0) in poravnala rezultat na 1:1. Sledila pa sta dva poraza,
Manja Kropf in Patricija Brolih sta morali priznati Francozinjam,
da so boljše, čeprav je imela slednja lepo priložnost na poti do
zmage, vendar ni uspela. V zadnji borbi pa je Klara Apotekar
pred udarcem na gong na hrbtu obdržala nekaj deset kilogramov
težjo Francozinjo Roudely Caroly in postavila končni rezultat
2:3 (15:27).
JOŠ
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ŠTANGARJEVI ZDRAVLJICA IN NASLOV

RAZMIŠLJA PA ŽE O OLIMPIJADI MLADIH IN SVETOVNEM PRVENSTVU
Sofija, 03.-05. julij 2015. Slovenski judoisti in judoistke
so nas v prvem delu letošnjega leta navduševali z izjemnimi
dosežki na najpomembnejših mednarodnih tekmovanjih,
predvsem v članski konkurenci. Prepričljiv dosežek je v
začetku druge polovice leta dosegla na Kadetskem evropskem
prvenstvu v bolgarski prestolnici tudi mlada Ljubljančanka
Maruša Štangar do 48 kg, kjer je svojo priložnost iskalo 30
najboljših evropskih judoistk. S štirimi zaporednimi zmagami
je prepričljivo osvojila naslov »starega kontinenta« in trenutno
uvrstitev na prvo mesto svetovne vrednostne lestvice IJF. Časa
za slavje pa si ne more privoščiti, obdržati bo morala potrebno
dobro pripravljenost, kar bo najtežje, kajti najboljše kadete
koncem julija čaka olimpijada mladih, v avgustu pa še kadetsko
svetovno prvenstvo. Delni uspeh je drugega dne dosegla v
kategoriji do 63 kg Slovenjgradčanka Zala Pečoler z uvrstitvijo
na sedmo mesto in to je med posamezniki tudi vse, kar ni ravno
dobra popotnica pred olimpijado mladih v Tbilisiju in kadetskem
svetovnem prvenstvu v Sarajevu. Uspehov vajenih poznavalcev
in ljubiteljev juda je to nedvomno skromen dosežek.
Na prizorišče kadetskega evropskega prvenstva v bolgarski
prestolnici, je odpotovala tudi dokaj številna slovenska vrsta 10
tekmovalcev in tekmovalk, 4 v moški in 6 v ženski konkurenci.
Najprej so se prva dva dneva pomerili za naslove posameznikov,
zadnji dan prvenstva pa še v ekipnem delu. Z uspehom naših
varovancev na prvenstvu ne moremo biti povsem zadovoljni. V
tem smislu bi povzeli tezo, ki je bila dana v razmišljanje že po
letošnjem kadetskem in mladinskem državnem prvenstvu.
»Če povzamemo ocenjevanje in kvalitetno raven
nastopajočih na državnem prvenstvu ne moremo mimo
ugotovitev, da razen redkih posameznikov, ki so že dokaj zreli
za mednarodne preizkušnje, je preostali večji del nedvomno
s skromnim znanjem, pomanjkljivimi izkušnjami in
nedorečenimi taktičnimi rešitvami. Vse preveč je v ospredju
»taktično« prerivanje, iskanje prednosti med drugim tudi
na račun lažne aktivnosti, raznovrstne učinkovite tehnike
metov pa v drugem planu, lahko samo ugotavljamo in
rečemo »zbogom tehnika«. Če vemo, da večina otrok v
novejšem času pričenja z vadbo juda že pri osmih – desetih
letih, smo lahko z redkimi izjemami s prikazanim znanjem in
tehniko nastopajočih v tej konkurenci izjemno zaskrbljeni.
Če pripravljamo športnike za bodočnost tudi na mednarodni
sceni je potrebno iz mladih napraviti v tej konkurenci
predvsem dobre poznavalce juda, kajti v starejših starostnih
kategorijah, ko so pretežno že vsi izjemno fizično pripravljeni
bo prepozno, takrat bo ob ustreznih pripravah odločala
samo dovolj učinkovita osebna tehnika z izvirnimi in dokaj
utrjenimi taktičnimi rešitvami.« Za zaključek pa bi lahko še
dodali v razmislek: »Pri nas začenjajo z vadbo desetletniki,
na žalost s preveč poudarka na tekmovanjih in trenutnih
rezultatih, športno pot pa končujejo že dvajsetletniki, in to v
obdobju, ko bi lahko od njih pričakovali največ!«
To bi bila tudi prava tema za razgovor!
Jože Škraba
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Za naslove evropskih prvakov do 18 let se je potegovalo 469
udeležencev iz 41 držav, 259 v moškem in 210 v ženskem delu
prvenstva. Najuspešnejša je bila po pričakovanju številno dolga
vrsta Rusije z desetimi medaljami na prvem mestu (4 4 2), pred
vrsto Gruzije z enakim številom medalj, nekoliko temnejšega
sijaja (2 3 5), medtem ko se je na tretje mesto uvrstil Azerbajdžan
s tremi medaljami (2 0 1).
Prvi dan evropskega prvenstva v bolgarski prestolnici so bili
na tatami pozvani Maruša Štangar do 48 kg, Kaja Kajzer in Teja
Tropan do 52 kg med dekleti, ter Ivo Jurkovič do 66 med fanti.
Večina izmed njih je odpadla že v prvem krogu. Maruša Štangar
pa je poskrbela, da je v slovenski tabor ob zvokih Zdravljice vsaj
za trenutek posijalo sonce. Varovanka Olge Štirba je v finalu
kategorije do 48 kg »ipponirala« srbsko predstavnico Nadezdo
Petrović.

Varovanka Olge Štirba Maruša Štangar se je v finalu kategorije do 48 kg na kadetskem evropskem prvenstvu v Bolgariji
veselila uspeha, potem ko je do udarca na gong obdržala na
hrbtu Srbkinjo Nadezdo Petrović;
Drugi dan prvenstva je bil za Slovenijo turobnejši. Uvrstitev
na sedmo mesto je v kategoriji do 63 kg s tremi zmagami in
dvema porazoma dosegla Zala Pečoler, medtem ko so preostali
Aljoša Yankovskyy do 81 kg, Jan Horvat do 90 kg, Enej Marinič
nad 90 kg, Tanja Anželak do 57 kg in Petra Opresnik do 70 kg,
zapuščali tatami sklonjenih glav in ostajali brez uvrstitve.
Uvrstitve posameznikov – kadeti (U 18):
Kategorija do 50 kg (24): 1. Rustam Zabolounyi – Rusija, 2.
Giorgi Niazashvili – Gruzija, 3.-4. Biagio D' Angelo – Italija in
Vlad Luncan – Romunija.
Kategorija do 55 kg (31): 1. Denislav Ivanov – Bolgarija, 2.
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Alon Aharon – Izrael, 3.-4. Khamzat Akhmarov – Rusija in Luca
Carlino – Italija.
Kategorija do 60 kg (36): 1. Manuel Lombardo – Italija, 2.
Akhmed Bogatyrev – Rusija, 3.-4. Robinzon Beglarashvili –
Gruzija in Ismayil Ibrahimov – Azerjajdžan.
Kategorija do 66 kg (43): 1. Bilal Ciloglu – Turčija, 2. Mathias
Czizsek – Avstrija, 3.-4. Giovanni Esposito – Italija in Bagrati
Niniashvili – Gruzija, Ivo Jurkovič – Slovenija, udeleženec.
Kategorija do 73 kg (38): 1. Lasha Dudashvili – Gruzija, 2.
Maciej Krogulski – Poljska, 3.-4. Vasili Balampanashvili –
Grčija in Oleksandr Cherkai – Ukrajina.
Kategorija do 81 kg (34): 1. Pavel Berlin – Rusija, 2. Goga
Kevkhishvili – Gruzija, 3.-4. Ivan Stefanov – Bolgarija in
Apor Toth – Madžarska, Aljoša Yankovskyy – Slovenija,
udeleženec.
Kategorija do 90 kg (29): 1. Zelym Kotsoiev – Azerbajdžan,
2. Zaur Kenchadze – Gruzija, 3.-4. Simeon Catharina –
Nizozemska in Onise Saneblidze – Gruzija, Jan Horvat –
Slovenija, udeleženec.
Kategorija nad 90 kg (24): 1. Inal Tasoev, 2. Kemal Kaitov –
oba Rusija, 3.-4. Dimitrios Tsoumitas – Grčija in Gela Zaalishvili
– Gruzija, Enej Marinič – Slovenija, udeleženec.
Uvrstitve posameznic – kadetinje (U 18):
Kategorija do 40 kg (12): 1. Shahana Hajiyeva – Azerbajdžan,
2. Lidia Marin – Romunija, 3.-4. Lena Grulich – Nemčija in
Vasiliki Kourri – Ciper.
Kategorija do 44 kg (22): 1. Daria Bilodid – Ukrajina, 2. Iuliia
Ogarkova – Rusija, 3.-4. Michela Fiorini – Italija in Lois Petit
– Belgija.
Kategorija do 48 kg (30): 1. Maruša Štangar – Slovenija, 2.
Nadezda Petrović – Srbija, 3.-4. Anais Mosdier – Francija in
Joiren Visser – Nizozemska.

Vedno nasmejana Maruša Štangar je v kategoriji do 48 kg, kjer
je svojo priložnost na kadetskem evropskem prvenstvu iskalo
30 najboljših evropskih judoistk slavila. Po štirih zaporednih
zmagah je stopila na vrh zmagovalnih stopničk, zadonela je
naša Zdravljica in prejela zlato medaljo z naslovom evropske
prvakinje;

Ljubljančanka Maruša Štangar – Olimpija, je bila v kategoriji
do 48 kg izvrstna in je gladko osvojila naslov evropske prvakinje
do 18 let. Na poti do zlatega odličja je najprej »ipponirala«
Britanko Kiero Bateman (10:0), v drugem krogu je naletela na
največjo preizkušnjo, kasnejša prejemnica bronastega odličja
Francozinja Anais Mosdier je pokleknila zgolj po slabšem
razmerju v aktivnosti (3:0), potem pa je steklo kot si je po
tihem želela. V končnem prijemu je do udarca na gong obležala
kasnejša prejemnica brona Nizozemka Jorien Visser (10:0), v
finalu pa je po drugi minuti boja na hrbtu obležala tudi Srbkinja
Nadezda Petrović (10:0).
Kategorija do 52 kg (35): 1. Mzia Beboshvili – Gruzija, 2. Lisa
Dengg – Avstrija, 3.-4. Margarita Shrainer – Rusija in Tihea
Topolovec – Hrvaška, Kaja Kajzer in Teja Tropan – obe
Slovenija, udeleženki.
Kategorija do 57 kg (36): 1. Emilia Kanerva – Finska, 2.
Mariia Gryzlova – Rusija, 3.-4. Lise Keller – Švica in Mariam
Tchanturia – Gruzija, Tanja Anželak – Slovenija, udeleženka.
Kategorija do 63 kg (32): 1. Anastasia Kolyadenkova – Rusija,
2. Hanna Kukharuk – Ukrajina, 3.-4. Jovana Obradović in Anja
Obradović – obe Srbija, 7. Zala Pečoler – Slovenija.
Kategorija do 70 kg (23): 1. Alina Boehm – Nemčija, 2. Dorine
N Tcham Po – Francija, 3.-4. Alice Bellandi – Italija in Karla
Prodan – Hrvaška, Petra Opresnik – Slovenija, udeleženka.
Kategorija nad 70 kg (20): 1. Raz Hershko – Izrael, 2. Maxime
Brausewetter – Nemčija, 3.-4. Sarah Ponty – Francija in Fanni
Toth – Madžarska.

NA EVROPSKEM PRESTOLU
GRUZIJA IN RUSIJA
Našim dekletom moštveni del ni bil pisan
na kožo

Slovenska ženska kadetska reprezentanca od leve: Maruša
Štangar, Teja Tropan, Kaja Kajzer, Tanja Anželak, Zala Pečoler in Petra Opresnik;
Sklepni del evropskega prvenstva je bil namenjen moštvenem
delu, na katerem je v moški konkurenci nastopilo 19
reprezentanc, medtem ko je bil ženski spisek nekoliko krajši 17
moštev. Slovenska ženska vrsta je imela v uvodnem srečanju
z Romunijo izjemno priložnost za napredovanje, vendar zmagi
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SVETOVNI POKAL 2015

Maruše Štangar (10:0) in Tanje Anželak (7:0) niso bile dovolj.
Kaja Kajzer, Zala Pečoler in Petra Opresnik so imele pred seboj
premagljive nasprotnice, očitno pa niso bile dovolj odločne in
pripravljene, prav nič jim ni uspevalo in slovenska vrsta se je
tako po porazu (2:3) poslovila od moštvenega dela prvenstva.
Moštvena uvrstitev – kadeti U18 (19): 1. Gruzija, 2.
Nizozemska, 3.-4. Francija in Rusija, 5.-6. Izrael in Ukrajina,
7.-8. Italija in Srbija.

ANDRAŽ JEREB TIK OB
STOPNIČKAH PETI
Ugnal tudi olimpijskega prvaka
Rusa Arsena Galstyana

Ulaanbaatar, 03.-05. julij 2015. Na turnirju svetovnega
pokala za veliko nagrado Mongolije, na katerem se je za
pomembne vrednostne točke potegovalo 201 tekmovalec iz
35 držav, 102 v moškem in 99 v ženskem delu turnirja, med
njimi tudi edini predstavnik iz Slovenije Andraž Jereb do 66 kg
– Bežigrad. Po dveh zaporednih zmagah, kjer je med drugim
ugnal tudi aktualnega olimpijskega prvaka do 60 kg Rusa Arsena
Galstyana, ter dvema porazoma se je uvrstil na peto mesto.

V moškem delu ekipnega prvenstva je Gruzija prepričljivo
ugnala vse tekmece, z rezultatom (4:1) je po vrsti premagala
Italijo, Nemčijo, Ukrajino in v finalu še Nizozemsko;
V moškem delu prvenstva Slovenija ni sodelovala. Najbolj
prepričljiva je bila vrsta Gruzije, potem ko je v finalu ugnala
Nizozemsko (4:1). Reprezentančna vrsta Gruzije je uvodoma
spravila na kolena Italijo (4:1), enako je odpravila Nemčijo (4:1)
in Ukrajino (4:1), v finalu pa še Nizozemsko (4:1).
Moštvena uvrstitev – kadetinje U18 (17): 1. Rusija, 2. Hrvaška,
3,.-4. Francija in Srbija, 5.-6. Italija in Ukrajina, 7.-8. Nemčija
in V. Britanija.
Na veliki nagradi Mongolije se je Andraž Jereb do 66 kg uvrstil
na odlično peto mesto, potem ko je spravil na hrbet Rusa Arsena Galsstyana, si je že nabral kar lepo število vrednostnih točk
IJF za morebitno uvrstitev na OI v Rio de Janeiru;

Ženska reprezentanca Rusije je osvojila moštveni naslov, potem ko je v finalu premagala vrsto Hrvaške (3:2), ki je tudi dosegla izjemen uspeh z uvrstitvijo v finale in srebrno medaljo;
V ženskem delu se je končnega uspeha veselila Rusija, potem
ko so v odločilnem srečanju za naslov evropskih prvakinj
spravile na kolena vrsto sosednje Hrvaške (3:2). Po vrsti so
Rusinje nizale zmago za zmago in uspele. Najprej so gladko
odpravile Grčijo (5:0), potem pa še Nemčijo (4:1), Italijo (4:1)
in v finalu Hrvaško z najtesnejšim rezultatom (3:2).
JOŠ
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Najbolj pripravljeni za obračune so bili očitno domači
predstavniki, ki so na prvem mestu zbrali kar 18 medalj, pet
najsvetlejšega sijaja (5 3 10), na drugo mesto se je uvrstila
Japonska z osmimi medaljami (3 2 3), pred tretje uvrščeno
Kitajsko z dvema kompletoma medalj (2 2 2).
Kategorija do 66 kg (13): 1. Tumurkhhuleg Dvaadorj –
Mongolija, 2. Hifumi Abe – Japonska, 3.-4. Altansukh Dovdon
– Mongolija in Arsen Galstyan – Rusija, 5. Andraž Jereb –
Slovenija.
Andraž Jereb se je z ozirom na število nastopajočih
v tej kategoriji z zmago nad domačinom Altannaranom
Ryenchindorjem v uvodnem krogu (10:0) že uvrstil v četrtfinale,
kjer mu je stopil nasproti aktualni olimpijski prvak do 60 kg
Rus Arsen Galstyan, katerega pa je položil na hrbet z učinkovito
uchi mato koncem druge minute, ter se uvrstil v polfinale (10:0).
Uvrstitev v finale in kasneje v »popravcu« za bronasto odličje
pa sta mu preprečila domačina, najprej je bil z wazaarijem boljši
Tumurkhuleg Davaadorj (0:7), v boju za bron pa še Altansukh
Davdon (0:5).
JOŠ
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DO KOVINSKEGA SIJAJA ZGOLJ PETRA OPRESNIK
Blizu medalje tudi Zala Pečoler, ostali odpadali predčasno

Tbilisi, 28.-01. julij-avgust 2015. Olimpijski festival evropske
mladine »OFEM 2015« je v gruzijski prestolnici potekal cel
teden, otvoritvena slovesnost je bila 26. julija, turnir v judu
pa je bil na programu od 28. julija do 01. avgusta. Predhodnik
tega dogodka se je prvotno imenoval »EYOD« (evropski
mladinski olimpijski dnevi) s začetkom v letu 1990, namenjen
predvsem mladim športnikom za pridobivanje prvih olimpijskih
izkušenj. Na festivalu v Tbilisiju je sodelovalo 3487 športnikov
in športnic iz 50 evropskih držav v devetih športih, med njimi
že po tradiciji tudi v judu. Slovensko reprezentančno kimono
so v moški konkurenci do 18 let nosili – Ivo Jurkovič do 66
kg, Aljoša Yankovskyy do 81 kg, Jan Horvat do 90 kg in Enej
Marinič nad 90 kg, medtem ko so ženski del zastopale Ljudmila
Merčnik do 44 kg, Maruša Štangar do 48 kg, Teja Tropan do
52 kg, Tanja Anželak do 57 kg, Zala Pečoler do 63 kg in Petra
Opresnik do 70 kg.

