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NASVIDENJE LONDON – DOBER DAN RIO 2016

   Slovenija slavi, Slovenija je na nogah, Slovenija nori... Urška Žolnir iz Pernovega pri Žalcu je postavila mejnik slovenskemu 
športu, je prva Slovenka z zlato medaljo in naslovom olimpijske prvakinje v samostojni Sloveniji, uvrstila se je med legende slov-
enskega športa. Dosegla je skoraj vse, kar se v športu lahko doseže. Poleg bučnega navijanja privržencev tega športa »kdor ne skače 
ni Sloven’c«, je v londonski športni dvorani Excel zadonela tudi Prešernova Zdravljica, himna, ki je odmevala po slovenskih notah. 
Dosegla je vrh svoje kariere, uresničile so si ji sanje, še nikdar pa ni na poti do uspeha delovala tako odločno in prepričljivo, bolj 
prepričljive na olimpijskem turnirju od nje ni bilo nobene. 
Do izjemnih dosežkov v športni karieri posameznika je trnova pot, odpovedovanje marsičemu, trdo delo in preliti potoki znoja. Ko 
pa stopi športnik na zmagovalne stopničke, ko so se mu izpolnile dolgoletne sanje, ko so preliti potoki znoja dosegli svoj namen in 
obešajo okrog vratu zasluženo priznanje, se vlijejo po licu tudi solze sreče, takrat tistih pet minut nepopisnega veselja odtehta vsako 
odpovedovanje in dolgoletno garanje.
Mnogo športnikov se pod isto trenersko taktirko pripravlja leta in leta, uspeh pa dosežejo v vseh sredinah le redki najbolj talentirani 
posamezniki, dovolj vztrajni in odločni v odločilnih trenutkih. Na poti do odmevnih dosežkov je poleg teh kvalitet v ospredju ned-
vomno redna vadba, skrbna fizična priprava, nenehna težnja za dovršeno tehniko, preudarna taktika in trener tipa a la Marjan Fabjan, 
ki zna udariti po mizi takrat ko je to potrebno.
V času olimpijskega dogajanja je o teh dogodkih poročalo 109 različnih medijev. Med športnimi panogami je bil najodmevnejši 
judo, ki je Sloveniji prinesel prvo in edino zlato medaljo v ženski konkurenci, največ pohval pa je bila deležna prva dama slovenske 
vrste judoistka Urška Žolnir. To so bili dnevi, ko je bil judo šport na prvih straneh javnih občil.  
Urška se bo po tehtnem razmisleku šele odločala kakšna bo njena nadaljnja športna pot, na ali poleg tatamija. Kakršnakoli bo njena 
odločitev verjamemo, da bo nalogo nedvomno korektno opravila. Zdaj nastopa novo štiriletno obdobje, ko se postavljajo novi te-
melji za največjo predstavo pod olimpijskimi krogi v deželi sambe Rio de Janeiru. Slovenski judo ima razmeroma dobro zaledje 
mladih nadarjenih judoistov in judoistk, ki že nekaj časa trkajo na reprezentančna vrata, od vsakega posameznika pa je odvisno v 
kakšni vlogi bo v Riu prisoten, kot udeleženec ali kandidat za medalje. Urškin model je dovolj poučen in jasen, 2-3 krat na dan tren-
ing, pa naj sije sonce ali pada toča. Letošnjim igram lahko s ponosom rečemo: »nasvidenje London, dober dan Rio de Janeiro«.

Jože Škraba 

BOLJ PREPRIČLJIVE OD URŠKE BILO NI NOBENE. DAN KO JE BIL 
JUDO NA PRVIH STRANEH JAVNIH OBČIL

NASVIDENJE LONDON

Slovenska olimpijska reprezentanca z Urško na čelu je bila deležna sprejema in številnih čestitk povsod od Londona pa vse do doma. Vneti 
navijači, prijatelji in starši, so olimpijce dočakali že na ljubljanskem letališču na Brniku. Nešteto ponovitev, ko je morala pokazati medaljo 
ali jo znova obesiti okrog vratu, na vrsti je bilo fotografiranje in avtogrami, rožice v levi roki v desni flumaster, še vedno pa ni prav doumela, 

da je postala olimpijska zmagovalka: “To je noro, lepo. Nepopisen občutek, saj se sploh ne zavedam prav kaj sem storila, hvala vsem.”
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Urška Žolnir je na OI v Londonu prepričljivo osvojila zlato 
medaljo in naslov olimpijske zmagovalke, je prva Slovenka z 

zlatom okrog vratu v samostojni Sloveniji;