V konkurenci za olimpijska priznanja mladih se je v judo
športu potegovalo 305 nastopajočih iz 45 evropskih držav, 175 v
moški in 130 v ženski konkurenci do 18 let. Razmeroma številna
slovenska reprezentančna vrsta se tokrat ne more pohvaliti z
odmevnimi rezultati. Bronasta medalja Petre Opresnik do 70
kg, peto mesto Zale Pečoler do 63 kg, sedmo mesto Ljudmile
Merčnik do 44 kg, ter po uvodni zmagi in poškodbi deveto
mesto Maruše Štangar do 48 kg in Tanje Anželak do 52 kg,
je prej kot ne dokaj slaba popotnica pred skorajšnjim kadetskim
svetovnim prvenstvom v Sarajevu.
Najbolj razigrani so lahko bili udeleženci italijanske
reprezentance, ki so se zanesljivo zasidrali na prvo mesto z
osmimi medaljami, pet najsvetlejšega leska (5 1 2), pred domačo
vrsto Gruzije na drugem mestu z enakim številom osvojenih
medalj, štiri zlatega sijaja (4 0 5) in Azerbajdžanom na tretjem
mestu s petimi medaljami (2 1 2).

Na letošnjo preizkušnjo v Tbilisiju je odšlo 60 slovenskih športnikov, ki bodo prekrižali kopja v sedmih športnih panogah,
med njimi deset judoistov, štirje v moški in šest v ženski konkurenci. Skupaj z ostalimi člani reprezentance je v obmorsko
državo Gruzijo na jugu Kavkaza odšlo 85 udeležencev.
V razmeroma številni reprezentančni vrsti desetih udeležencev
se je najbolje odrezala mlada Ljubljančanka Petra Opresnik
do 70 kg – Bežigrad, ki je po vrsti s tremi zaporednimi zmagami in porazom osvojila edino judoistično medaljo na OFEM v
Tbilisiju;

Zaupanje na EYOF v Tbilisiju so si v vrsto z reprezentančnim
grbom na kimoni pridobili od leve: Selektor Štefan Cuk, Tamara Anželak, Maruša Štangar, Teja Tropan, trener Mitja Železnikar, stojijo: Zala Pečoler, Jan Horvat, Aljoša Yankovskyy,
Ivo Jurkovič in Petra Opresnik. Manjkata samo Enej Marinič
in Jan Horvat;

Kategorija do 63 kg (20): 1. Jovana Obradović – Srbija, 2.
Iryna Khryashchevska – Ukrajina, 3.-4. Lara Klibo – Hrvaška
in Sanne Vermeer – Nizozemska, 5. Zala Pečoler – Slovenija.
Slovenjgradčanka Zala Pečoler je že v uvodnem krogu kategorije
do 63 kg nepričakovano doživela hladen tuš, kasnejša prejemnica
srebrnega odličja Ukrajinka Khryashchevska ji je z ipponom
pošteno zagodla in jo potisnila med »popravce«. Po streznitvi je
v popravnih borbah po vrsti ugnala Latvijko Viktorijo Vasiljevo
(10:0), Danko Laerke Olsen (10:0) in Britanko Acelyo Toprak
(7:0). Moči pa ji je zmanjkalo v boju za bron, Nizozemka Sanne
Vermeer je bolje izkoristila svoje prednosti (0:10) in tako je
obstala tik ob stopničkah na petem mestu.
Kategorija do 70 kg (17): 1. Alice Bellandi – Italija, 2. Jovana
Peković – Črna gora, 3.-4. Petra Opresnik – Slovenija in Karla
Prodan – Hrvaška.
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Bežigrajčanka Petra Opresnik je na OFEM odlično opravila
svojo nalogo, edina je v slovenskem taboru osvojila medaljo.
V uvodnem krogu je bila prosta, v drugem prepričljivo spravila
na hrbet Portugalko Patricio Sampaio (10:0) in v polfinalu
predčasno še Francozinjo Candice Lebreton (10:0). Sanje o
finalu pa ji je odvzela Črnogorka Javana Petković, ki je bila za
Petro le pretrd oreh (0:10). Uspešno pa se je znova spopadla v
boju za bron, predčasno je spravila na kolena Litvanko Migle
Dudenaite (10:0) in se tako veselila prve medalje iz največjih
tekmovanj.
JOŠ

KONTINENTALNI TURNIRJI 2015

TRIKRATNO ZMAGOSLAVJE,
SEDEM MEDALJ
Izjemen uspeh na turnirju
»Asian open Taipei 2015«

Taipei, 25.-26. julij 2015. Pretežno celjski del slovenske
reprezentančne vrste se iz kontinentalnega turnirja »Asian Open
Taipei 2015« na tihomorskem otoku Taipei vrača s sedmimi
medaljami in uvrstitvijo na drugo mesto v skupnem seštevku
uspešnosti (3 1 3). Boljša je bila na prvem mestu samo Južna
Koreja (5 4 11), medtem ko se je na tretje mesto uvrstila Kanada
(1 2 0). Najžlahtnejše medalje so si priborili Matjaž Trbovc do
60 kg, Adrian Gomboc do 66 kg in Mihael Žgank do 90 kg,
srebro so okrog vratu obesili Anki Pogačnik do 70 kg, medtem
ko so bronasto medaljo osvojili Kristina Vršič do 48 kg, Petra
Nareks do 52 kg in Vito Dragič nad 100 kg. Uspeh s petim mestom
je dopolnila še Nina Miloševič do 63 kg, brez slasti zmage je po
uvodnem porazu ostal samo Igor Spasojevič do 100 kg.
Na kontinentalnem turnirju se je zbralo 180 nastopajočih iz
28 držav, 109 v moškem in 71 v ženskem delu. Slovenska vrsta
je na tem turnirju štela devet udeležencev, pet v moški in štiri v
ženski konkurenci.
Kategorija do 60 kg (14): 1. Matjaž Trbovc – Slovenija,
2. Sergio Pessoa – Kanada, 3.-4. Sheng-Ting – Taipeh in Hui
Li – Kitajska.

Petra Opresnik je po treh zaporednih zmagah in porazu v kategoriji do 70 kg osvojila bronasto medaljo, boljša je bila v polfinalu samo Francozinja Candice Lebreton;

Slovenjgradčanka Zala Pečoler se je v kategoriji do 63 kg po
hladnem tušu z Ukrajinko Iryno Khryashchevsko zbrala, nanizala tri zaporedne zmage, le v boju za bronasto odličje ji ni
šlo vse po načrtih, Nizozemka Sanne Vermeer jo je potisnila s
stopničk na peto mesto;
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Matjažu Trbovcu je uspel veliki met, v kategoriji do 60 kg se
je uvrstil v sam vrh zmagovalnih stopničk. Po vrsti je najprej
ugnal dva domačina, v finalu pa šele v podaljšku za zlato točko
Kanadčana Sergia Pessoa (5:0);
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Matjaž Trbovc – Z'dežele Sankaku, se je v kategoriji do 60
kg prepričljivo uvrstil na vrh stopničk. Uvodoma je bil prost,
potem pa je nanizal tri zaporedne zmage. Najprej je »ipponiral«
dva domačina Yen-Lun Chena in Sheng-Ting Huanga (10:0),
medtem ko je bil Kanadčan Sergio Pessoa v finalu bolj trdoživ,
pokleknil je šele po yuku v sedmi minuti podaljška (5:0).
Kategorija do 66 kg (22): 1. Adrian Gomboc – Slovenija,
2. Duanbin Ma – Kitajska, 3.-4. Lewis Keeble – V. Britanija in
Elio Verde – Italija.
Adrian Gomboc do 66 kg – Z'dežele Sankaku, je po vrsti
do zlatega odličja nanizal štiri zaporedne zmage. Z yukom je
najprej spravil na kolena domačina Wei Chieh Chena – Taipei
(5:0), enak rezultat je vknjižil z Britancem Lewisom Keeblejem
(5:0). Najbolj prepričljiv pa je bil v zaključnih bojih, najprej je
predčasno zmanjkalo tal Italijanu Eliu Verdeju (10:0), v finalu
pa je po ipponu poražen zapuščal tatami tudi Kitajec Duanbin
Ma (10:0).
Kategorija do 90 kg (17): 1. Mihael Žgank – Slovenija, 2.
Komronshokh Ustopiriyon – Tadžikistan, 3.-4. Kyungmo Kim
in Jaeyong Lee – oba Koreja.

predčasno znašel na hrbtu Avstralec Jake Andrewartha (10:0), v
boju za bron pa še Cheng-Liang Hsiao – Taipei (10:0).

Bistričan Vito Dragič je v kategoriji nad 100 kg osvojil bron.
Uvodoma ga je s hladnim tušem poprhal v tesnem razmerju po
aktivnosti (1:2) domačin Po Yen Lee. V popravnih borbah pa
je deloval prepričljivo v slogu svojih reprezentančnih kolegov.
Najprej je s tatamijem seznanil Avstralca Jake Andrewartha
(10:0), v boju za bron pa je bil boljši tudi od domačina ChengLianga Hsiaoja (10:0);
Kategorija do 48 kg (13): 1. Bo Kyeong Jeong, 2. Ji Yeong
Jang – obe Koreja, 3.-4. Kristina Vršič – Slovenija in Tu Ngoc
– Vietnam.

Poleg Matjaža Trbovca in Adriana Gomboca, se je iz celjske
naveze na vrhu stopničk uspeha veselil tudi Mihael Žgank. Po
vrsti je bil boljši od Korejca, Avstralca, Portugalca in v finalu
še od Tadžikistanca Komronshokha Ustopiriyana (5:0).
V slugu klubskih predhodnikov je zablestel tudi Mihael
Žgank do 90 kg. Po vrsti je ugnal Korejca Wooram Yanga (10:0)
in Avstralca Diega de Souza Barreta (10:0). Trši oreh je bil
v polfinalu Portugalec Celio Dias, na kolena ga je spravil po
uspešnem yuku (5:0), medtem ko je moral v finalu Komronshokh
Ustopiriyon – Tadžikistan po neuspešnem razmerju v aktivnosti
(3:1) in na koncu še z yukom zapustiti tatami poražen (5:0).
Kategorija nad 100 kg (8): 1. Mukhamadmurod
Abdurakhmonov – Tadžikistan, 2. Yen Po – Taipei, 3.-4.
Minyeong Choe – Koreja in Vito Dragič – Slovenija.
Bistričan Vito Dragič je v najtežji kategoriji osvojil bron.
V uvodnem krogu ga je po tesni aktivnosti (1:2) ugnal domačin
Po Yen Lee in ga poslal med »popravce«. Po streznitvi pa se je
spoprijel z nasprotniki v slogu svojih predhodnikov, najprej se je

Bronasta je postala tudi Duplečanka Kristina Vršič do 48 kg.
Najprej je spravila na kolena Vietnamko Trang Dao Le Thujevo (10:0). V boju za polfinale pa ni uspela, ugnala jo je Mongolka Gerelmaa Erdenetsogt (0:5). Po boljši aktivnosti je bila
potem boljša od Wan Yu Chenove (2:1) – Taipei, medtem ko je
v odločilnem boju za bron z yukom (5:0) spravila na kolena
Britanko Kimberley Remicks;
Kristina Vršič – Duplek, se je v kategoriji do 48 kg povzpela
na stopničke z bronom okrog vratu. Uvodoma je predčasno
spravila na hrbet Vietnamko Trang Dao Le Thu (10:0). Vstop
v polfinale pa ji je z yukom preprečila Mongolka Gerelmaa
Erdenetsogt (0:5). V popravnih borbah je po boljši aktivnosti
(2:1) ugnala Wan Yu Chen – Taipei, medtem ko je v boju za bron
z yukom spravila na kolena Britanko Kimberley Renicks (5:0).
Kategorija do 52 kg (11): 1. Gulbadam Babamuratova –
Turkmenistan, 2. Yura Kim – Koreja, 3.-4. Mi-Ri Kim – Koreja
in Petra Nareks – Slovenija.
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Izkušena Petra Nareks se je v kategoriji do 52 kg po dveh
zmagah in porazu uvrstila na tretje mesto. Najprej je premagala
Korejko Mi-Ri Kimovo (5:0), v nadaljevanju jo je v zadnji
minuti boja z ipponom presenetila Turkmenistanka Gulbadam
Babamuratova (0:10). V spopadu za bronasto odličje pa je bila
za ippon boljša od Avstralke Hannah Trotterjeve (10:0).
Kategorija do 63 kg (10): 1. Stefanie Tremblay – Kanada,
2. Jiyun Bak – Koreja, 3.-4. Serang Cha – Koreja in Shih Han
Huang – Taipeh, 5. Nina Miloševič – Slovenija.
Nina Miloševič – Duplek, se je v kategoriji do 63 kg
uvrstila tik ob stopničke na peto mesto. Najprej je z wazaarijem
ugnala Korejko Eunsol Choi (7:0), v polfinalu je z Britanko
Stefanie Tremblay potegnila krajši konec (0:10), se preselila
v »popravca«, kjer pa proti Korejki Serang Cha tudi ni našla
pravega orožja (0:5).
Kategorija do 70 kg (8): 1. Seongyeon Kim – Koreja, 2.
Anka Pogačnik – Slovenija, 3.-4. Saho Ahn in Ye-Sul Hwang
– obe Koreja.

78 kg v ženski konkurenci.
Naši izbranci so se v domovino vrnili s petimi medaljami (1 2
2) in skupno uvrstitev na peto mesto, za Poljsko na prvem mestu
z 12 medaljami (2 5 5), Češko na drugem (2 1 1), ter Slovaško
na tretjem mestu (2 0 2). Klara Apotekar je v kategoriji do 78
kg stopila na najvišjo stopničko, Gašper Jerman do 81 kg in
Vito Dragič nad 100 kg sta si priborila srebro, medtem ko sta
Anja Štangar do 52 kg in Rok Plešnik do 66 kg sta se uvrstila
na tretje mesto.
Uvrstitve posameznikov – člani/ce:
Kategorija do 66 kg (23): 1. Matej Poliak – Slovaška, 2.
Andreas Tiefgraber – Avstrija, 3.-4. Michal Bartusik – Poljska
in Rok Plešnik – Slovenija.
Celjan Rok Plešnik do 66 kg – Z'dežele Sankaku, je bil v
šestih borbah petkrat uspešen, ugnal ga je le kasnejši finalist
Avstrijec Tiefgraber. Uvodoma je z wazaarijem položil na
tatami Romuna Amada Lazea (7:0) in po aktivnosti še Britanca
Jonathana Dewarja (3:2). Aktivnejši v naslednjem krogu je bil
Avstrijec Andreas Tiefgraber (1:2) in moral je v »popravca«,
kjer pa je bil bolj prepričljiv. Najprej se je na hrbtu znašel Poljak
Jacek Malczewski (10:0) in za njim še drugi Poljak Grzegorz
Wieczewski (7:0). Še bolj odločen pa je bil v boju za bron,
Avstrijca Steffena Hoffmanna je predčasno poslal s tatamija
(10:0).
Kategorija do 81 kg (30): 1. Dimitri Gomes Tavares – Francija,
2. Gašper Jerman – Slovenija, 3.-4. Hannes Conrad – Nemčija
in Olle Mattsson – Švedska.

S srebrom se je v kategoriji do 70 kg na stopničke uvrstila tudi
Anka Pogačnik – Z'dežele Sankaku. Najprej je bila boljša zgolj
po najtesnejši aktivnosti od domačinke Yun-Ting Chenove
(1:0). V polfinalu je prepričljivo premagala Korejko Saho Ahn
(10:0), z drugo Korejko po vrsti v finalu Seongyeong Kimovo
pa ni našla poti do zmagovalne ideje, predčasno se je morala s
tatamija posloviti (0:10);
Anka Pogačnik – Z'dežele Sankaku, se je uvrstila v kategoriji
do 70 kg tik pod vrhom stopničk na drugo mesto. Uvodoma
je zgolj po aktivnosti za »dlako« premagala Yun-Ting Chen –
Taipei (1:0). V polfinalu je predčasno zmanjkalo tal Korejki Saho
Ahn (10:0), pravega orožja pa ni našla v boju z zadnjo Korejko
Seongyeong Kimovo (0:10) in osvojila srebrno medaljo.

PET MEDALJ NA
SLOVAŠKEM

V skupnem seštevku Slovenija peta
Bratislava, 05.-06. september 2015. Na turnirju evropskega
pokala EJU v Bratislavi se je za stopničke potegovalo 212
udeležencev iz 23 držav, 143 v moški in 69 v ženski konkurenci.
Slovenijo je zastopalo osem udeležencev – David Štarkel do
60 kg, Rok Plešnik do 66 kg, Tim Toplak do 73 kg, Gašper
Jerman do 81 kg in Vito Dragič nad 100 kg v moški, ter Anja
Štangar do 52 kg, Manja Kropf do 57 kg in Klara Apotekar do
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S srebrom okrog vratu se je uvrstil na stopničke tudi Gašper
Jerman do 81 kg – Šiška. Po vrsti je spravil na kolena Poljaka Damiana Stepiena (5:0), Čeha Ivana Petra (10:0), Nemca
Hannesa Conrada (5:0) in Šveda Olleja Mattssona (10:0). Le
v finalu je moral priznati premoč Francozu Dimitriju Gomes
Tavaresu (0:10);
Gašper Jerman se je v kategoriji do 81 kg uspešno kosal s
tekmeci in se na koncu uvrstil na drugo mesto. V prvem krogu
je z yukom spravil na kolena Poljaka Damiana Stepiena (5:0) in
po vrsti še Čeha Ivana Petra (10:0), Nemca Hannesa Conrada
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(5:0) in Šveda Olleja Mattssona (10:0). Kolena so se mu zatresla
samo v finalu, Francoz Dimitri Gomes Tavares je imel močnejše
orožje (0:10).
Kategorija nad 100 kg (9): 1. Kamil Grabowski – Poljska,
2. Vito Dragič – Slovenija, 3.-4. Lukas Hlavacek – Češka in
Anton Krivickij – Nemčija.

Ljubljančanka Anja Štangar – Olimpija se je v kategoriji
do 52 kg po treh zmagah in porazu uvrstila na tretje mesto. V
uvodnem krogu je z minimalno prednostjo v aktivnosti spravila
na kolena Madžarko Katinko Szabo (1:0), drugo tekmico
Poljakinjo Karolino Pienkowsko ni uspela preskočiti (0:10),
končno uvrstitev je morala iskati v popravnih borbah. Najprej
je »ipponirala« Britanko Julio Scardone (10:0) in v boju za
bronasto odličje še Slovakinjo Andreo Krisandovo (10:0).
Kategorija do 78 kg (3): 1. Klara Apotekar – Slovenija, 2.
Linda Politi, 3. Melora Rosetta – obe Italija.
V kategoriji do 78 kg Klara Apotekar ni imela zahtevnega
dela, med tremi tekmicami je bila prepričljivo najboljša. Najprej
je predčasno spravila na hrbet najprej prvo Italijanko Meloro
Rosetta (10:0) in v preostali borbi še drugo Lindo Politi (7:0).

Bistričan Vito Dragič je v najtežji kategoriji osvojil srebrno
odličje. Najprej je ugnal Madžara Szilarda Szigetvarija 10:0),
potem pa še Nemca Antona Krivickija (10:0). Poljak Kamil
Grabowski, pa ni dovolil presenečenja, predčasno je z ipponom slavil (0:10);
Bistričan Vito Dragič se je v kategoriji nad 100 kg uvrstil
v finale, vendar je moral priznati premoč Poljaku Kamilu
Grabowskemu in tako osvojil srebrno odličje. Uvodoma je
bil prost, v drugem krogu je bil boljši od Madžara Szilarda
Szigetvarija (10:0), ter za njim Nemca Antona Krivickija (10:0),
v finalu pa ni našel prave poti za končno slavje, boljši je bil
Poljak Kamil Grabowski (0:10).
Kategorija do 52 kg (11): 1. Majlinda Kelmendi – Kosovo, 2.
Sonja Wirth – Nemčija, 3.-4. Martyna Martynowicz – Poljska in
Anja Štangar – Slovenija.

Klara Apotekar do 78 kg – Z'dežele Sankaku, se je uvrstila na
prvo mesto. Med tremi tekmicami ni imela niti pravega dela.
Na kolena je spravila obe Italijanki, najprej Meloro Rosetta
(10:0), potem pa še Lindo Politi (7:0);

POMLAJENI NA TURNIRJU
»SRBIJA OPEN«
Srebro Plešniku in Harpfu, bron
Dragiču

V kategoriji do 52 kg se je do brona prebila tudi mlada Ljubljančanka Anja Štangar – Olimpija. Po treh zmagah in porazu je najprej z najmanjšo razliko v aktivnosti premagala Madžarko Katinko Szabo (1:0). Poljakinjo Karolino Pienkowsko
pa ni uspela preskočiti (0:10), morala je v »popravca«. Najprej
je položila na hrbet Britanko Julio Scardone (10:0), v boju za
bron pa se je z Slovakinjo Andreo Krisandovo z ipponom uvrstila na stopničke;

Beograd, 26.-27. september 2015. Znova se lahko veselimo
uspehov slovenskega juda, saj je pomlajena slovenska vrsta na
evropskem pokalu v Beogradu osvojila tri medalje. Srebrno
odličje sta osvojila Rok Plešnik do 66 kg in Luka Harpf do 73
kg, medtem ko je Vito Dragič osvojil bron v najtežji kategoriji.
Uspeh s petim mestom so dopolnili Gašper Jerman do 81 kg,
David Kukovica do 90 kg, Manja Kropf do 57 kg in Tamara
Kraljič do 78 kg. Uvrščena na sedmo mesto beleži še Patricija
Brolih do 70 kg. Na prizorišče evropskega pokala »Srbija
open« v Beogradu je odpotovala dokaj številčna slovenska
vrsta 17 tekmovalcev in tekmovalk, pet v ženski in 12 v moški
konkurenci. Brez slasti zmage in uvrstitve so ostali – David
Štarkel, Jan Kern, Martin Hojak, Matej in Janez Vidmar, Jakob
Vrhovec, Dino Prepelič, Teja Tropan in Petra Opresnik.
V glavnem mestu Srbije se je za vrednostne točke EJU na
dvodnevnem turnirju potegovalo 277 udeležencev iz 23 držav,
185 v moški in 92 v ženski konkurenci. Največ uspeha je z 22člansko reprezentančno vrsto dosegla Francija s 13 medaljami
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na prvem mestu (4 3 6), pred Nemčijo z 18 udeleženci (2 2 3) in
sosednjo Hrvaško z 13 udeleženci (2 1 1) na tretjem mestu.
Uvrstitve posameznikov – člani/ce:
Kategorija do 66 kg (28): 1. Marko Vukičević – Srbija, 2. Rok
Plešnik – Slovenija, 3.-4. Ilija Ciganović – Srbija in Franck
Vernez – Francija.

Celjan Rok Plešnik je v kategoriji do 66 kg po treh zmagah
osvojil srebro, v finalu je bil boljši le domači matador Marko
Vukičević;
Celjan Rok Plešnik se je v kategoriji do 66 kg uvrstil na odlično
drugo mesto, potem ko je nanizal tri zmage, le v finalu mu je
zmanjkalo sape. Po vrsti je ugnal Bolgara Pavlina Spasova (10:0),
Francoza Romain Poussina (7:0) in Franck Verneza – Francija
(7:0). V odločilni borbi za zlato odličje pa je bil domačin Marko
Vukičević boljši (0:10).
Kategorija do 73 kg (41): 1. Joery Biekmann – Nizozemska,
2. Luka Harpf – Slovenija, 3.-4. Benjamin Axus – Francija
in Julijan Kolein – Nemčija, Jan Kern, Martin Hojak, Matej
Vidmar in Janez Vidmar – vsi Slovenija, udeleženci.

Ljubljančan Luka Harpf se je izmed peterice Slovencev v tej
kategoriji edini uvrstil na stopničke in to s srebrom okrog vratu, boljši je bil v finalu le Nizozemec Joery Biekmann;
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Luka Harpf se je uvrstil med četverico najboljših do 73 kg,
prvo mesto je osvojil Nizozemec Joery Biekmann, tretje mesto
pa sta si razdelila Francoz Benjamin Axus in Nemec Julijan
Kolein;
Med peterico slovenskih udeležencev v tej kategoriji se je
do uvrstitve in finala dokopal zgolj Luka Harpf, preostali pa so
končali brez uvrstitve. Do finalnega boja se je zmage veselil
štirikrat. Po vrsti je spravil na hrbet Črnogorca Balsa Sinanovića
(10:0), Srba Stevana Stojanovića (10:0), Francoza Benjamina
Axusa (7:0) in Nizozemca Kevina Bakkerja (10:0). Zadnjo oviro
v boju za zlato pa ni uspel preskočiti, premoč je moral priznati
Nizozemcu Joeryju Biekmannu (0:10).
Kategorija do 81 kg (33): 1. Ivaylo Ivanov – Bolgarija, 2.
Gesualdo Scollo – Italija, 3.-4. Yoann Benjamin – Francija in
Jeremie Bottieau – Belgija, 5. Gašper Jerman, Jakob Vrhovec,
udeleženec – oba Slovenija.
Ljubljančan Gašper Jerman se je v kategoriji do 81 kg po treh
zmagah in dvema porazoma uvrstil na peto mesto. Najprej je bil
boljši od Madžara Petra Kordelyja (10:0) in Srba Boška Ostojića
(10:0), medtem ko je v tretjem krogu v boju z naslednjim Srbom
Miroljubom Ivezičem slavil zgolj po aktivnosti (3:1). Sledila pa
sta dva poraza, najprej je bil v polfinalu boljši Italijan Gesvaldo
Scollo (0:7), v boju za bron pa po aktivnosti še Francoz Yoann
Benjamin (1:2).
Kategorija do 90 kg (24): 1. Rico Harder – Nizozemska, 2. Dario
Kurbjeweit Garcia – Nemčija, 3.-4. Giovanni Carollo – Italija in
Gabor Ver – Madžarska, 5. David Kukovica – Slovenija.
David Kukovica – Branik Broker, se je v kategoriji do 90
kg uvrstil tik ob stopničke na peto mesto. Najprej je po boljši
aktivnosti spravil na kolena Srba Boža Elezovića (3:1), predčasno
pa je v drugem krogu spravil na hrbet Madžara Gaborja Vera
(10:0). V polfinalu ga je v »popravca« poslal Nizozemec Rico
Harder (0:10), v boju za bronasto odličje pa še Italijan Giovanni
Carollo (0:10).
Kategorija nad 100 kg (12): 1. Daniel Natea – Romunija, 2.
Alessio Mascetti – Italija, 3.-4. Vito Dragič – Slovenija in
Nikola Jeremić – Srbija.
Bistričan Vito Dragič je v najtežji kategoriji osvojil bron. V
uvodnem krogu je bil prost, potem pa je na hrbet položil Rusa
Alexeya Sapunova (10:0). Kasnejši prejemnik zlatega odličja
Romun Daniel Natea pa je bil drugačnega kova, predčasno je
Dragiča poslal v popravno borbo za preostalo medaljo, kjer pa
je bil za vstop na stopničke za nianso prepričljivejši od Srba
Vladimira Gajića (1:0).
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EVROPSKI MLADINSKI TURNIRJI – EJU 2015

USPEŠNO SAMO PRVI
DAN TURNIRJA
Na stopničkah sestri Štangar,
Kropf in Leški

Mladi Bistričan Vito Dragič se je v najtežji kategoriji uvodoma
veselil predčasne zmage proti Rusu Alexeyu Sapunovu, brez
moči je bil le v nadaljevanju proti kasnejšemu zmagovalcu
Danielu Natei, medtem ko je v boju za bron uspel spraviti na
kolena »starega mačka« Nikolo Gajića;
Kategorija do 57 kg (15): 1. Lola Benarroche – Francija, 2.
Loredana Ohai – Romunija, 3.-4. Morgane Arthuis – Francija in
Emoke Knetig – Madžarska, 5. Manja Kropf – Slovenija.

Varovanka Ivice Miloševiča Manja Kropf se je v kategoriji do
57 kg po treh zmagah in dveh porazih uvrstila na na peto mesto, boljši sta bili Nizozemka Esmeralda Puts in v boju za bron
še Mdžarka Emoke Knetig;
Duplečanka Manja Kropf se je v kategoriji do 57 kg po treh
zmagah in dveh porazih uvrstila tik ob stopničke na peto mesto.
Najprej je spravila na hrbet Srbkinjo Adrijano Lezaić (10:0),
Nizozemka Esmeralda Puts je bila v naslednji borbi boljša za
yuko (0:5) in morala je v »popravca«. V nadaljevanju se je zmage
veselila dvakrat, najprej je predčasno zaključila z Črnogorko
Tanjo Bozović (10:0), boljša pa je bila tudi od Madžarke Danielle
Balogh (5:0). V boju za bronasto odličje z naslednjo Madžarko
Emoke Knetig pa ji je zmanjkalo moči, pokleknila je po minimalni
neaktivnosti (0:1).
Kategorija do 78 kg (10): 1. Geraldine Mentouopou – Francija,
2. Julie Hoelterhoff – Nemčija, 3.-4. Marie Del Puppo – Francija
in Katrien Johnson – Belgija, 5. Tamara Kraljič – Slovenija.
Duplečanka Tamara Kraljič, se je v nekoliko številčno skromnejši
kategoriji desetih tekmovalk do 78 kg uvrstila na peto mesto.
Uvodoma je bila prosta, v drugem krogu je bila Nemka Anna
Maria Wagner z ipponom boljša (0:10). V popravnih borbah je
zabeležila dve zaporedni zmagi s predstavnicama Srbije, najprej
je predčasno spravila na hrbet Saro Slavković (10:0), boljša je bila
tudi z naslednjo Tijano Gajić (10:). V boju za bronasto medaljo pa
se taktično ni najbolje znašla, za nianso je bila aktivnejša Belgijka
Katrien Johnson (2:3), kar jo je uvrstilo na peto mesto.
JOŠ

Paks, 11.-12. julij 2015. Mladinski evropski turnir »Atom
cup« v madžarskem Paksu, je na tatami privabil 345 udeležencev
iz 27 pretežno evropskih držav, 242 v moški in 103 v ženski
konkurenci do 21 let. Nastopile so tudi mladinske reprezentance
ZDA in Kanade. Slovenska vrsta je štela devet udeležencev,
4 v moškem in 5 v ženskem delu turnirja. Veliko razlogov
za veselje je bilo doseženih v slovenskem taboru predvsem
prvega dne turnirja. Na najvišjo stopničko sta se uvrstili mlada
Ljubljančanka Maruša Štangar do 48 kg – Olimpija, v finalu
je na kolena spravila Madžarko Reka Pupp (7:0), trenutno drugo
uvrščeno na mladinski vrednostni lestvici IJF, ter Duplečanka
Manja Kropf do 57 kg – Duplek, ki je bila za »dlako« boljša od
Andreje Leški – Bežigrad (1:0). Visoko na drugo stopničko se
je uvrstila še druga varovanka Olge Štirba Anja Štangar do 52
kg – Olimpija s srebrom okrog vratu, za wazaari je bila v finalu
boljša Hrvatica Tihea Topolovec (0:7). Edini v moškem delu
Gašper Trušnovec do 81kg – Bežigrad, pa se je med gledalce
preselil že po uvodnem porazu.
Visoka pričakovanja so bila tudi drugega dne turnirja, v ognju
so bili Martin Hojak do 73 kg, Patricija Brolih do 70 kg in
Jan Kern do 73 kg – vsi Bežigrad, ter Mare Pogorelec do 66
kg – Acron Slovenj Gradec, vendar jim je vsem po vrsti sreča
obrnila hrbet. Martin Hojak se je po dveh zmagah in porazu
znašel v »popravcu«, kjer pa tudi ni bil uspešen, na hrbet ga
je spravil Kanadčan Patrick Cantin (0:10) in pristal na devetem
mestu. Patricija Brolih do 70 kg je po zmagi in dveh porazih
dosegla enak dosežek, medtem ko sta se Mare Pogorelec do 66
kg in Jan Kern do 73 kg poslovila že po uvodnem porazu.
Največ uspeha je dosegla 29-članska nemška vrsta na prvem
mestu (3 2 2), pred 13-člansko Rusijo na drugem (3 1 3) in
na tretjem mestu Francijo (3 0 0). Slovenska vrsta z Marušo
Štangar in Manjo Kropf na prvih, ter Anjo Štangar in Andrejo
Leški na drugih mestih se je uvrstila tik pod tremi najboljšimi
na četrto mesto. Nedvomno pa so (ne)dosežki moškega dela več
kot preskromni.
Uvrstitve posameznikov – mladinke (U 21):
Kategorija do 48 kg (14): 1. Maruša Štangar – Slovenija, 2.
Reka Pupp – Madžarska, 3.-4. Borislava Damyanova – Bolgarija
in Anfisa Kapayeva – Belorusija.
Nedavna kadetska evropska prvakinja iz Sofije Maruša
Štangar, je bila v kategoriji do 48 kg dovolj prepričljiva tudi v
mladinski konkurenci. Na poti do vrha stopničk je bila uvodoma
prosta, potem pa je po vrsti ugnala Bolgarko Natali Soserovo
(10:0), Italijanko Romino Passa (10:0), medtem ko je bil v
finalu proti izjemni Madžarki Reka Pupp wazaari dovolj za vrh
stopničk (7:0).
Kategorija do 52 kg (19): 1. Tihea Topolovec – Hrvaška, 2.
Anja Štangar – Slovenija, 3.-4. Francesca Giorda – Italija in
Galiya Sagitova – Rusija.
Anja Štangar se je v kategoriji do 52 kg uvrstila tik pod vrhom
s srebrom okrog vratu. V bojih do finala je prepričljivo opravila
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z vsemi tekmicami predčasno. Po vrsti so zapuščale tatami s
sklonjeno glavo Bolgarka Galya Ivanova (10:0), Nizozemka
Genevieve Bogers (10:0) in Nemka Patrycia Szekely (10:0). V
finalnem obračunu pa je bila za wazaari boljša Hrvatica Tihea
Topolovec (0:7).

spravila na hrbet obe Italijanki Giullio Caggiano (10:0) in
Miriam Boi (5:0), prave ideje za kaj več pa razen aktivnosti v
finalu ni našla z Andrejo Leški – Bežigrad (0:1).
Andreja Leški s srebrom okrog vratu na koncu, je bila uvodoma
boljša od Avstrijke Asimine Theodorakis (10:0) in Slovakinje
Magdalene Muzikoave (10:0). Po aktivnosti je bila nekoliko
tesneje boljša v polfinalu proti Madžarki Kitti Kovacs (2:1),
moči pa ji je zmanjkalo tudi v finalu proti Manji Kropf (1:0).