Na slovesnosti ob 60. letnici slovenskega juda se je predsednik 
države dr. Danilo Türk dobro počutil ob Stanku Topolčniku, 
prejemniku prve članske medalje na EP in prvo Slovenko z 

zlatim odličjem na Olimpijskih igrah Urško Žolnir

Predsednik EJU Rus Sergej Soloveychik je po čestitkah ob 
tako pomembnem jubileju slovenskih judoistov predsedniku 
zveze Bogdanu Gabrovcu, predstavniku Judo zveze Slovenije, 

podelil častno priznanje EJU;
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SREČNO ZA 60. ROJSTNI DAN 
JUDO ZVEZE SLOVENIJE

ČESTITKA IJF

Judo zveza Slovenije letos praznuje 60. rojstni dan.
V imenu Mednarodne judo zveze, želim vse najboljše zvezi in njenim judoistom. 

Najprej bi rad čestital celotni zvezi in njenemu predsedniku Bogdanu Gabrovcu, 
izvršnemu odboru in ostalemu osebju, za fantastični dosežek ob 60. letnici delo-
vanja. Judo zveza Slovenije je bila ustanovljena eno leto po konstituiranju Medn-
arodne judo zveze IJF, ki je slavila svojo 60. obletnico lani ob svetovnem prvenstvu 
v Parizu, slovenska judo zveza pa je postala pomemben akter juda v Evropi in 
svetu. Izjemni rezultati Urške Žolnir, olimpijska prvakinja do 63 kg letos poleti v 
Londonu, odlično ponazarjajo vitalnost Judo zveze Slovenije, kot tudi druge dve 
olimpijske medalje - Urška Žolnir in Lucija Polavder, pet medalj na svetovnem 
prvenstvu - po dve Urška Žolnir in Raša Sraka Vukovič in eno Lucija Polavder, je 
pomemben dosežek slovenskih športnikov.
Judo zveza Slovenije je tudi zelo dejavna s promocijo na izobraževalnem vidiku 

našega športa. V 68 slovenskih klubov s štiri tisočimi odraslimi člani, zveza pa se lahko pohvali z pomembnim delom tudi pri 
vzgoji otrok, ki bodo nekega dne postali prejemniki medalj na največjih tekmovanjih, sodniki ali trenerji in hkrati postali tudi boljši 
državljani.

Lep pozdrav z mojim prijateljstvom,
Marius Vizer L.
Predsednik IJF 
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60. LET SLOVENSKEGA JUDA

Ljubljana, 28. oktober 2012. Slovenski judo letos praznu-
je pomemben jubilej 60. letnega delovanja, praznovanje in 
pomembni dogodki s tem obeležjem pa so potekali preko celega 
leta s priložnostnimi razstavami. Osrednja slovesnost na kateri 
smo proslavili 60. obletnico obstoja in uspešnega delovanja pa 
je bila v Grand hotelu Union v Ljubljani 28. oktobra 2012, točno 
na isti dan, ko je bil pred 60. leti ustanovljen prvi klub te borilne 
veščine Akademski judo klub Ljubljana, kasneje se je klub pre-
imenoval v AJK Olimpijo. Ob številni udeležbi judoistov, nji-
hovih trenerjev in ostalih športnih delavcev v judu, ki so orali 
ledino slovenskega juda so se zbrali tudi drugi pomembni gostje. 
Med njimi so bili predsednik države dr. Danilo Türk, častni 
pokrovitelj prireditve, predsednik Evropske judo zveze Rus 
Sergej Soloveychik, ki je predsedniku Judo zveze Slovenije 
Bogdanu Gabrovcu podelil JZS častno priznanje EJU, velepo-
slanik Japonske v Sloveniji Toshimitsu Ishigure, ki je poud-
aril uspešno 20. letno sodelovanje na državni ravni Japonske 
in samostojne Slovenije, predsednik slovenskega olimpijskega 
komiteja dr. Janez Kocjančič in številni drugi eminentni gos-
tje. Slavnostno prireditev je spretno povezoval Igor Bergant, za 
dobro vzdušje med posameznimi točkami pa sta s svojim izva-
janjem poskrbeli izvrstna pevka Darja Švajger in harfistka Tanja 
Vogrin.