PRAGA: BRON MARTINU
HOJAKU
Kraljič peta, Košak, Lackovič in Brolihova
sedmi

Sestri Maruša in Anja Štangar nadaljujeta z uspehi na stopničkah tudi na mladinskem turnirju EJU v Paksu, medtem
ko je Maruša v kategoriji do 48 kg v finalu ugnala izvrstno
Madžarko Reko Pupp, se je Anja uvrstila v kategoriji do 52 kg
po treh prepričljivih zmagah na drugo mesto, boljša je bila v
finalu z wazaarijem le Hrvatica Tihea Topolovec;

Praga, 25.-26. julij 2015. Evropski mladinski turnir v
prestolnici Češke Pragi je slovenski vrsti navrgel eno medaljo, v
kategoriji do 73 kg je bron osvojil Bežigrajčan Martin Hojak, v isti
kategoriji se je po treh zmagah in dveh porazih uvrstil na sedmo
mesto Jan Košak, medtem ko je Jan Kern ostal brez uvrstitve.
Na peto mesto se je v kategoriji do 78 kg uvrstila Tamara Kraljič
– Duplek, na sedmem mestu so uvrščena še Ljutomerčan Narsej
Lackovič do 90 kg in Ljubljančanka Patricija Brolih do 70 kg,
medtem ko se je v kategoriji do 57 kg na deveto mesto uvrstila
Manja Kropf – Duplek.

Kategorija do 57 kg (16): 1. Manja Kropf, 2. Andreja Leški
– obe Slovenija, 3.-4. Miriam Boi – Italija in Anne Schmidt –
Nemčija.

Z mladinskega turnirja v Pragi se je z medaljo v domovino vrnil Ljubljančan Martin Hojak do 73 kg;

Tudi v slovenskem finalu kategorije do 57 kg je zadonela naša
Zdravljica, v izenačenem dvoboju je bila Manja Kropf po aktivnosti za »dlako« boljša od drugouvrščene Andreje Leški;
V kategoriji do 57 kg sta se v finalu srečali dve tekmici iz
slovenskega tabora Manja Kropf in Andreja Leški. V
zelo izenačenem obračunu je slednja potegnila krajši konec,
z najmanjšo prednostjo v aktivnosti se je uspeha veselila
Duplečanka Manja Kropf (1:0). V predtekmovanju je najprej
spravila na kolena Kanadčanko Mackenzie Burt (3:0), predčasno
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Uvrstitev v kategoriji do 73 kg na tretje mesto si je Martin Hojak zagotovil s štirimi zmagami in porazom, boljši je bil v polfinalu le Ukrajinec Alexandr Koshliak;

JUDOISTIČNI TABOR »IZOLA 2015«
Na turnirju v Pragi je na prvem mestu blestela reprezentanca
iz dežele sambe Brazilija, ki je v dvodnevnih bojih osvojila kar
15 medalj (6 6 3), pred Ukrajino na drugem mestu z devetimi
medaljami (3 2 4), medtem ko se je na tretje mesto s tremi
kompleti medalj uvrstila vrsta Kazahstana (2 2 2).
Kategorija do 73 kg (53): 1. Artem Khomula, 2. Alexsandr
Koshliak – oba Ukrajina, 3.-4. Adrian Gandia – Porto Rico in
Martin Hojak, 7. Jan Košak, Jan Kern, udeleženec – vsi
Slovenija.
Bežigrajčan Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg osvojil bron,
medtem ko se je Jan Košak uvrstil na sedmo mesto. Hojak je bil
v uvodnih bojih dovolj prepričljiv, po vrsti je spravil na kolena
Poljaka Tomasza Stodolskega (10:0), Madžara Gabor Sarhegyija
(10:0) in Nemca Niklasa Bloechla (7:0). V polfinalnem boju pa
je položil orožje, kasnejši prejemnik srebrnega odličja Ukrajinec
Alexandr Koshliak ga je predčasno zaustavil z ipponom (0:10).
V boju za bron pa se je znova zbral in prepričljivo opravil z
Romunom Marcelom Cerceo (10:0), medtem ko se je drugi
predstavnik v tej kategoriji Jan Košak po treh zmagah in dvema
porazoma uvrstil na sedmo mesto.

Bežigrajčan Jan Košak se je v isti kategoriji med 53 tekmeci
poleg Martina Hojaka na tretjem mestu uvrstil na sedmo mesto, na poti do lepe uvrstitve se je ob dveh porazih zmage veselil
štirikrat;
Med 53 tekmovalci je v tej kategoriji sedmo mesto potrdil s
štirimi prepričljivimi zmagami in dvema porazoma Jan Košak,
ni pa veliko manjkalo za peto zaporedno zmago. Po vrsti je
»ipponiral« Čeha Pavla Skaruado (10:0), Litvanca Delvidas
Tarulisa (10:0) in Brazilca Lincoln Nevesa (10:0), zmagovalni
niz mu je v boju za polfinale prekinil Portoričan Adrian Gandia
(0:10). V popravnem boju je najprej spravil na hrbet Nemca
Paula Boehmeja (10:0), naslednji tekmec Romun Marcel Garcea
pa mu je preprečil srečanje s klubskim tekmecem Martinom
Hojakom v boju za bron (0:7).
JOŠ

RANDORI, VROČINA
IN POTOKI ZNOJA...
410 udeležencev iz 16 evropskih
držav

Izola, 02.-13. avgust 2015. Kot vsakoletne obmorske priprave
na letnem taboru JZS v Izoli, je vročinski val v tem obdobju
zaznamoval tudi tokrat z vročino in potoki znoja. Po starem
preverjenem receptu je na vročem tatamiju v športni dvorani
Livade v dveh terminskih obdobjih puščalo znoj dobrih 410
udeležencev iz 14 evropskih držav – Nemčija, Avstrija, Italija,
Poljska, Slovaška, Švica, Hrvaška, Makedonija, BiH, Srbija,
Madžarska, Turčija, Francija, Belgija, Kosovo in številnih
udeležencev iz Slovenije, med katerimi so bili tudi številni
nosilci medalj iz največjih tekmovanj.
Kompletna logistika je bila kot vedno doslej zaupana
generalnemu sekretarju Francu Očku, za namestitve in ostalo
organizacijo (seja IO JZS, novinarska konferenca, itd.) pa sta
bili zadolženi Klavdija Očko in Rebeka Dragič.

Na vsakoletnem poletnem taboru JZS »Izola 2015« se je na
treningih v potokih znoja »namakalo« v dveh časovnih obdobjih preko 400 udeležencev iz 16 držav, kjer so polnili akumulatorje za preostala pomembna tekmovanja v letošnjem letu na
mednarodni sceni;

MLADINSKO – ČLANSKE
PRIPRAVE

Da medalje ne bodo ostale le sanje
Poletne priprave so bile v prvem delu osredotočene predvsem
na bližajoče nove podvige naših izbrancev v vseh starostnih
kategorijah. Nedvomno so bile v prvem delu v ospredju
priprave (250 udeležencev) na svetovno prvenstvo v prestolnici
Kazahstana Astani in pomembne turnirje svetovnega pokala, ter
mislimi osredotočene na bližajoče OI v Rio de Janeiru prihodnje
leto. Med njimi je 30 udeležencev svetovnega prvenstva.
Določena je tudi slovenska reprezentančna vrsta za SP, v kateri
so Andraž Jereb, Rok Drakšič in Aljaž Sedej v moški in Vlora
Beđeti, Tina Trstenjak in Anamari Velenšek v ženski konkurenci.
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Poleg strokovnega direktorja Marjana Fabjana, so pod budnim
očesom nad 250 udeleženci na tatamiju bedeli še Urška Žolnir,
Gregor Brod, Igor Trbovc, Ivica Miloševič in Franc Špes.
Marjan Fabjan je na zaključnih pripravah pred svetovnim
prvenstvom izpostavil ob robu tatamija predvsem zadovoljivo
število sparing partnerjev. Treningi potekajo sicer dvakrat
dnevno, nekateri posamezniki pa imajo zjutraj poseben
načrt pred skupnimi treningi, zato meni, da bodo naši
tekmovalci na SP dobro pripravljeni. Reprezentančni seznam
je sestavljen na podlagi dosedanjih rezultatov, povsem pa
se zaveda, da se je športna javnost od judoistov navadila na
osvajanje medalj, zato so tudi tokrat pričakovanja visoka.

25. DRŽAVNO PRVENSTVO
V KATAH

Športni direktor Marjan Fabjan meni, »da je športna javnost
že dokaj razvajena ob dobrih rezultatih judoistov, zato so pričakovanja tudi sedaj visoka. Zagotavlja pa, da so izbranci za
SP v Astani dobro pripravljeni, je pa to ekipa, ki jo trenutno
imamo,« je dogajanje pred prvenstvom povzel Marjan Fabjan.

Na državnem prvenstvu v katah sta po pričakovanju znova postala zmagovalni par Slovenjgradčana Robert in David Mesarič in osvojila naslov državnega prvaka v vseh tekmovalnih
katah. Na drugo mesto sta se uvrstila Celjana Rok Tanko in
Nejc Pangerl, medtem ko sta se na tretje mesto med 13 pari
uvrstila Ljubljančana Rok in Jan Košak;

»Naši izbranci so imeli ob številnih udeležencih ravno pravšnje
preverjanje. Da smo okrnjeni ne morem reči, je pa to nekje
res tista najboljša zasedba, kar jih trenutno imamo,« dogajanje
okrog priprav zaključil Fabjan.
V drugem delu priprav pa so potekale aktivnosti pretežno v
mlajših starostnih kategorijah, nad katerimi sta delo usmerjala
Gregor Brod in Kristina Vršič. Vzporedno pa je pod vodstvom
Braneta Vuzma potekala predelava izpitnega programa in
preverjanje v znanju za napredovanje v stopnjah pasov, vključno
z organizacijo 25. Državnega prvenstva v katah.

Prvenstvo v znaku bratov Mesarič

Letošnje 25. Državno prvenstvo je potekalo v znaku bratov
Roberta in Davida Mesarič, ter najskromnejši udeležbi doslej.
Če smo se preteklo leto »tolažili« z samo 19 udeleženimi pari
v štirih katah, je letošnja udeležba še skromnejša, nastopilo je
komaj 16 parov, pretežno v kategoriji Nage no kata (13 parov),
medtem ko sta v konkurenci katame no kata, Kime no kata in
Kodokan goshin jutsu samevala samo brata Mesarič, kar je
dovolj zgovorno ogledalo.

Uvrstitev tekmovalnih parov na DP v izvajanju kat:
Prvenstvo Slovenije – Nage no kata (13 parov): 1. David
Mesarič : Robert Mesarič – Acron Slovenj Gradec (428 točk), 2.
Rok Tanko : Nejc Pangerl – Ivo Reya (397 točk), 3. Rok Košak
: Jan Košak – Bežigrad (388 točk).
Prvenstvo Slovenije – Katame no kata (1 par): 1. Robert
Mesarič : David Mesarič – Acron Slovenj Gradec (409 točk).
Prvenstvo Slovenije – Kime no kata (1 par): 1. Robert Mesarič
: David Mesarič – Acron Slovenj Gradec (473 točk).
Prvenstvo Slovenije – Kodokan goshin jutsu (1 par): 1. Robert
Mesarič : David Mesarič – Acron Slovenj Gradec (542 točk).

IZPITI ZA VIŠJE STOPNJE PASOV
Naredili pomemben korak naprej

Jubilejno 25. Državno prvenstvo v izvajanju kat in izpiti za pasove so bili poleg priprav za mlajše starostne kategorije osrednja tema drugega dela priprav v športni dvorani Livade;
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Pod taktirko Braneta Vuzma in članov izpitne komisije JZS
je potekalo letošnje utrjevanje izpitnega programa za šolske in
mojstrske pasove, vključno z izpiti za pasove. Prijavilo se je 71
kandidatov, 51 za napredovanje v kategoriji šolskih pasov, ter 20
kandidatov za napredovanje v kategoriji mojstrskih pasov, osem
kandidatov izpita ni opravilo uspešno.
Na osnovi rezultatov na DP v izvajanju kat sta na višjo stopnjo
mojstrskega pasu 4. Dan napredovala brata David in Robert
Mesarič, medtem ko je od preostalih kandidatov (20) na višjo
stopnjo mojstrskega pasu 1. Dan napredovalo 17 novih nosilcev
mojstrskega pasu. Trije kandidati niso uspeli prepričati izpitno
komisijo in izpita niso opravili.

JUDOISTIČNI TABOR »IZOLA 2015«
Na višjo stopnjo šolskih pasov so napredovali:
V kategoriji šolskih pasov je k izpitu pristopilo 54 kandidatov,
uspešno ga je opravilo 49 posameznikov – 46 za 1. kyu, 2 za 3.
kyu, ter 1 za 2. kyu. Pet kandidatov izpita za najvišji šolski pas
1. kyu izpita ni opravilo.

Poleg naslovov državnega prvaka v vseh tekmovalnih katah,
sta brata David in Robert Mesarič napredovala na višjo stopnjo mojstrskega pasu 4. Dan.
Na višjo stopnjo mojstrskih pasov so napredovali:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mesarič David – Acron Slovenj Gradec
Mesarič Robert – Acron Slovenj Gradec
Berdajs David – Olimpija Ljubljana
Botlar Svanjak Sebastjan – Koper
Brumen Tjaša – Duplek
Dimovski Matej – Olimpija Ljubljana
Ekart Luka – Branik Broker Maribor
Frantar Tajda – Triglav Kranj
Gostenčnik Žan – Ravne
Gyergyek Andrej – Bežigrad Ljubljana
Košak Rok – Bežigrad Ljubljana
Kraljič Tamara – Duplek
Križanič Franc – Polyteam Ljubljana
Kukovec Dominik – Olimpija Ljubljana
Merčnik Ljudmila – Duplek
Pungrčar Boštjan – Bežigrad Ljubljana
Tanko Rok – Ivo Reya Celje
Torkar Urška – Triglav Kranj
Vrhovnik Marko – Zmajčki Ljubljana

4. Dan
4. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan
1. Dan

Z naslovi državnega prvaka bratov Mesarič in opravljenimi
izpiti je Judo zveza Slovenije bogatejša za 17 novih mojstrov
1. Dan, od 20 prijavljenih kandidatov trije niso opravili izpita;

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ambrožič Mark – Triglav Kranj
Anželak Matej – Ravne
Babič Jaša – 15. maj Marezige
Balažič Alen – Murska Sobota
Cimprič Vid – Zmajčki – Ljubljana
Čebokli Uroš – 15. maj Marezige
Čelan Sara – Impol Slovenska Bistrica
Črešnar Larisa – Oplotnica
Dakovič Bor – Branik Broker Maribor
Demšar Tim – Impol Slovenska Bistrica
Dobravec Gal – Triglav Kranj
Flor Maša – Oplotnica
Gašperšič Mario – Impol Slovenska Bistrica
Grah Jan – Murska Sobota
Gregorčič Tim – Olimpija Mokronog
Gregorič Dušan – Zmajčki Ljubljana
Jakaj Bernard – 15. maj Marezige
Kavčič Jaka – Bežigrad Ljubljana
Kojc Robert – Polyteam Ljubljana
Kolmančič Urban – Ravne
Kolšek Tilen – Ivo Reya Celje
Korun Lana – Sokol Ljubljana
Lemež Nik – Velenje
Lukač Jan – Murska Sobota
Mohorič Veronika – Velenje
Mrak Patrik – Izola
Nakič Vanja – Acron Slovenj Gradec
Ozmec Miha – Bežigrad Ljubljana
Perkovič Luka – 15. maj Marezige
Plaznik Luka – Ravne
Prevolšek Vinko – Acron Slovenj Gradec
Pungeršek Jaka – Zmajčki Ljubljana
Razingar Janja – Partizan Jesenice
Seitl Lovro – Acron Slovenj Gradec
Suhadolnik Maj Gorazd – Zmajčki Ljubljana
Šajher Denis – Branik Broker Maribor
Štrumbelj Martin – Bežigrad Ljubljana
Toplak Teo – Beltinci
Tušek Vid – Ravne
Veler Anže – Acron Slovenj Gradec
Veselič Rok – Gorišnica
Voda Gašper – Ravne
Zenuni Besard – Acron Slovenj Gradec
Zupan Luka – Bežigrad Ljubljana
Žan Ahej – Impol Slovenska Bistrica
Žlicar Miha – Zmajčki Ljubljana
Bešter David – Triglav Kranj
Požek Žan – Triglav Kranj
Senekovič Tajda – Duplek

1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
1. kyu
3. kyu
3. kyu
2. kyu
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UVOD V MOŠTVENE OBRAČUNE

Bežigrad napovedal naskok na prvo mesto

Ljubljana, 30. september 2015. Zadnji vikend meseca
septembra je bil uvod v moštvene obračune letošnjega državnega
prvenstva s turnirji v Ljubljani, Slovenski Bistrici in Gorišnici.
Po napovedi se je v vrh lestvice zavihtel ljubljanski Bežigrad, ki
nedvomno tudi letos cilja na najvišje mesto. Ljubljanska Šiška je
uvrščena na drugo mesto, kamor trenutno tudi sodi, medtem ko
je bistriški Impol z nekoliko slabšo točkovno razliko na tretjem
mestu. S po dvema točkama so v sredino lestvice uvrščeni
Gorišnica, mariborski Branik Broker, ter Acron Slovenj Gradec.
Na dnu lestvice pa so se znašli brez osvojene točke ljubljanska
Olimpija, celjski Z'dežele Sankaku in mariborski Železničar.
Uvrstitev na koncu lige v sam vrh pa se bo odločal nedvomno v
medsebojnih obračunih favoritov za letošnji moštveni prestol.