Predsednik Judo zveze Slovenije Bogdan Gabrovec je najprej 
pozdravil pomembne goste, na kratko orisal nastanek in razvoj 
slovenskega juda in nadaljeval: »Ponosen sem na to, kako smo 
gradili Judo zvezo Slovenije, na njeno izjemno organiziranost in 
množičnost, ter na sijajne dosežke naših judoistov in judoistk na 
najpomembnejših tekmovanjih. Svetovni judo nam je vse bližje. 
Preko 70 klubih deluje približno 6000 judoistov in judoistk, 170 
trenerjev in 51 sodnikov. Naš cilj je vzgoja športnikov v celo-
vite osebnosti, pri čemer smo zelo uspešni. Smo pomemben člen 
Mednarodne judo zveze IJF, ki združuje 201 državo s približno 
oceno 25 milijoni judoistov in judoistk.«

60. LET SLOVENSKEGA JUDA
PONOSNI NA PRETEKLOST, Z OPTIMIZMOM V PRIHODNOST

Predsednik zveze Bogdan Gabrovec je najprej pozdravil 
pomembne goste in ostale potem pa na kratko orisal nadvse 

plodno zgodovinsko pot slovenskega juda;

Na slovesnosti ob 60. letnici slovenskega juda je predsed-
nik države dr. Danilo Türk med drugim dejal: »Judo je ena 
izmed najbolj razvitih športnorekreacijskih zvrsti in sodi med 
najuspešnejše športne discipline v slovenskem prostoru. Vsi 
ti uspehi v judu pa niso naključni. V tem športu je že tako, da 
premagaš nasprotnika s pomočjo njegove nepremišljeno upora-
bljene sile. V judu je bolje, da popustiš. Veliko tega bi si veljalo 

zapomniti tudi za druge namene.«

Priznanje za najboljšega trenerja je iz rok predsednika OKS 
Mag. Janeza Kocjančiča prejel tvorec številnih športnikov in 
športnic, prejemnikov medalj na največjih tekmovanjih Celjan 

Marjan Fabjan;
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60. LET SLOVENSKEGA JUDA 

Podeljena so bila priznanja najzaslužnejšim za razvoj, ug-
led in dosežke slovenskega juda v minulih šestih desetletjih. 
Priznanje za pionirsko delo v judo športu so dobili Anton Tonček 
Kos (posmrtno), Marjan Lavrič in Dušan Kolnik. Častno lis-
tino za življenjsko delo v judu so dobili Anton Prančič - Ante, 
Niko Vrabl (oba posmrtno), Rudolf Blažič, Franc Pliberšek in 
Jože Škraba, ki je ob tej priložnosti predstavil obširni almanah 
šestdesetletnega obdobja o nastajanju judo športa v Sloveniji 
“JUDO VČERAJ - JUDO DANES”.  

   Osrednji dogodek prireditve pa je bil namenjen najboljšima 
športnikoma. Posebni priznanji je podelil predsednik države dr. 
Danilo Türk, ki sta ga ob čestitki predsednika prejela najboljši 
tekmovalec in tekmovalka v zgodovini slovenskega juda Rok 
Drakšič in Urška Žolnir. Sledila je jubilejna torta, ki sta jo družno 
razrezala predsednik republike dr. Danilo Türk in olimpijska 
zmagovalka Urška Žolnir. 

JOŠ

Ob tej slovesnosti je Jože Škraba predstavil obširen Zbornik 
slovenskega juda od nastanka pa vse do današnjih dni »JUDO 
VČERAJ – JUDO DANES«. Mnogi so želeli tudi podpis avtorja 

tega dela

Predsednik republike dr. Danilo Türk je ob tem jubileju podelil 
posebna priznanja najboljšima športnikoma vseh časov Urški 

Žolnir in Roku Drakšiču

Priznanj so bili deležni tudi športniki za izjemne športne 
dosežke Stanislav Topolčnik, Aljaž Sedej, Vlora Beđeti, Ana-
mari Velenšek, Petra Nareks, Raša Sraka Vukovič in Lucija Po-
lavder. Priznanje za najboljšega sodnika je prejel Franc Očko, za 
najboljšega trenerja pa Marjan Fabjan, zasluženo priznanje sta 
pred leti prejela tudi od Evropske judo zveze EJU.