Olimpije z enakim rezultatom 4:3 (40:30). Popolnoma enak
rezultat pa so dosegli Mariborčani v boju z ljubljansko Olimpijo
4:3 (40:30) in vknjižili dve točki, ljubljanski zelenobeli pa so
ostali praznih rok.
Gorišnica – Športni delavci v Gorišnici so na tretji turnir povabili
pomlajeno četo iz Lopate Z'dežele Sankaku in varovance Grege
Makovca ljubljansko Šiško. Ljubljančani so bili v obeh srečanjih
trdno v sedlu, najprej so bili boljši proti celjskemu Z'dežele
Sankakuju 6:1 (57:10), potem pa so se zmage veselili še proti
domači Gorišnici 4:3 (40:37). Celjska četa pa je pokleknila tudi
v dvoboju z domačini 4:3 (35:30), uvrščeni na predzadnjem
mestu lestvice.

Matija Erjavec se v bežigrajski ekipi dobro spoprijema s tekmeci v težki kategoriji;

V uvodnem krogu prve slovenske lige po dve zmagi za Bežigrad, Impol in Šiško. Judoisti Bežigrada so blesteli na prvem
ljubljanskem turnirju v obeh dvobojih 6:1 (55:10). Moštva mariborskega Železničarja in Acron iz Slovenj Gradca tokrat naletu Bežigrajčanov nista bila kos. Z prepričljivo uvrstitvijo na
vrh lestvice so Ljubljančani hkrati napovedali popravni izpit iz
preteklega leta, ko so nespametno zapravili možnost za osvojitev lanskoletnega naslova;

Prvi krog rednega dela prve slovenske lige 2015
1. JK Bežigrad
2 2 0 0 12:2 110:20
2. JK Šiška
2 2 0 0 10:4 97:47
3. JK Impol
2 2 0 0 8:6
80:60
4. JK Gorišnica
2 1 0 1 7:7
72:70
5. JK Branik Broker
2 1 0 1 7:7
70:70
6. JK Acron Sl. Gradec
2 1 0 1 6:8
54:75
7. JK Olimpija
2 0 0 2 6:8
60:80
8. JK Z'dežele Sankaku 2 0 0 2 4:10 40:92
9. JK Železničar
2 0 0 2 3:11 30:99

Ljubljana – Ljubljanski turnir je potekal v znaku Bežigrada,
ki tudi tokrat cilja na najvišjo uvrstitev. Na prvem turnirju v
Ljubljani je torej po predvidevanjih prepričljivo osvojil vse štiri
točke domačin turnirja ljubljanski Bežigrad. Najprej je spravil
na kolena mariborski Železničar 6:1 (55:10), potem pa še Acron
Slovenj Gradec z enakim rezultatom 6:1 (55:10). Koroško
moštvo Acron je bilo v nadaljevanju proti mariborskemu
Železničarju prepričljivejše 5:2 (44:20), osvojilo dve točki in
uvrstitev v sredino lestvice.
Slovenska Bistica – Bistriški turnir je bil naročen za pravo
vzdušje. Na njem so se spopadli trije najstarejši klubi v Sloveniji
bistriški Impol, mariborski črnobeli Branik Broker in ljubljanski
zelenobeli Olimpija. Bistričani, aktualni državni prvaki so tudi
tokrat dokazali, da resno računajo tudi na letošnji moštveni naslov,
ugnali oba tekmeca in osvojili štiri točke. Najprej so bili boljši
od mariborskega Branika 4:3 (40:30), potem pa še ljubljanske

Varovanci Grege Makovca ljubljanska Šiška je osvojila preteklo leto prvo mesto v drugi ligi, letos pa se na lestvici prve lige
krepko drži na drugem mestu;
JOŠ
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JUDO IN DUŠEVNO ZDRAVJE
POROČILO O DELOVANJU PROGRAMA

»INKLUZIVNI JUDO«,
(REDNA VADBA JUDA V SEKCIJI JUDO KLUBA KOPER)
Obdobje : 1.11.2014 – 15.6.2015

Trener in vodja programa : Darij Šömen, mojster juda 2. Dan
Asistenti trenerja: Tomo Dadič, Aja G. Zupanc, Boris Švagelj
Termini vadbe: sreda, borilnica dvorane Bonifika, od 18.00 – 19.00
V mesecu novembru in decembru 2014 smo med uporabniki
dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica v Kopru (osebe
s težavami v duševnem zdravju) pričeli z intenzivno promocijo
rekreativne vadbe juda, v običajnem športnem okolju dvorane
Bonifika – Judo klub Koper. Promocija je potekala v sodelovanju
in ob polni podpori sodelavcev dnevnega centra, s katerimi smo
bili prepričani, da bi bila tovrstna športna vadba za nekatere
uporabnike odlična oblika telesne aktivnosti in možnost za
zmanjševanje stigme duševne bolezni.

Doktrina juda omogoča, da lahko vadbo popolnoma prilagodiš
ciljni skupini vadečih tudi za dosego terapevtskih ciljev – posvet
pred začetkom vadbe;
V Judo klubu Koper že dvajset let izvajamo vadbo juda,
namenjeno osebam s posebnimi potrebami v najširšem smislu.
Imamo bogate izkušnje pri vključevanju oseb s spektrom
avtističnih motenj , telesno in duševno prizadetih pa tudi drugih
marginalnih skupin prebivalstva. Trenerskih izkušenj za vadbo
oseb s težavami v duševnem zdravju pri nas ni, niti po mojem
vedenju v širši okolici taka praksa ne obstaja. Kljub temu pa
sem bil pri pripravi vadbe povsem miren, saj doktrina juda
omogoča, da vadbo popolnoma prilagodiš ciljni skupini vadečih
in judo uporabiš (kot orodje) za dosego specifičnih, športno –
terapevtskih ciljev.
Edino vprašanje je bilo, kakšen bo odziv uporabnikov, ter
ali bodo v vadbi vztrajali. Prvi uporabnik je začel prihajati na

treninge iz stanovanjske skupnosti Val, kjer sicer živi v Kopru. Z
ostalimi člani judo sekcije oziroma kluba je zelo hitro vzpostavil
pristen prijateljski odnos. Na treningih je sprejel kodeks vedenja
in že na začetku upošteval vsa navodila in usmerjanje. Za vadbo
juda smo mu priskrbeli kimono in športno torbo. Po treningu
juda je sam poskrbel za tuširanje in osebno higieno. Njegova
vključitev je v DDTC Barčica povzročila pravo športno judo
vročico. Postopoma vendar zelo hitro, so se v vadbo juda pričeli
vključevati tudi ostali uporabniki, ki so (razen redkih izjem) do
današnjega dne v vadbo tudi vključeni.
Cilji programa:
- socialno vključevanje v okolje Športne dvorane Bonifika v
Kopru, stiki z drugimi športi in športniki;
- ponovna normalizacija telesnih stikov, dotikov in medčloveške
bližine, skozi proces učenja juda (pretežno kontaktne aktivnosti
v parterju in stoje, izbor in prilagoditev vaj);
- redna telesna vadba za izboljševanje zdravja in blažitev
negativnih učinkov medikamentozne terapije;
- povečevanje splošne psihofizične odzivnosti posameznika
(vadba v popoldanskem času, ko ni vključen v zaposlitev in
aktivnosti v DDTC Barčica );
- krepitev pripadnosti skupini in gradnja skupnih vrednot skupine
v okviru judo etike;
- učenje veščin juda za napredovanje in nagrajevanje po pasovih
(prispevek k rekonstrukciji pozitivne samopodobe);

Normalizacija telesnih stikov, dotikov in medčloveške bližine
skozi proces učenja juda v kontaktni aktivnosti stoje in
parterju;
Koncept vadbe, za dosego zastavljenih ciljev:
Pri vadbi duševno prizadetih oseb je potrebna velika količina
ponavljajočih se verbalnih navodil oziroma usmerjanj za vsako
vajo, ki jo vadeči sicer že poznajo. Le tako dosežemo učinkovite
– globlje procese učenja. Treninge bogatimo z veliko dozo
humorja, topline, osebnega stika in drugih oblik motivacije.
Trening je igriv in glasen, saj komunikacija poteka v vseh
smereh……..
Pri koncipiranju izhodišč za strategijo vadbe oseb s težavami
v duševnem zdravju sem izbral nekoliko drugačen pristop......
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Ker sem na samem začetku vadbe pričakoval visoko stopnjo
fizične utrujenosti vključenih in posledično odpor »pretirani«
telesni aktivnosti (učinek zdravil) sem trening strukturiral precej
strogo, celo avtoritarno, vendar v vsakem trenutku pozitivno –
uporabniku prijazno.
Trening sem zastavil kot svečanost, srečanje skupine, prijateljev,
ki oblečeni v kimone niso isti kot ljudje ki so na trening prišli
– torej bolniki, ampak športniki, ki bodo z marljivim delom
zagotovo napredovali. Z relativno visokim tempom dogajanja
na blazinah sem vzdrževal koncentracijo vadečih, ter jih čez
ta za njih psihofizično težak začetek vadbe skušal pripeljati z
zmanjšanim vplivom stalno prisotnega nadomestnega trenerja
– zdravil. Zavestno sem ustvaril stanje pozitivnega šoka in
presenečenja ter stalno kontroliral psihofizični odziv vadečih na
ponavljajoče se, stalno nove situacije na treningu. Odzivali so se
z budnostjo – koncentracijo, izražanjem zadovoljstva ter hitrim
učenjem.
Količino verbalnih navodil sem zmanjšal na minimum
potrebnega in vodil aktivnosti z uporabo neverbalne komunikacije
in energije, ki so jo vadeči (nezavedno) soustvarjali v presenetljivi
kvaliteti. Po »energetsko« bogatem verbalnem navodilu in
demonstraciji vaj sem se umikal in puščal prazen prostor
(napolnjen samo z energijo) , ki so jo črpali vadeči za svojo
aktivnost in raziskovanje (telesa, odziva, energije, medsebojne
neverbalne komunikacije). Gre za zavestno ustvarjanje rahle
situacijske praznine, ki nezavedno zbuja in aktivira duševno
bolnega. Spodbuja ga, da začetni energiji, ki jo prejema dodaja
svojo v obliki lastne usmerjene aktivnosti. Verbalno sem asistiral
le, ko je bilo to nujno potrebno ali za to zaprošeno. Vendar tiho
in le v osebnem stiku z vadečim, ki je asistenco potreboval.
Ugotovil sem, da moram za uspešen proces zagotavljati visoko
stopnjo reda, tišine in spremenljive dinamične energetske
strukture skozi cel trening. Pretirano verbaliziranje, nepotrebno
dajanje navodil, nepotrebna verbalna stimulacija, nepotrebne
intervencije lahko kmalu ustvarijo za vadeče običajno (za
njih uspavalno atmosfero) v okrilju katere se umikajo v
svoj svet, kjer trening vodi drug trener – duševna bolezen.

vloge. Asistenti so vodili posamezne treninge in v njih vnesli
pestrost svojega videnja, vaj in svoj osebni pristop.
Na prvih treningih smo se učili osnov padanja, kotaljenja, hoje v
paru, pravilnega prijema kimone ter predvsem telesnega kontakta
in bližine. Objemali smo se in se kotalili v paru, izvajali vaje za
koordinacijo in v splošnem spoznavali svoje telo in odzivnost.
Nadaljevali smo z učenjem padanja, borbe za gard, ter osnovnih
metov. Namesto japonske terminologije smo pogosto uporabljali
slovenske – močno (emocionalno) asociativne zloženke. S
posebno pozornostjo smo vadeče uvajali v športno življenje v
dvorani Bonifika, spodbujali njihove stike z ostalimi športniki
ter jih seznanjali z pravili vedenja v slačilnicah ipd. Po začetni
tremi, celo strahu so okolje počasi sprejeli za svoje. Nekateri
so srečali svoje znance iz obdobja pred nastankom bolezni in
jim ponosno povedali, da so prišli na trening juda, nekateri so z
njimi sproščeno poklepetali tudi o svoji bolezni.
Iskanje ustrezne poti in načinov je proces, ki se ga v judo
učimo sproti. Judo je orodje, ki nam skozi odziv vadečih stalno
sporoča kam iti in na kakšen način voditi ljudi za katere smo
odgovorni. Cilj je en in edini – korist posameznika, človeka
oziroma skupnosti. Vprašanje je le ali sporočila zaznavamo in
razumemo. Če jih ne takoj, jih bomo kasneje, saj v tem procesu
osebnostno rastemo vsi, vodje in vodeni.
Na povabilo Pedagoške fakultete v Kopru smo z manjšo
skupino pripravili za študente fakultete demonstracijski nastop,
na dnevu odprtih vrat PF. Zaključni trening smo izvedli, kot
povzetek naših aktivnosti na treningih preko leta,
zaključili pa smo ga z druženjem ob sladoledu v mestnem jedru
Kopra. Vsi člani sekcije, se bomo udeležili zaključnega judo
piknika – druženja, ki ga organizira Judo klub Koper v Ankaranu
na plaži.
Redna vadba juda v judo klubu Koper, popoldan, ko uporabnik
DDTC Barčica ni vključen v aktivnosti v dnevnem centru,
vsakemu pomembno izboljšuje kvaliteto življenja. Blaži
negativne učinke medikamentozne terapije in uporabnika
vključuje v zanj zelo pomembne socialne mreže.
Vsak vključen uporabnik je po končani sezoni v boljšem
zdravstvenem stanju, kot je bil pred vadbo. Nekateri so izgubili
od 2-6 kg telesne teže, ki se je nabrala kot posledica stalnega
jemanja zdravil. Njihova psihofizična odzivnost na dražljaje iz
okolja je boljša, vsi so zelo navdušeni nad dejstvom, da trenirajo
judo in, da lahko napredujejo v športu.
Vključeni v program vadbe kažejo veliko željo po napredovanju,
želijo pa si tudi športnih potovanj oziroma udeležbe na
tekmovanjih. Na treningih in v DDTC Barčica izražajo ponos
ob dejstvu, da so člani »judoistične družine«.
Želim si novih vključitev v judo šport, kot del celostne pomoči
osebam s težavami v duševnem zdravju. Prve izkušnje veliko
obetajo !
Koper, 15.6.2015

Trening je namenjen kot svečanost skupine prijateljev
oblečenih v kimone, ki so na trening prišli ne kot bolniki,
ampak športniki, ki bodo z marljivim delom napredovali;
Za zagotavljanje kvalitetnega procesa vadbe je izjemno
pomembna usklajenost trenerja in njegovih asistentov. Ves čas
morajo delovati usklajeno in na isti vibraciji – ozaveščenega
pristopa. Zelo dobra je bila izkušnja, ko smo nekajkrat zamenjali
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SPECIALNA OLIMPIJADA 2015

NEPOZABNO GOSTOVANJE V LOS ANGELESU
Katarini Šimbera srebro, Anže Zalaznik četrti

Los Angeles, 21. 07. – 04. 08. 2015. Na prizorišče Specialne
olimpijade v »obljubljeno deželo« Los Angeles je odpotovalo 43
članov slovenske reprezentance, ki so tekmovali poleg juda še v
šestih izbranih športih.
Velika dogodivščina se je začela že lansko leto, ko smo se
judoisti Judo kluba Sokol Ljubljana in Judo kluba Jesenice
udeležili dveh predtekmovanj v G-judu, najprej v Mariboru na
regijskih igrah Specialne olimpijade Slovenije, potem pa še v
Judo klubu Bežigrad. Najboljše uvrstitve in žreb so izstrelili
moškega in žensko predstavnico, ki sta letos od 21.7.2015 do
4.8.2015 zastopala slovenske barve v judu na Svetovnih igrah
Specialne olimpijade v Los Angelesu. Pod taktirko trenerke
Viktorije Pečnikar Oblak sta na tatami v Los Angelesu stopila
Anže Zalaznik – Judo klub Sokol in Katarina Šimbera – Judo
klub Jesenice. Celotna ekipa športnikov in spremljevalcev
je štela 34 članov, ki so poleg juda tekmovali še v atletiki,
plavanju, nogometu, kolesarstvu, balinanju in namiznem tenisu.

Srebrna Jeseničanka Katarina Šimbera se uspeha veseli skupaj
s svojimi prijatelji;
Sama pot nas je vodila z letalom prek Benetk do Filadelfije,
kar je trajalo devet ur in potem še pet ur do Los Angelesa. Ko
smo prispeli do »obljubljene dežele« in vsemogočne Amerike,
nas je presenetil organizacijski kolaps. Prespali smo kar na tleh
neke univerze. Zjutraj smo dobili mrzel sladek sendvič in po
še nekaj urah čakanja prispeli v Host Town Lakewood. Prijazni
prebivalci in organizatorji so nas toplo sprejeli in nam pripravili
pogostitev in prijeten družabni program. Žal smo bili od dolge
poti in neprespane noči na mrzlih tleh tako utrujeni, da nas tudi
čudovite havajske plesalke niso več držale pokonci.
Vsi potovalni napori so bili pozabljeni takoj, ko smo se
namestili na prestižni univerzi UCLA, neposredno poleg
Bel Aira, Beverly Hillsa in Hollywooda! Že prvi dan smo jo
judoisti smuknili na ogled filmske meke. Sprva so bile zvezde
na pločniku navadne, ko pa smo slišali vse zgodbice in se
vozili skozi preddverja vseh velikih zvezdnikov, so zasvetile
in še danes netijo iskrice neomejenih možnosti v naših srcih.
Anže in Katarina sta tekmovala zadnje dni našega bivanja.
Prijavljen je bil 101 judoist iz 22 držav. Razdelitev po kategorijah
je potekala nekoliko drugače, kot smo judoisti vajeni. Izkušeni
trenerji so že na tehtanju in pri igrah predvideli primerne skupine.
Osebni trenerji smo lahko odločitve komisije dopolnjevali.
Anže Zalaznik je dobil štiri močne tekmece, ki so se bili vsi
vajeni boriti v stoje. Moram poudariti, da je naš Anže v Sloveniji
zmagal v borbi sede, zato so bile borbe stoje zanj izjemen izziv.
Iz borbe v borbo je napredoval in na koncu, po štirih tekmah
premagal enega nasprotnika ter zasedel odlično četrto mesto.

Ljubljančan Anže Zalaznik se je v LA v boju, ki mu ni bil ravno
pisan na kožo, uvrstil na odlično četrto mesto;
Jeseničanka Katarina Šimbera pa se je borila s še dvema
judoistkama iz Costa Ricke in s Švedinjo, ki je bila slepa, zato je
borba z njo potekala v kleče. Osvojila je srebrno medaljo!

Katarina Šimbera se je uvrstila na stopničke tik pod vrhom s
srebrom okrog vratu;
Celotna odprava je trajala štirinajst dni. Cilj tovrstnih
tekmovanj predstavlja tudi skrb za športnike iz vidika
zdravja. Z obema judoistoma smo se zato udeležili vrhunsko
organiziranega zdravstvenega programa. Športniki so po potrebi
dobili brezplačna očala z dioptrijo, sončna očala, športne copate
in podobno. Že mesec dni pred potovanjem, pa nam je sponzor
Herbalife priskrbel vitaminske napitke in prigrizke.
Celotna odprava je trajala kar štirinajst dni. Cilj tovrstnih
tekmovanj predstavlja tudi skrb za športnike iz vidika
zdravja. Z obema judoistoma smo se zato udeležili vrhunsko
organiziranega zdravstvenega programa. Športniki so po potrebi
dobili brezplačna očala z dioptrijo, sončna očala, športne copate
in podobno. Že mesec dni pred potovanjem, pa nam je sponzor
Herbalife priskrbel vitaminske napitke in prigrizke.
Takšno tekmovanje seveda zahteva veliko priprav in finančne
pomoči. Zahvaljujemo se vsem donatorjem KARTEM, IBI
KRANJ, KLIKA, BMA PARTNERJI, KONUS KONEX, še
posebej pa Judo zvezi Slovenije, predsedniku Darku Mušiču
in podjetju Koga šport, Urški Žolnir za spominska kovanca in
udeležbo na slavnostni prireditvi pred odhodom, Zavodu Janeza
Levca, županu Zoranu Jankoviču za majčke Najlepše mesto in
seveda Specialni olimpijadi Slovenije, ki je pogonsko kolo vseh
tovrstnih prireditev. Bogata izkušnja za telo in duha nas bo še
dolgo spremljala.
Viktorija Pečnikar Oblak,
Judo klub Sokol Ljubljana
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MORDA NISTE VEDELI
MOŠTVENO PRVENSTVO
SLOVENIJE
Prva slovenska liga 2015

LOVORIKO ČUVA BISTRIŠKI IMPOL
Zadnji vikend meseca septembra se pričnejo moštveni obračuni
v prvi slovenski ligi. Kot običajno, bo tudi letošnje prvenstvo
deveterice klubov potekalo po turnirskem sistemu, kjer bodo
nastopajoči merili moči v štirih krogih na treh turnirjih hkrati.
Po ustaljenem sistemu se bodo najboljša štiri moštva rednega
dela prvenstva vnovič spopadla še na sklepnem turnirju »play
off« in odločali o letošnjem prvaku. Prvi krog turnirjev se
bodo koncem septembra pričeli v Ljubljani, Slovenski Bistrici
in Gorišnici. Naslov preteklega leta branijo varovanci Franca
Špesa bistriški Impol. Po vsej verjetnosti se bodo za letošnjo
lovoriko potegovala trojica moštev – bistriški Impol, ljubljanski
Bežigrad in če jim bo v interesu še celjski Z'dežele Sankaku.
Visoko na lestvici se bo po predvidevanjih uvrstila tudi novinka
v ligi ljubljanska Šiška.

Bistriški Impol hrani v svojih vitrinah lanskoletno lovoriko
moštvenega državnega prvaka in nepopisno veselje ob tem
dogodku. Tudi letos ima lepo priložnost, da letošnjo lovoriko
ohrani z predpostavko, če mu bosta to »dovolila« celjski
Sankaku in ljubljanski Bežigrad;

1. KOLO – 30. SEPTEMBER 2015
LJUBLJANA

SLOVENSKA BISTRICA

GORIŠNICA

JK BEŽIGRAD
JK ŽELEZNIČAR
JK. ACRON SLOVENJ GRADEC

JK IMPOL
JK BRANIK BROKER
JK OLIMPIJA

JK GORIŠNICA
JK Z'DEŽELE SANKAKU
JK ŠIŠKA

2. KOLO – 07. OKTOBER 2015
MARIBOR

LJUBLJANA

SLOVENJ GRADEC

JK ŽELEZNIČAR
JK IMPOL
JK GORIŠNICA

JK OLIMPIJA
JK Z'DEŽELE SANKAKU
JK BEŽIGRAD

JK ACRON SLOVENJ GRADEC
JK BRANIK BROKER
JK ŠIŠKA

3. KOLO – 28. OKTOBER 2015
MARIBOR

CELJE

LJUBLJANA

JK BRANIK BROKER
JK BEŽIGRAD
JK GORIŠNICA

JK Z'DEŽELE SANKAKU
JK. ACRON SLOVENJ GRADEC
JK IMPOL

JK ŠIŠKA
JK ŽELEZNIČAR
JK OLIMPIJA

4. KOLO – 04. NOVEMBER 2015

•
•

•
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LJUBLJANA

MARIBOR

SLOVENJ GRADEC

JK BEŽIGRAD
JK IMPOL
JK ŠIŠKA

JK ŽELEZNIČAR
JK Z'DEŽELE SANKAKU
JK BRANIK BROKER

JK ACRON SLOVENJ GRADEC
JK OLIMPIJA
JK GORIŠNICA

Troboji rednega dela prvenstva se odvijajo po sistemu: 1:2,
2-3 in 1:3
Play off – sobota 28. novembra 2015: ekipe na sklepnem
turnirju se srečajo po sistemu: polfinale – 1:4 in 2:3 iz
rednega dela prvenstvene lestvice, zmagovalca polfinala za
1.-2. mesto, ter poraženca za 3.-4. mesto.
Na ekipnem državnem prvenstvu za leto 2015 lahko
nastopajo letniki 2000 in starejši.

Druga slovenska liga 2015
V drugi slovenski ligi nastopajo štiri moštva: TVD Partizan
Ljutomer, KBV Lendava, JK Ravne in JK Drava. Moštva se
bodo srečala po sistemu vsak z vsakim v soboto 28. novembra
2015 pred sklepnim turnirjem prve slovenske lige.
• Posamezne borbe z nerešenim rezultatom se nadaljuje za
zlato točko »Golden Score«

KRATKE VESTI IZ JZS
Tekmovalec, ki preda dvoboj brez borbe nima pravice
nastopa v morebitnem naslednjem dvoboju.

•

ZAČASNI PRESTOPI TEKMOVALCEV
Začasni prestopi tekmovalcev za 1. in 2. Slovensko ligo 2015
so naslednji:
• JK Branik Broker – Maribor: Nik Lemež iz JK Velenja in
Uroš Kavčič iz JK Murske Sobote;
• JK Impol – Slovenska Bistrica: Matjaž Trbovc in David
Štarkel oba iz JK Z'dežele Sankaku;
• JK Olimpija – Ljubljana: Tim Pahor iz Partizana Jesenice in
Jakob Vrhovec in JK Polyteam;
• JK Železničar – Maribor: Jan Pungaršek iz JK Z'dežele
Sankaku in Nejc Kučan iz JK Impol;
• JK TVD Partizan Ljutomer: Jan Lukač iz JK M. Sobota in
Gorazd Recek iz JK Lendava;
• JK Gorišnica – Gorišnica: Jure Kuralt in Iztok Kilibarda
oba iz JK Bežigrada;

VETERANSKO SP – LEŠNJAK
TRETJI

Amsterdam, 21.-24. September 2015. Bogdan Lešnjak je
na veteranskem svetovnem prvenstvu v deželi tulipanov osvojil
bronasto odličje. Tekmoval je v starostni skupini M3 (40 – 44
let) kategorije do 81 kg. V prvem krogu je ugnal Francoza
Mohameda Benhaska, za njim je spravil na kolena Nemca
Eugena Simona, boljši je bil v tretjem krogu kasnejši prejemnik
zlatega odličja Rus Dimitry Elagin. V popravnih bojih je bil
najprej boljši od Francoza Jeroma Da Rosa in z wazaarijem še
od Brazilca Carlosa Da Luiz Perreira. V malem finalu, ko se je
odvijala borba za bronasto odličje pa je z ipponom (10:0) spravil
na hrbet Italijana Masima Panica in se povzpel na stopničke.

SODNIŠKO –TRENERSKI
SEMINAR 2015
V organizaciji Judo zveze Slovenije je v skladu z načrtom dela
sodniške komisije JZS potekal v soboto 12. septembra 2015 v
Celju redni »sodniško – trenerski seminar«. Izobraževanja se je
udeležilo 75 trenerjev in 43 sodnikov iz 30 slovenskih klubov.
Uspešno je usposabljanje zaključilo tudi šest novih sodnikov.
Na usposabljanju so bile kandidatom predstavljene naslednje
vsebine:
•
•
•
•

Sodniška pravila
Priročnik za sojenje
Usmeritve za sojenje na otroških tekmovanjih
Analiza sojenja s pomočjo video posnetkov

Rednega vsakoletnega »sodniško – trenerskega seminarja
JZS«, se je v Celju udeležilo 75 trenerjev in 43 sodnikov iz 30
slovenskih klubov. Nalogo je uspešno opravilo tudi šest novih
kandidatov za sojenje.

Na veteranskem SP v Amsterdamu se je izvrstno dokazal trener
iz Beltincev Bogdan Lešnjak v starostni kategoriji M3 do 81
kg. Po petih zaporednih zmagah in porazu, boljši je bil samo
Rus Dimitry Alagin, se je uvrstil na izjemno tretje mesto;

DARKO PETELINŠEK
KONTINENTALNI SODNIK
Beograd – Celjan Darko Petelinšek je na mednarodnem
seminarju in evropskem turnirju »Srbija open« uspešno opravil
sodniški izpit za kontinentalnega sodnika. Iskrene čestitke!

JOŠ
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EKIPNA LOVORIKA BEŽIGRADU
Domači JK Duplek na drugem mestu

Maribor, 26. september 2015. Turnir za Pokal občine Duplek
je bil tudi letos gost v telovadnici Škofijske gimnazije Antona
Martina Slomška v Mariboru, na katerem je sodelovalo 235
tekmovalcev in tekmovalk iz 33 klubov iz sosednje Hrvaške,
BiH in Slovenije. V točkovanju za ekipno uvrstitev se je na prvo
mesto uvrstil ljubljanski Bežigrad, na drugo mesto se je uvrstila
domača ekipa Duplek, medtem ko se je na tretje mesto uvrstila
ptujska Drava.
Uvrstitve posameznikov – kadeti (U 18):
Kategorija do 50 kg (3): 1. Vinko Prevolšek – Acron SG, 2.
Aljaž Farkaš, 3. Mihael Zver – oba KBV Lendava.
Kategorija do 55 kg (3): 1. Luka Ambrožič, 2. Tim Pahor – oba
TVD Partizan Jesenice, 3. Nejc Arbeiter – Impol.
Kategorija do 60 kg (11): 1. Tadej Smole – Ivo Reya, 2. Matej
Mikulandra – Lika Zagreb, 3.-4. Jaka Kavčič in Miha Ozmec –
oba Bežigrad.
Kategorija do 66 kg (12): 1. Gal Zakošek – Z'dežele Sankaku,
2. Tim Demšar – Impol, 3.-4. Matija Hrovatin – Bežigrad in
Luka Perkovič – Marezige.
Kategorija do 73 kg (21): 1. Aljaž Gostenčnik – Ravne, 2.
Nejc Lah – Golovec, 3.-4. Luka Bizjak – Šiška in Filip Pasarič
– Z'dežele Sankaku.
Kategorija do 81 kg (8): 1. Miha Kitek – Šiška, 2. Leksiy
Yankovskyy – Acron SG, 3.-4. Luka Ambrožič – Šiška in Urban
Kolmančič – Ravne.
Kategorija do 90 kg (5): 1. Jan Horvat – Acron SG, 2. Niko
Gorjan – KBV Lendava, 3. Martin Štrumbelj – Bežigrad, 4.
Anže Košič – Z'dežele Sankaku.
Kategorija nad 90 kg (3): 1. Enej Marinič, 2. Bor Dakovič –
oba Branik Broker, 3. Luka Kovačič – Bežigrad.

Kategorija do 63 kg (5): 1. Tajda Senekovič – Duplek, 2. Janja
Razingar – TVD Partizan Jesenice, 3. Maja Arnič – Z'dežele
Sankaku, 4. Marta Kokorić – Lika Zagreb.
Kategorija do 70 kg (3): 1. Zala Pečoler – Acron SG, 2. Hanna
Mazouzi – Z'dežele Sankaku, 3. Julija Slatinšek – Impol.
Kategorija nad 70 kg (1): 1. Nika Šlamberger – Drava (bb).
Uvrstitve posameznikov – starejši dečki (U 14):
Kategorija do 34 kg (1): 1. Bine Banfi – M. Sobota (bb).
Kategorija do 38 kg (1): 1. Anže Kitek – Krško (bb).
Kategorija do 42 kg (4): 1. Blaž Kuplen – M. Sobota, 2. Stjepan
Puljiz – Solin, 3. Gabriel Zadravec – TVD Partizan Ljutomer, 4.
Matic Kitek – Krško.
Kategorija do 46 kg (3): 1. Goran Kelava – Bežigrad, 2. Staš
Kokotovič – Duplek, 3. Blaž Emeršič – Prleška judo šola.
Kategorija do 50 kg (5): 1. Luka Zavec – Bežigrad, 2. Dominik
Rožić – Solin, 3. Filip Nipić – Duplek, 4. Urh Štober – Velenje.

Uvrstitve posameznic – kadetinje (U 18):
Kategorija do 44 kg (1): 1. Ljudmila Merčnik – Duplek (bb).
Kategorija do 48 kg (2): 1. Nuša Ambrožič, 2. Kati Ambrožič
– obe TVD Partizan Jesenice.
Kategorija do 52 kg (3): 1. Lee Barad – Z'dežele Sankaku,
2. Nina Magdič – Križevci pri Ljutomeru, 3. Sara Markučič –
Marezige.
Kategorija do 57 kg (5): 1. Kaja Kajzer – Bežigrad, 2. Patricija
Pozvek – Šiška, 3. Sara Stražar – Bežigrad, 4. Sabina Zorman
– Marezige.