   Olimpijski komite Slovenije (OKS), je v Ljubljani pripravil 
slovesnost ob enaindvajseti obletnici svojega delovanja. Ob tej 
priložnosti so podelili številna priznanja, med drugim so podelili 
Judo zvezi Slovenije plaketo  OKS ob praznovanju 60. obletnice 
juda na Slovenskem. Priznanje je v imenu JZS prevzel generalni 
sekretar zveze Franc Očko.

PRIZNANJA SLOVENSKEMU JUDU
Ob fantastičnem uspehu Urške Žolnir na letošnjih olimpijskih 
igrah v Londonu, ko je prepričljivo ugnala vso svetovno smetano 
in se povzpela na najvišjo stopničko, je napisala novo pravljico 
za zgodovino slovenskega juda, ki prav v tem letu praznuje 60. 
obletnico uspešnega delovanja. Najlepše darilo pa je ob izjemnih 
uspehih zadnjega desetletja temu jubileju prispevala prav Urška 
Žolnir.
   Teh uspehov ni mogla spregledati tudi Pošta Slovenije in je 
ob tej priložnosti izdala dve priložnostni poštni znamki, ki sta 
povezani z judom. V letu 1997 je bila znamka ob mladinskem 
evropskem prvenstvu MEJP'97 v Ljubljani in tokrat z Urško 
Žolnir in njeno medaljo. 
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LONDON 2012 

Na letošnji največji predstavi na svetu je Urška dosegla sijajen dosežek, stopila na najvišjo stopničko, dvignila roke v znak zmagoslavja, 
zaplapolale so zastave, zaigrana je bila naša Zdravljica, dvorana ExCel je stala na nogah, na nogah pa je bila v tem trenutku vsa 

Slovenija. …BOLJ PREPRIČLJIVE OD URŠKE BILO NI NOBENE. TRENUTEK, KO JE JUDO NA PRVIH STRANEH

V LONDONU ODMEVALA SLOVENSKA HIMNA
URŠKA DELEŽNA SPREJEMA POVSOD OD LONDONA PA DO DOMA
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LONDON 2012

London, 28. julij – 03. avgust 2012. Tretjič zapored je bila na 
olimpijskih igrah osvojena judoistična medalja, po dvakratnem 
bronu, najprej Urške Žolnir v Atenah in Lucije Polavder v 
Pekingu, tokrat pa je v Londonu odmevala slovenska himna. 
Urška Žolnir je po petih prepričljivih zmagah dosegla sijajen 
dosežek, stopila na najvišjo stopničko in visoko dvignila roke 
v znak zmagoslavja. Osvojila zlato medaljo, naslov olimpijske 
prvakinje, dosegla Olimp svoje športne kariere in kot prva 
športnica v samostojni Sloveniji z zlato olimpijsko medaljo 
okrog vratu. Medalja ji je bila preprosto usojena. Je nedvomno 
odsev športnice, ki stavi na red, disciplino in trdo delo. Urška je 
bila deležna prisrčnih sprejemov vse od Londona pa do doma, 
na stotine privržencev ji je želelo stisniti roko, ji izreči zahvalo, 
da je tudi majhna Slovenija lahko dovolj velika. Uspeh s sedmim 
mestom je dopolnila le še Raša Sraka, medtem ko sta se morala 
Rok Drakšič in Matjaž Ceraj izmed preostale šesterice slovenske 
vrste zadovoljiti s po eno uvodno zmago. Brez nasmeška pa so 
tatami zapuščali Aljaž Sedej, Vesna Džukič, Anamari Velenšek 
in Lucija Polavder. 