V kategoriji do 50 kg (SD), se je na prvo mesto uvrstil Luka
Zavec – Bežigrad, ki je bil boljši od Dominika Rožića – Solin,
Filipa Nipiča – Duplek in Urhs Štoberja – Velenje;

Tajda Senekovič se je v kategoriji do 63 kg veselila prvega
mesta, potem ko je ugnala Jeseničanko Janjo Razingar;

Kategorija do 55 kg (6): 1. Filip Mlinac – Lika zagreb, 2.
Nal Pungarčar – Golovec, 3.-4. David Kovačić – AJK Mladost
Zagreb in Mitja Virag – Partizan Ljutomer.
Kategorija do 60 kg (6): 1. Stefan Veljković – Bežigrad, 2.
Rene Kloar – Drava, 3.-4. Armin Kasupović – Una Bihać in
Jernej Kunaver – Bežigrad.
Kategorija do 66 kg (9): 1. Gašper Rudolf – Partizan Ljutomer,
2. Juš Mecilošek, 3.-4. Žiga Brod – oba Bežigrad in Klemen
Korže – Branik Broker.
Kategorija nad 66 kg (11): 1. Tim Kelc – Železničar, 2. Matic
Lampič – Bežigrad, 3.-4. Amar Džaferović – Krško in David
Kraljič – Duplek.
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V najtežji kategoriji med mlajšimi dečki se je na prvo mesto
uvrstil Džan Hadžijusufović – BiH, medtem ko se je na drugo
mesto uvrstil Matija Filipič – Duplek, za njim pa še Vitan
Lesjak in Gašper Mesarec – oba Branik Broker;
Uvrstitve posameznic – mlajše deklice (U 12):
Kategorija do 32 kg (1): 1. Ana Vidovič – Drava.
Kategorija do 36 kg (1): 1. Kaja Baler – Beltinci.
Kategorija do 40 kg (1): 1. Lana Gašpar – Drava.
Kategorija do 44 kg (1): 1. Elma Poprženović – Una Bihać.
Kategorija nad 52 kg (2): 1. Vanessa Asja Herič – Branik
Broker.
V kategoriji nad 66 kg se je prvega mesta med starejšimi dečki
veselil Tim Kelc - Železničar, na stopničke pod njim pa so se
uvrstili Matic Lampič - Bežigrad, Amar Džaferović - Krško in
David Kraljič - Duplek;
Uvrstitve posameznic – starejše deklice (U 14):
Kategorija do 36 kg (2): 1. Anica Bubić – Solin, 2. Kira Kojc
– Polyteam.
Kategorija do 48 kg (3): 1. Lara Cvjetko – Lika Zagreb, 2.
Manca Rozman Muha – Bežigrad, 3. Pika Velenšek – Z'dežele
Sankaku.
Kategorija do 52 kg (3): 1. Špela Kolenc – Bežigrad, 2. Petra
Štimac – Lika Zagreb, 3. Pia Pavletič – Ivo Reya.
Kategorija do 57 kg (3): 1. Džana Kovačević – Una Bihać,
2. Pia Grabar – Z'dežele Sankaku, 3. Zarja Jelenc Romih –
Železničar.
Kategorija do 63 kg (3): 1. Nina Lah – Golovec, 2. Hana
Lindner – Z'dežele Sankaku, 3. Asja Punčuh – Bežigrad.
Kategorija nad 63 kg (5): 1. Živa Mehle Kostrevc – Golovec,
2. Tea Laznik – Velenje, 3. Hana Piralić, 4. Amina Haskić – obe
Una Bihać.
Uvrstitve posameznikov – mlajši dečki (U 12):
Kategorija do 34 kg (4): 1. Marin Mijić – Solin.
Kategorija do 38 kg (7): 1. Klemen Rahle – Impol.
Kategorija do 42 kg (3): 1. Luka Banič – Solin.
Kategorija do 46 kg (4): 1. Matija Krajnc – Drava.
Kategorija do 50 kg (2): 1. Tjaž Medved – Velenje.
Kategorija do 55 kg (4): 1. Andi Karameta – Drava.
Kategorija nad 55 kg (4): 1. Džan Hadžijusufović – Una
Bihać.

V kategoriji nad 55 kg sta se med mlajšimi deklicami pomerili
Vanessa Asja Herič in Nikki Avdimetaj - obe Branik Broker;
JOŠ
33

RAZVOJ SLOVENSKEGA JUDA 2001

Judo včeraj – judo danes
LETO 2001
Potem ko je moška ekipa Bežigrada presenetila bistriški Impol
in osvojila letošnji naslov moštvenega državnega prvaka, se je
klub ovenčal še z enim dosežkom. V tekmovanju za Slovenski
pokal JZS, kjer se točkujejo dosežki vseh nastopajočih, so Bežigrajčani osvojili največ točk v skupnem seštevku, pred celjskim
Sankakom in bistriškim Impolom.

na izjemno peto mesto. Vsi dosežki so nedvomno lepa popotnica pred članskim evropskim prvenstvom v Mariboru prihodnje
leto, zelena luč je prižgana, poleg dobre organizacije in dosedanjih uspehov pa ljubitelji juda pričakujejo tudi prve medalje.

Slovenska reprezentančna vrsta na sredozemskih igrah v Tunisu
je odlično opravila svoje delo, v domovino se je vrnila z dvema
medaljama, uspeh pa sta s petim mestom dopolnila Goran Hašaj
in Damjan Petek.

Fantastičen uspeh slovenske vrste na turnirjih svetovnega
pokala - Raša Sraka je bila prva v Sofiji in bronasta v Leondingu,
Urška Žolnir je v Sofiji osvojila bron, srebro v Leondingu in
zlato medaljo v Španiji, Petra Nareks in Kristina Dečman sta
osvojili bron, medtem ko se je Klemen Ferjan ovenčal z zlato
medaljo v Leondingu, prva moška medalja v svetovnem pokalu
- njegova uchi mata pove vse.
Na mednarodnih prizoriščih so pričele kot toča deževati medalje domala na vseh največjih tekmovanjih. Na mladinskem
evropskem prvenstvu v Budimpešti se je Kristina Dečman ovenčala z zlato medaljo, Sašo Jereb je osvojil srebro, medtem ko
sta Petra Nareks in Lucija Polavder osvojili bron. Na turnirju
svetovnega pokala v Sofiji se je Raša Sraka povzpela na najvišjo
stopničko, Urška Žolnir in Petra Nareks pa sta osvojili bron.
Klemen Ferjan je v Leondingu briljiral na prvem mestu, na
sredozemskih igrah v Tunisu pa se je povzpela na prvo mesto
Raša Sraka. Na veliki nagradi Španije je Urška Žolnir presenetila vse nastopajoče in osvojila prvo mesto, za nameček pa se je
na svetovnem prvenstvu v Münchnu uvrstila tik ob stopničkah
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Po valovih Mediterana se je slišala tudi slovenska Zdravljica,
Ljubljančanka Raša Sraka je ugnala vse tekmice in se uvrstila
na najvišjo stopničko, uspeh z bronom pa je dopolnila še Petra
Nareks.
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10. ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 2001

SLOVESNO IN PRESENETLJIVO

Slovenj Gradec, 28. april 2001. Državno prvenstvo za člane
in članice je bilo predvsem v znamenju jubilejev domačega kluba ob 25. obletnici delovanja prvega kluba na Koroškem, dobre
organizacije tekmovanja, prodora mladih in kar nekaj presenečenj. Za naslove državnih prvakov je merilo moči 108 tekmovalk in tekmovalcev iz 20 klubov, 32 v ženski in 76 v moški
konkurenci. Največ uspeha so poželi judoistke celjskega Sankaka, ki so zbrale 32 točk in štiri naslove državnih prvakinj, kar je
bilo dovolj za slavje tudi v skupnem izkupičku. Bistriški Impol
pa je pobral tako rekoč vso »smetano« v moški konkurenci, tri
naslove državnih prvakov in 24 točk. Blizu temu uspehu je bil
tudi ljubljanski Bežigrad, ki je v skupnem seštevku – ženske in
moški, osvojil 22 točk in tri naslove državnih prvakov in prvakinj.
Uvrstitve posameznikov – člani:
Kategorija do 60 kg (12): 1. Andrej Pavlin, 2. Marcel Ognjenovič – oba Šiška, 3.-4. Samo Masleša – Koper in Slobodan
Matarugić – Impol.
Kategorija do 66 kg (12): 1. Luka Vukovič, 2. Aleš Vrbančič –
oba Bežigrad, 3.-4. Toni Drakšič – Sankaku in Mitja Železnikar
– Bežigrad.
Kategorija do 73 kg (10): 1. Denis Rus –Impol, 2. Sašo Jereb
– Olimpija, 3.-4. Goran Hašaj – M. Sobota in Darko Mušič –
Branik Broker.

V kategoriji do 73 kg je bil najbolj prepričljiv Denis Rus – Impol,
v finalu je ugnal Saša Jereba, boljši pa je bil na stopničkah tudi
od Gorana Hašaja in Darka Mušiča;
Kategorija do 81 kg (15): 1. Peter Bevc – Branik Broker, 2.
Željko Gabrovec – Proton in Ruslan Yankovskyy – Slovenj Gradec.
Kategorija do 90 kg (16): 1. Grega Greif, 2. Vid Skerbiš – oba
Impol, 3.-4. Vojin Mlinarevič – Bežigrad in Tomaž Topolčnik –
Impol.
Kategorija do 100 kg (5): 1. Damjan Petek – Impol, 2. Mile Sadžak – Ivo Reya, 3.-4. Gregor Potočnik – PJK Triglav in Valter
Bembič – Marezige.
Kategorija nad 100 kg (6): 1. Jože Marin – Juršinci, 2. Maks
Tramšek – Impol, 3.-4. Gorazd Recek – Lendava in Simon Mihalina – Branik Broker.
Uvrstitve posameznic – članice:
Kategorija do 48 kg (1): 1. Andreja Prebil – Šiška (bb).
Kategorija do 52 kg (3): 1. Petra Nareks, 2. Nives Perc – obe
Sankaku, 3. Aleksandra Pečovnik – Slovenj Gradec.

Kategorija do 57 kg (7): 1. Simona Lotrič – Sankaku, 2. Mojca
Šlenc – Golovec, 3.-4. Eva Zorko – Sankaku in Katja Urek –
Bežigrad.
Kategorija do 63 kg (5): 1. Urška Žolnir, 2. Regina Jernejc –
obe Sankaku, 3.-4. Janja Lamut – Bežigrad in Katarina Čop –
Golovec.
Kategorija do 70 kg (4): 1. Raša Sraka – Bežigrad, 2. Maja Frece,
3. Maja Šuster – obe Sankaku, 4. Miša Korva – Šiška.
Kategorija do 78 kg (4): 1. Kristina Dečman – Bežigrad, 2.
Alenka Permoša – Lendava, 3. Simona Brežnik – Sankaku, 4.
Valerija Ambrož – Železničar.
Kategorija nad 78 kg (4): 1. Lucija Polavder – Sankaku, 2.
Tanja Žuran – Drava, 3. Nina Čemažar – Šiška, 4. Martina Fras
– Juršinci.
11. DRŽAVNO PRVENSTVO – MLAJŠI ČLANI/CE

MLAJŠI ČLANI PRVIČ NA TATAMIJU

Lucija, 28. januar 2001. Na prizorišču prvega državnega prvenstva za mlajše člane do 23 let v Luciji, se je zbralo 81 udeležencev, 59 v moški in 22 v ženski konkurenci. Prvo prvenstvo
je tako zapolnilo vrzel med mladinci in člani. Prepogosto se je
namreč dogajalo, da so sicer odlični tekmovalci v mladinskih vrstah »poniknili« v povprečje iz katerega se niso več pobrali. Prav
zato je tovrstno tekmovanje kot naročeno za njihovo (pre)potrebno dozorevanje. Največ uspeha je zabeležil celjski Sankaku, ki je
v obeh konkurencah zbral 35 točk, pred ljubljanskim Bežigradom
(28 točk) in Impolom (17 točk).
Uvrstitve posameznikov – mlajši člani (U 23):
Kategorija do 60 kg (9): 1. Andrej Pavlin, 2. Marcel Ognjenovič – oba Šiška, 3.-4. Mark Faflja – Olimpija in Bojan Kosednar
– Golovec.
Kategorija do 66 kg (8): 1. Mitja Železnikar – Bežigrad, 2.
Franci Špes – Impol, 3.-4. Andrej Vidmar – Olimpija in Luka
Lekič – Šiška.
Kategorija do 73 kg (11): 1. Goran Hašaj, 2. Denis Rus – oba
Impol, 3.-4. Sašo Jereb – Olimpija in Borut Marošek – J. Controls.
Kategorija do 81 kg (10): 1. Klemen Ferjan – Bežigrad, 2.
Anže Mihelič – Olimpija, 3.-4. Igor Spasojevič – Koper in Boris
Greif – Impol.
Kategorija do 90 kg (13): 1. Grega Greif – Impol, 2. Aljaž Artač – Olimpija, 3.-4. Nikola Seničič – Drava in Primož Ferjan
– Ivo Reya.
Kategorija do 100 kg (4): 1. Boštjan Bevc – Sankaku, 2. Valter
Bembič, 3. Gregor Tomazin, 4. Miloš Petrović – vsi Marezige.
Kategorija nad 100 kg (4): 1. Gorazd Recek – Lendava, 2.
Robi Ivanuša – Oplotnica, 3. Robert Vrčon Forti – Marezige, 4.
Ljudevid Šlebič – KBV Lendava.
Uvrstitve posameznic – mlajše članice (U 23):
Kategorija do 48 kg (2): 1. Nives Perc – Sankaku, 2. Anja Kavčič – Železničar.
Kategorija do 52 kg (3): 1. Petra Nareks – Sankaku, 2. Aleksandra Pečovnik – J. Controls, 3. Tadeja Rojko – Lendava.
Kategorija do 57 kg (5): 1. Janja Lamut, 2. Nela Tosić – obe
Bežigrad, 3.-4. Eva Zorko – Sankaku in Mojca Šlenc – Golovec.
Kategorija do 63 kg (3): 1. Regina Jernejc, 2. Urška Žolnir –
obe Sankaku, 3. Katarina Čop – Golovec.
Kategorija do 70 kg (4): 1. Raša Sraka – Bežigrad, 2. Maja
Frece, 3. Maja Šuster, 4. Darja Drama – vse Sankaku.
Kategorija do 78 kg (2): 1. Kristina Dečman – Bežigrad, 2.
Alenka Premoša – Lendava.
Kategorija nad 78 kg (3): 1. Lucija Polavder – Sankaku, 2.
Nina Čemažar – Šiška, 3. Tanja Žuran – Drava.
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11. MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO

NA VRHU PREVERJENA IMENA

Slovenska Bistrica, 21. september 2001. Ob dobri organizaciji bistriških športnih delavcev je končano tudi zadnje letošnje državno prvenstvo za posameznike. Udeležba je bila za to
starostno stopnjo nad pričakovanji, na bistriški tatami je stopilo
101 udeležencev, 79 mladincev in 22 mladink. Največ uspeha
je imel celjski Sankaku, ki so se priborili štiri naslove državnih
prvakov – od tega tri v ženski in skupno 26 točk, dobro pa se je
odrezal tudi mestni tekmec Ivo Reya, ki se je uspeha veselil v
moški konkurenci z dvema naslovoma državnih prvakov in 14
točkami.
Uvrstitve posameznikov – mladinci (U 20):
Kategorija do 60 kg (14): 1. Igor Trbovc – Sankaku, 2. Alen
Hrovat – Olimpija Krmelj, 3.-4. Marko Juhart – Impol in Simon
Mohorovič – Bežigrad.
Kategorija do 66 kg (12): 1. Franci Špes – Impol, 2. Matej
Časar – Lendava, 3.-4. Aleš Horvat – Juršinci in Mark Faflja –
Olimpija.
Kategorija do 73 kg (18): 1. Sašo Jereb – Olimpija, 2. Robi
Buhanec – Šiška, 3.-4. Miha Pečovnik in Borut Lakner – oba
Ivo Reya.
Kategorija do 81 kg (14): 1. Boris Greif, 2. Andraž Mlaker –
oba Impol, 3.-4. Edis Imamović – Ivo Reya in Aljaž Frajnkovič
– Drava.
Kategorija do 90 kg (10): 1. Primož Ferjan – Ivo Reya, 2. Marko Brvar – Železničar, 3.-4. Robi Pesjak – Jesenice in Grega
Greif – Impol.
Kategorija do 100 kg (5): 1. Matjaž Ceraj – Ivo Reya, 2. Aljaž
Artač – Olimpija, 3.-4. Gregor Tomazin in Valter Bembič – oba
Marezige.
Kategorija nad 100 kg (5): 1. Damjan Fras – Juršinci, 2. Beno
Lah – Sankaku, 3.-4. Danijel Toskan – Marezige in Klemen Fister – Nagaoka.
Uvrstitve posameznic – mladinke (U 20):
Kategorija do 48 kg (1): 1. Mateja Drakšič – Sankaku (bb).
Kategorija do 52 kg (4): 1. Petra Nareks, 2. Nives Perc – obe
Sankaku, 3. Tadeja Rojko – Lendava, 4. Patricija Draganič –
Branik Broker.
Kategorija do 57 kg (6): 1. Maja Oblak – Bežigrad, 2. Mojca
Šlenc – Golovec, 3.-4. Katja Urek – Bežigrad in Marjetka Hvalec – Drava.
Kategorija do 63 kg (3): 1. Janja Karo – Juršinci, 2. Katarina
Čop – Golovec, 3. Petra Očko – Impol.
Kategorija do 70 kg (2): 1. Miša Korva – Šiška, 2. Nina Kranjc
– Drava.
Kategorija do 78 kg (4): 1. Kristina Dečman – Bežigrad, 2.
Tina Kukec – Olimpija Krmelj, 3. Valerija Ambrož – Železničar,
4. Polona Košir – Impol.
Kategorija nad 78 kg (2): 1. Lucija Polavder – Sankaku, 2.
Martina Fras – Juršinci.
11. DRŽAVNO PRVENSTVO – MLAJŠI MLADINCI

MNOŽIČNO IN KVALITETNO

Ptuj, 31. marec 2001. Letošnje prvenstvo za mlajše mladince
in mladinke na Ptuju lahko označimo za več kot uspešno. Množičnost takšna kot si jo lahko samo želimo, širši krog kvalitetnih posameznikov, dobra organizacija in zadovoljivo sojenje.
Prvenstva se je udeležilo točno 100 tekmovalcev in 48 tekmovalk, kar ni ravno pogost pojav, saj je bilo deklet le blizu 50. V
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skupnem seštevku so imeli največ uspeha udeleženci celjskega
Sankaka, ki so skupno osvojili štiri naslove državnih prvakov in
prvakinj, ostala odličja pa so bila bolj enakomerno porazdeljena
med ostale slovenske klube.
Uvrstitve posameznikov – mlajši mladinci (U 17):
Kategorija do 50 kg (21): 1. Rok Drakšič – Sankaku, 2. Sebastjan Pipenbacher – Impol, 3.-4. Anže Vardijan – Bežigrad in
Nejc Tomšič – Olimpija.
Kategorija do 55 kg (22): 1. Simon Mohorovič – Bežigrad, 2.
Nejc Ketiš – Branik Broker, 3.-4. Mitja Horvat – Drava in Marko Prodan – Šiška.
Kategorija do 60 kg (15): 1. Dani Rus – Gorišnica, 2. Jaka
Sluga – Olimpija, 3.-4. Mark Faflja – Olimpija in Igor Trbovc
– Sankaku.
Kategorija do 66 kg (13): 1. Miha Pečovnik – Ivo Reya, 2.
Denis Hrga – Juršinci, 3.-4. Matej Košnjek – Jesenice in Anton
Levar – Impol.
Kategorija do 73 kg (12): 1. Robi Buhanec – Šiška, 2. Denis
Imamović – Ivo Reya, 3.-4. Ervin Vinko – Drava in Anže Kokošinek – Jesenice.
Kategorija do 81 kg (10): 1. Uroš Pliberšek – Impol, 2. Matevž
Verlič – Branik Broker, 3.-4. Stojan Železnik – Koroški Holding
in Gregor Smlatič – Sokol.
Kategorija do 90 kg (3): 1. Primož Ferjan – Ivo Reya, 2. Robert
Pesjak – Jesenice, 3. David Krčmar – Duplek.
Kategorija nad 90 kg (4): 1. Alen Mušič – PJK Triglav, 2. Beno
Lah – Sankaku, 3. Daijel Toskan, 4. Gregor Tomazin – oba Marezige.
Uvrstitve posameznic – mlajše mladinke (U 17):
Kategorija do 40 kg (2): 1. Klavdija Ljubec – Juršinci, 2. Tajda
Ratajc – Sankaku.
Kategorija do 44 kg (2): 1. Tamara Petek – Sankaku, 2. Petrina
Kranjc – Branik Broker.
Kategorija do 48 kg (8): 1. Mateja Drakšič – Sankaku, 2. Ines
Mišič – Sokol, 3.-4. Ajša Kljunič – Jesenice in Brina Solina –
Drava.
Kategorija do 52 kg (10): 1. Maja Uršič – Sankaku, 2. Tadeja
Rojko – Lendava, 3.-4. Patricija Draganič – Branik Broker in
Anja Kaučič – Železničar.
Kategorija do 57 kg (11): 1. Nela Trosič – Bežigrad, 2. Vesna
Džukič – Sankaku, 3.-4. Edita Brdar – Jesenice in Petra Očko –
Impol.
Kategorija do 63 kg (7): 1. Janja Karo – Juršinci, 2. Katarina
Čop – Golovec, 3.-4. Valerija Četič – Fužinar in Lea Benko –
Lendava.
Kategorija do 70 kg (4): 1. Alenka Premoša – Lendava, 2. Valerija Ambrož – Železničar, 3. Urša Grčar – Polyteam, 4. Jasmina
Vojsk – Drava.
Kategorija nad 70 kg (4): 1. Tina Kukec – Olimpija Krmelj,
2. Martina Fras – Juršinci, 3. Polona Košir – Impol, 4. Barbara
Murko – Drava.
11. DRŽAVNO PRVENSTVO – DEČKI IN DEKLICE

PREDVSEM MNOŽIČNO IN ZANIMIVO

Lucija, 24. marec 2001. Športna dvorana OŠ v Luciji je bila
prizorišče državnega prvenstva za starejše dečke in deklice do 15
let. Na tatamiju ob morju se je zbralo 172 otrok, 122 dečkov in 50
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deklic iz cele Slovenije. Že po pričakovanju je bila najboljša vrsta
Sankaka iz Celja, ki je zbrala 30 točk in pet naslovov državnih prvakov v obeh konkurencah. Po dva naslova so osvojili še ptujska
Drava – 13 točk, Juršinci – 11 točk in Branik Broker – 10 točk.
Uvrstitve posameznikov – starejši dečki (U 15):
Kategorija do 38 kg (19): 1. Dorijan Jamnišek – Branik Broker,
2. Rene Gabrovec – Gorišnica, 3.-4. Dominik Dominko – Lendava in Mitja Brence – Impol.
Kategorija do 42 kg (22): 1. Uroš Tajhman – Drava, 2. Sašo
Hosner – Bežigrad, 3.-4 Rok Dominko – Lendava in Mitja Vidmar – Olimpija Krmelj.
Kategorija do 46 kg (27): 1. Tadej Časar, 2. Blaž Mlinarič –
oba Lendava, 3.-4. Jan Belšak – Impol in Jure Oslakovič – Bežigrad.
Kategorija do 50 kg (15): 1. Rok Drakšič – Sankaku, 2. Anže
Vardijan – Bežigrad, 3.-4. Miha Kavčič – Jesenice in Gregor
Gričnik – Železničar.
Kategorija do 55 kg (13): 1. Marko Prodan – Šiška, 2. Renato
Štibler – Impol, 3.-4. David Mesarič – Koroški Holding in Leon
Jauševec – Gorišnica.
Kategorija do 60 kg (11): 1. Gašper Kostrevc – Olimpija Krmelj, 2. Jure Črešnar – Oplotnica, 3.-4. Aljaž Sedej – Bežigrad
in Jan Radovac – Portorož.
Kategorija do 66 kg (8): 1. Denis Brumen – Juršinci, 2. Matej
Košnjek – Jesenice, 3.-4. Diego Panger – Portorož in Matija Erjavec – Ivo Reya.
Kategorija nad 66 kg (7): 1. Rok Kos – Branik Broker, 2. Jure
Repar – Sankaku, 3.-4. Tomaž Hribernik – Oplotnica in Milan
Tončič – Portorož.
Uvrstitve posameznic – starejše deklice (U 15):
Kategorija do 32 kg (1): 1. Anja Pečnak – Sankaku (bb).
Kategorija do 36 kg (2): 1. Tajda Ketiš – Duplek, 2. Kristina
Jazbec – Sankaku.
Kategorija do 40 kg (5): 1. Klavdija Ljubec – Juršinci, 2. Ines
Leopold – Železničar, 3.-4. Tajda Ratajc – Sankaku in Nives Fliser – Železničar.
Kategorija do 44 kg (9): 1. Tamara Petek – Sankaku, 2. Ana
Močnik – Jesenice, 3.-4. Patricija Mesojednik – Sankaku in Tadeja Pernuš – Jesenice.
Kategorija do 48 kg (7): 1. Doris Žunič – KBV Lendava, 2.
Tina Fink – Polyteam, 3.-4. Ajša Kljunič – Jesenice in Ana Tatalovič – Bežigrad.
Kategorija do 52 kg (11): 1. Maja Uršič – Sankaku, 2. Pika
Mirt, 3.-4 Jessica Metelko – obe Olimpija Krmelj in Martina
Hrga – Juršinci.
Kategorija do 57 kg (7): 1. Sendi Lešnjak, 2. Lea Murko – obe
Drava, 3.-4. Tina Razinger – Jesenice in Anamari Grabušnik –
Duplek.
Kategorija nad 57 kg (8): 1. Katarina Gabrovec – Proton, 2.
Maja Krneža – Železničar, 3.-4. Violeta Sope – Golovec in Ksenja Kovačič – Železničar.
11. MOŠTVENO DRŽAVNO PRVENSTVO 2001

PO REDNEM DELU GOSTITELJ FINALA
IMPOL
Judoisti so s turnirji v četrtem krogu prve slovenske lige sklenili
redni del moštvenega prvenstva. Po pričakovanju je prvo mesto
osvojilo bistriško moštvo Impol, ki brani naslov s preteklega leta.

Uvrstitev na vrh lestvice so Bistričani dosegli prepričljivo brez
poraza, medtem ko mu je tesno za njim dihal za ovratnik ljubljanski Bežigrad. Kot prvouvrščeni v rednem delu prvenstva bo tudi
prireditelj sklepnega turnirja. Poleg Impola se bodo v bojih za naslov prvaka pomerili še judoisti Bežigrada, ljubljanske Olimpije
in mariborskega Branika Brokerja.
Lestvica po rednem delu prvenstva 2001:
1. JK Impol – Slov. Bistrica
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2. JK Bežigrad – Ljubljana
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3. JK Olimpija – Ljubljana
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4. JK Branik Broker – Maribor
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5. JK Ivo Reya – Celje
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6. JK Koroški Holding – SG
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7. JK Drava – Ptuj
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8. JK Koper – Koper
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9. PJK Triglav – Kranj
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BEŽIGRADU PRVIČ MOŠTVENI NASLOV
Slovenska Bistrica, 15. december 2001. Namesto lovorike
na turnirju štirih najboljših moštev, je Bistričane oblil hladen tuš
in zadovoljiti so se morali z drugim mestom. Pred polno športno
dvorano 700 ljubiteljev juda jih je v finalnem obračunu presenetil ljubljanski Bežigrad 4:3 (37:30). Bežigrajčani so tako uspeli
prvič osvojiti moštveni naslov, na drugem mestu je pristal lanskoletni prvak Impol, tretjeuvrščen je mariborski Branik Broker,
potem ko je v boju za tretje mesto ugnal ljubljansko Olimpijo.
Prvoligaško druščino pa zapušča kranjski PJK Triglav.
Ozračje v sicer hladni športni dvorani se je ogrelo do vrelišča
ob finalnem obračunu. Karte so bile porazdeljene in dvoboj sta
pričela v kategoriji Slobodan Matarugič in Andrej Pavlin, ki je
ugnal svojega tekmeca 7:0. Rezultat je v kategoriji do 66 kg
povišal donedavni član Impola Aleš Vrbančič, ki je gladko ugnal
mladega Francija Špesa (10:0). Upanje za domačine je povrnil
Denis Rus do 73 kg, ki je spravil na kolena Mitjo Železnikarja
(10:0). Glavno delo za Bistričane pa je opravil Boris Greif do 81
kg, ki je prepričljivo položil na hrbet Grego Broda (10:0) in ljubljanskemu taboru »ukradel« načrtovane točke in poravnal rezultat na 2:2. V kategoriji do 90 kg med Grego Greifom in Klemnom Ferjanom je Bistričan pridobil celo točkovno prednost,
vendar v nadaljevanju je Ferjan izkoristil trenutno nepazljivost
in premagal Greifa z ipponom (10:0). V odločilni borbi, ki je že
odločala o moštvenem prvaku sta se pomerila Vid Skerbiš za Bistričane in Vojin Mlinarevič za Ljubljančane. Bistričan je kmalu
pridobil točkovno prednost, v nadaljevanju pa je napravil začetniško napako, ko je poskušal ugnati tekmeca s protimetom, kar
je Mlinarevič spretno izkoristil in zaključil negotovost dvoboja
(10:0), kajti v najtežji kategoriji Andrej Frelih proti Damjanu
Petku ni imel niti najmanjše šanso za uspeh in je predstavljal le
še formalnost. Sicer bučni gledalci v dvorani so povsem obnemeli, ko so tekmovalci Bežigrada že pričeli s slavjem in popolnoma zasluženo osvojili svoj prvi naslov moštvenega državnega
prvaka 4:3 (37:30).
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Končni vrstni red prve slovenske lige 2001:

Bistričanom tokrat ni uspelo, po rednem delu vodilni, po sklepnem turnirju pa ob naslov. Bežigrajčani so nedvomno presenetili in se kot novinec v ligi prvič ovenčali z naslovom državnega
prvaka 4:3 (37:30).
Sklepni turnir – play off, 15. december 2001
Slovenska Bistrica: Športna dvorana Slovenska Bistrica,
začetek turnirja ob 17.00 uri, gledalcev cca 700. Sodelujoče
ekipe: Impol, Branik Broker, Bežigrad in Olimpija. Sodniška
trojka: Tomislav Krajačič, Samo Pungeršek in Dušan Judnič.
Polfinalna srečanja:
JK Impol : JK Branik Broker 6:1 (53:7)
JK Bežigrad : JK Olimpija 5:2 (50:14)
Mali finale – dvoboj za tretje mesto:
JK Branik Broker : JK Olimpija 4:2 (40:20)
Veliki finale – dvoboj za prvo mesto:
JK Impol : JK Bežigrad 3:4 (30:37)
Končni vrstni red prve slovenske lige 2001
1. JK Bežigrad – Ljubljana
2. JK Impol – Slovenska Bistrica
3. JK Branik Broker – Maribor
4. JK Olimpija – Ljubljana
5. JK Ivo Reya – Celje
6. JK Slovenj Gradec – Slovenj Gradec
7. JK Drava – Ptuj
8. JK Koper – Koper
9. PJK Triglav – Kranj

Klemen Ferjan je izkoristil trenutno nepazljivost bistričana Grego
Greifa in ga učinkovito spravil na hrbet z ipponom (10 : 0).
DRUGA SLOVENSKA LIGA

MED PRVOLIGAŠE MOŠTVO JURŠINCEV
Ljubljana – 10. november 2001. V zadnjem četrtem krogu
drugoligaške karavane, je moštvo Jožeta Marina iz Juršincev
gladko opravilo z obema neposrednima tekmecema za drugoligaško krono in uvrstitev v prvo ligo. Pod modrim vodstvom
so z mladim in homogenim moštvom izpolnili zastavljene cilje
– uvrstitev v prvo ligo. Naslov so si zagotovili z desetimi zmagami in samo enim porazom, ki jim ga je zagodel ljubljansko
moštvo Bežigrad II. Ljubljanska Šiška se je uvrstila tik pod vrhom z dovolj kvalitetnim moštvom, toda spodrsljaj na domačih
blazinah jih je izločil v boju za naslov in boljše uvrstitve.
Končna lestvica druge slovenske lige 2001:
1. Juršinci – Juršinci
2. Šiška – Ljubljana
3. Impol II – Slov. Bistrica
4. Železničar – Maribor
5. Bežigrad II – Ljubljana
6. Sankaku – Celje
7. Lendava – Lendava
8. Gorišnica – Gorišnica
9. Oplotnica – Oplotnica
10. Ljutomer – Ljutomer
11. 15. Maj – Marezige
12. KBV Lendava – Lendava

Prve točke za novega prvaka je v boju z Matarugičem osvojil
»začasni« Bežigrajčan Andrej Pavlin (7 : 0).
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OTROŠKI JUDO

NAGE WAZA – TEHNIKA METOV
V prejšnji številki revije smo se slikovno seznanili z nožnim
metom de ashi barai – pometanje stopala, ki temelji predvsem
na pravočasnem in usklajenem gibanjem med ukejem in torijem
pri izvajanju meta – načelo pravega trenutka (prirejeno po
slikovnem materialu Wir machen Judo).
Tokrat pa se bomo osredotočili na zelo učinkovito protiakcijo,
predvsem ob pričakovanem torijevem napadom z metom de ashi
barai na ustrezen protimet, ki temelji predvsem na pravočasnem
izmikanjem stopala, ter hkratnim pometanjem s prehodom v
protimet tsubame gaeshi.

Mnogi že dokaj izkušeni judoisti namerno postavljajo stopalo v
mamljiv položaj za ugoden napad kot vabljivo past, kar tekmec
ne more spregledati in v pričakovanju tega napada lahko
pravočasno izvede protimet tsubame gaeshi.

NOŽNI MET DE ASHI BARAI
IN PROTIMET TSUBAME GAESHI

• Mnogi že dovolj izkušeni judoisti namerno
nastavijo desno nogo in nasprotniku »ponudijo«
lepo priložnost za nožni met de ashi barai, ter
v pričakovanju le tega lahko uspešno izvedejo
protimet tsubame gaeshi (A1).

A1

• Ko je tori nastavil stopalo desne noge naprej kot »vabljivo past«
in priložnost za met de ashi barai, jo v pričakovanju tega napada
nemudoma izmakne nazaj (A2).

A2

• S polkrožnim izmikanjem desne noge nazaj poskuša pravočasno
ujeti napadalčevo nogo in preiti v protinapad s pometanjem
njegovega stopala (A3).
• Za učinkovit protinapad je pomembna
predvsem pravočasna odločitev in usklajeno
rušenje ravnotežja, kot nadaljevanje
njegovega nameravanega napada (A4).

A3

A4

JOŠ
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Z ENIM PAKETOM!
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KLICI in SPOROČILA
v vsa SLO omrežja
3 GB prenosa podatkov
do 100 Mb/s
+215 / 40 HD programov

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

KLICI
v vsa SLO omrežja in v EU

Bodite vedno brezskrbni s paketom Modri! Prinaša vam
brezskrbno mobilno telefonijo, vrhunsko televizijo, hiter
internet in neomejeno ﬁksno telefonijo, vse v enem
paketu po ugodni ceni.
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