 Na letošnji največji predstavi na svetu v športni dvorani ExCel 
v Londonu se je za naslove olimpijskih prvakov potegovalo 
387 udeležencev iz 135 držav, 233 v moški in 154 v ženski 
konkurenci. Prvič pa je na OI največ uspeha dosegla ruska vrsta 
s štirimi finalisti in tremi medaljami zlatega sijaja (3 1 1), vendar 
so uspeh dosegli le v moški konkurenci. Na drugo mesto se je 
uvrstila Francija s sedmimi medaljami in dvema naslovoma (2 0 
5), medtem ko se je na tretje mesto uvrstila Južna Koreja (2 0 1). 
Slovenska vrsta si je med deveterico prejemnic zlatega odličja 
uvrstila na osmo mesto, za njo so ostale številne judoistične 
velesile kot so Nemčija, Gruzija, Madžarska, V. Britanija, 
Nizozemska, Kitajska in druge, ki so ostajale brez najsvetlejših 
dosežkov. Nekoliko v ozadju, pa vendar s sedmimi medaljami, 
se je tokrat Japonska uvrstila šele na četrto mesto in edino zlato 
medaljo Kaori Matsumoto (1 3 3). 

Ob udarcu na gong je zadonel val navdušenja, navdušenje pa 
se ni poleglo niti ko je stopala na zmagovalni oder, postala je 
olimpijska zmagovalka, dosegla Olimp in postala prva Slovenka 

v samostojni Sloveniji z zlato medaljo okrog vratu

Rok Drakšič do 66 kg, je bil v prvem krogu prost, v nadalje-
vanju spretno premagal v končnem prijemu Venezuelca Ricarda 
Valderramo (10:0), Pod uspeha pa mu je prekrižal stari znanec 
Miklos Ungvari, ki je z najmanjšo prednostjo napredoval, Rok 

Drakšič pa je ostal brez uvrstitve

Prvi je imel priložnost čestitati zmagovalki njen trener in tvorec 
številnih dosežkov Marjan Fabjan

Uvrstitve posameznikov – člani:

    V moški konkurenci se je za uspešno uvrstitev potegovalo 
233 udeležencev. Največ uspeha je dosegla ruska vrsta – vse 
v moški konkurenci (3 1 1). Prejemniki zlatega odličja pa so 
bili – Arsen Galstyan do 60 kg, Mansur Isaev do 73 kg in Tagir 
Khaibulaev do 100 kg. Južna Koreja se je s tremi medaljami 
uvrstila na drugo mesto (2 0 1), zlato pa sta prejela Jae-Bum 
Kim do 81 kg in Dae-Nam Song do 90 kg. Tretjeuvrščena pa 
je Francija z dvema medaljama in Teddyjem Rinerjem na čelu 
(1 0 1). Slovenski izkupiček je po ena zmaga Roka Drakšiča in 
Matjaža Ceraja.   
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LONDON 2012

Prišel je trenutek odločitve, vložek velik in “kiks” prepovedan. 
Po začetnem otipavanju pa se je pričel neizprosen boj na “nož”

Kategorija do 60 kg (37): 1. Arsen Golstyan – Rusija, 2. 
Hiroaki Hiraoka – Japonska, 3.-4. Felipe Kitadai – Brazilija in 
Rishod Sobirov – Uzbekistan.

Kategorija do 66 kg (36): 1.  Lasha Shavdatuashvili – 
Gruzija, 2. Miklos Ungvari – Madžarska, 3.-4. Jun-Ho Cho 
– Koreja in Masashi Ebinuma – Japonska, Rok Drakšič – 
Slovenija, udeleženec.

   Prvi izmed osmerice v slovenskem taboru je stopil na tatami 
Rok Drakšič do 66 kg, v prvem krogu je bil prost, v drugem 
pa je spretno spravil na hrbet Venezuelca Ricarda Valderramo 
in ga dobro minuto pred iztekom borbe obdržal v končnem 
prijemu (10:0). Uvrstitev v tretji krog je bila prelomna, Madžar 
Miklos Ungvari pa tekmec s katerim se preveč dobro poznata 
o vseh prednostih in slabostih. Zmaga enega ali drugega bi 
tlakovala pot do bojev za medalje ali zagotavljala vsaj repasaž. 
V neizprosni borbi sta najprej oba zaradi ostrine boja prejela 
opomin, v sredini borbe pa je bil kaznovan z drugim opominom, 
ki se točkuje le naš Drakšič (0:5) – še sam ne ve zakaj in tako je 
ostalo vse do izteka taktičnega boja, ki je Madžara popeljal vse 
do srebra, našega Roka Drakšiča pa med gledalce brez repasaža 
in uvrstitve.   

Kategorija do 73 kg (34): 1. Mansur Isaev – Rusija, 2. Riki 
Nakaya – Japonska, 3.-4. Ugo Legrand – Francija in Nyam-
Ochir Sainjargal – Mongolija.

Kategorija do 81 kg (34): 1. Jae-Bum Kim – Koreja, 2. Ole 
Bischof – Nemčija, 3.-4. Ivan Nifontov – Rusija in Antoine 
Valois-Fortier – Kanada, Aljaž Sedej – Slovenija, udeleženec.

   Ljubljančanu Aljažu Sedeju do 81 kg je žreb namenil 
nekoliko prepotentnega, vendar odličnega borca Američana 
Travisa Stevensa. Po izjemno izenačenem boju je Američanu v 
žaru borbe uspelo prisiliti Aljaža Sedeja k predaji z vzvodnim 
prijemom (0:10) in tako je ostal brez uvrstitve. Zlato medaljo je 
osvojil Korejec Jae-Bum Kim, stopničko nižje pa se je uvrstil 
Nemec Ole Bischof.

Kategorija do 90 kg (30): 1. Dae-Nam Song – Koreja, 2. 
Asley Gonzalez – Kuba, 3.-4. Ilias Iliadis – Grčija in Masashi 
Nishiyama – Japonska.

Kategorija do 100 kg (30): 1. Tagir Khaibulaev – Rusija, 
2. Tuvshinbayar Naidan – Mongolija, 3.-4. Henk Grol – 
Nizozemska in Dimitri Peters – Nemčija..

Kategorija nad 100 kg (32): 1. Teddy Riner – Francija, 
2. Alexander Mikhaylin – Rusija, 2. Rafael Silva – Brazilija 
in Andreas Toelzer – Nemčija, Matjaž Ceraj – Slovenija, 
udeleženec.  

   Matjaž Ceraj v najtežji kategoriji nad 100 kg, je izpadel 
v osmini finala. V uvodnem krogu je najprej izločil Ukrajinca 
Stanislava Bondarenka (5:0) in mu vrnil za poraz s celjskega 
turnirja evropskega pokala, v drugem krogu pa je bil preveč 
zadržan, z enakim rezultatom je slavil Južnokorejec Sung-
Min Kim (0:5) in tako poražen zapustil londonski tatami brez 
repasaža in uvrstitve. Prvo mesto je osvojil francoska legenda 
Teddy Riner, potem ko je v finalu ne tako prepričljivo premagal 
Rusa Alexsandra Mikhaylina. 

Uvrstitve posameznic – članice: 

   V ženski konkurenci se je med 154 tekmicami najbolje 
znašla japonska ženska vrsta s kompletom medalj (1 1 1), naslov 
najboljše olimpijke pa je osvojila Kaori Matsumoto do 57 kg. 
Na drugo mesto se je uvrstila Kuba z dvema medaljama (1 1 0), 
zlato medaljo pa je v najtežji kategoriji osvojila Idalys Ortiz. 

Tudi v ženski konkurenci se je Francija uvrstila na tretje mesto s 
petimi medaljami (1 0 4), naslov pa je osvojila legendarna Lucie 
Decosse do 70 kg. Slovenska vrsta se je z zlato Urško Žolnir do 
63 kg in sedmim mestom Raše Sraka Vukovič do 70 kg, uvrstila 
na visoko šesto mesto.

Kategorija do 48 kg (19): 1. Sarah Menezes – Brazilija, 2. 
Alina Dumitru – Romunija, 3.-4. Eva Csernoviczki – Madžarska 
in Charline van Snick – Belgija.
Kategorija do 52 kg (23): 1. Kum Ae An – Severna Koreja, 2. 
Yanet Bermoy Acosta – Kuba, 3.-4. Rosalba Forciniti – Italija in 
Priscilla Gneto – Francija.
Kategorija do 57 kg (25): 1. Kaori Matsumoto – Japonska, 
2. Corina Caprioriu – Romunija, 3.-4. Marti Malloy – ZDA 
in Automne Pavia – Francija, Vesna Džukič – Slovenija, 
udeleženka.
   Celjanka Vesna Džukič do 57 kg, se je med dekleti prva 
spustila v boje na londonskem tatamiju. Žreb pa ji je namenil 
kasnejšo prejemnico zlatega odličja Japonko Kaori Matsumoto, 
ognjeni krst zdržala do iztekajočega se boja (0:7) in nastop na 
prvih olimpijskih igrah zapustila z mešanimi občutki in velikimi 
izkušnjami.                                           
   Kategorija do 63 kg (24): 1. Urška Žolnir – Slovenija, 2. 
Lili Xu – Kitajska, 3.-4. Gevrise Emane – Francija in Yoshie 
Ueno – Japonska.                          
   Urška Žolnir do 63 kg – Z'dežele Sankaku, je v Londonu 
napisala nepopisno pravljico. Na tatamiju je bila kot levinja, 
pot do končnega uspeha pa je tlakovala kot še nikdar doslej s 
prepričljivimi zmagami ipponi, tudi v finalni borbi proti Kitajki 

Lili Xu, vendar je sodniška trojka »videla« le wazaari (7:0). Svoje 
tekmice je predčasno polagala na hrbet ali jih prisilila k predaji. 
Prva in odločilna preizkušnja je bila stara znanka Nemka Claudia 
Malzahn, tretja na letošnjem EP v Černobilsku. V slačilnico jo 
je sredi borbe predčasno poslala z vzvodnim prijemom (10:0). 
Na enak način je prisilila k predaji Ekvadorko Estefanio Garcia 
(10:0). Tudi Izraelka Alice Schlesinger, s katero je imela še 
nekaj neporavnanih računov, je z ipponom poslala v popravne 
boje (10:0). Sledila sta še zahtevna azijska obračuna. Najprej je 
trdo pristala na hrbtu Mongolka Munkhzaya Tsedevsuren (10:0), 
v finalnem boju pa je presenetila Kitajko z ročnim metom Ippon 
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seoi nage, vendar je sodniška trojka »videla« le wazaari (7:0). V 
znak priznanja prepričljivi zmagovalki pa je po udarcu na gong 
dvorana znorela od navdušenja, iz številnih grl pa je odmevalo 
tudi: »kdor ne skače ni Sloven'c«.
   »Najprej sem bila malo lesena, iz borbe v borbo pa mi je šlo 
bolje, čeprav je bilo psihološko zelo težko. Skoncentrirana sem 
morala biti samo na to, da ne naredim napake. Ko sem gledala 
kako padajo tudi šampioni sem po nasvetu trenerja spoznala, 
da se bo potrebno boriti, kot, da je to moja zadnja borba v 
življenju. To je noro, lepo. Izjemen občutek, saj se sploh še 
ne zavedam, da sem postala olimpijska prvakinja. Nepopisen 

Odločilna tehnika ippon seoi nage v finalnem boju za lovoriko, 
ki je celo dišala na ippon, vendar je sodniška trojka videla le 

wazaari (7:0), bila pa je dovolj za zmagoslavje

Bronasti v Pekingu v Londonu ni šlo vse po načrtih, posloviti se 
je morala že po uvodni borbi

Raša Sraka Vukovič do 70 kg, se je nedvomno nadejala višje, 
vendar se ni vse izšlo po načrtih in na koncu je pristala na sed-

mem mestu

je občutek, ko ti obešajo zlato medaljo okrog vratu,« je bolj 
zbegana kot med samimi boji dejala Urška Žolnir, ki se je v anale 
slovenskega športa zapisala kot prva Slovenka z zlato medaljo 
in naslovom olimpijske prvakinje v samostojni Sloveniji.    

Kategorija do 70 kg (22): 1. Lucie Decosse – Francija, 2. 
Kerstin Thiele – Nemčija, 3.-4. Yuri Alvear – Kolumbija in Edith 
Bosch – Nizozemska, 7. Raša Sraka Vukovič – Slovenija.
   Raša Sraka Vukovič do 70 kg – Bežigrad, se je uvrstila na 
sedmo mesto, nedvomno se je nadejala višje, vendar se ni izšlo 
vse po načrtu. V judoistični vrsti je bila ena izmed tistih, ki je 
iz olimpijskega prizorišča odšla s solzami v očeh. Razmeroma 
močna je v parterju, izjemna je v borjenju v desno (o soto gari), 
ni pa izkoristila priložnosti v drugo stran, ki si ji je ponujala v 
nasprotno stran v levo, kjer je bilo tudi največ možnosti za končni 
uspeh. V uvodnem krogu je bila prosta, po zmagi nad Španko 
Cicilio Blanco (10:0) se je uvrstila v četrtfinale. Po porazu z 
Korejko Ye-Sul Hwang z enakim rezultatom je odšla v repasaž, 
kjer pa je izgubila s Kolumbijko Yuri Alvear (0:10) in se uvrstila 
na sedmo mesto. Po pričakovanju se je na prvo mesto uvrstila 
Francozinja Lucie Decosse, vendar ne tako prepričljivo kot v 
preteklosti, njen čas se ji postopoma izteka, srebrno medaljo pa 
je osvojila Nemka Kerstin Thiele.
Kategorija do 78 kg (21): 1. Kayla Harrison – ZDA, 2. Gemma 
Gibbons – V. Britanija, 3.-4. Mayra Aguiar – Brazilija in 
Audrey Tcheumeo – Francija, Anamari Velenšek – Slovenija, 
udeleženka.
   Anamari Velenšek do 78 kg – Z'dežele Sankaku, je po porazu 

v uvodni borbi morala zapustiti prizorišče olimpijskega turnirja, 
Poljakinja Daria Pogorzelec je bila po mnenju sodniške trojke v 
dokaj izenačeni borbi le za odtenek boljša (0:5), ostala je brez 
repasaža in uvrstitve. Prvega mesta pa se je veselila Američanka 
Kayla Harrison, potem ko je v finalu gladko ugnala Britanko 
Gemmo Gibbons.  
Kategorija nad 78 kg (20): 1. Idalys Ortiz – Kuba, 2. Mika 
Sugimoto – Japonska, 3.-4. Karina Bryant – V. Britanija in Wen 
Tong – Kitajska, Lucija Polavder – Slovenija, udeleženka. 
   Srebrna na SP v Rio de Janeiru, bronasta v Pekingu Lucija 
Polavder, se je pripravljala za veliko več kot je dosegla v 
Londonu. Prizorišče brez uvrstitve je zapustila razočarana in 
solzah. V prvem krogu je bila prosta, v drugem pa se je pomerila 
za glavo višjo Britanko Karino Bryant in po sporni sodniški 
odločitvi za yuko (0:5) izpadla brez repasaža in uvrstitve.                       
»Razočarana sem nad svojim končnim rezultatom. Pripravljala 
sem se za veliko več. Po sporni sodniški odločitvi sem morala 
spremeniti način borjenja, poskušala sem izničiti razliko, na 
žalost pa mi to ni uspevalo,« je po porazu vidno razočarana 
dejala Lucija Polavder.

JOŠ
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Razdelitev prispevkov po panogah

Olimpijska reprezentanca Slovenije, ki je nastopila pod olimpijskimi krogi v Londonu, med njimi pa je bila judoistična reprezen-
tanca med najodmevnejšimi

V času olimpijskega dogajanja – priprav na olimpijado, same 
olimpijade in odmevov po končani olimpijadi, je o teh dogodkih 
poročalo 109 različnih medijev, ki so po ugotovitvah podjetja za 
spremljanje in analizo medijev Observer Genion Clipping, d.o.o., 
ugotovili, da medijska pojavnost olimpijskih iger v Londonu 
zajema 3353 objav, od katerih jih je bilo tri četrtine objavljenih 
v času poteka olimpijskih iger, OKSu so mediji namenili 575 
objav. Največ prispevkov so zasledili na TV Slovenija 1 (40 
objav), sledijo Delo, Dnevnik in strani STA, ki so o tem poročali 
37-krat, na peto in šesto mesto sta se uvrstila Ekipa in www.siol.
net (26). Med medije z največ objavami se je na sedmo mesto 
uvrstil še dnevnik Večer (21).
   V analizi športnih panog so mediji v 2522-ih prispevkih 
poročali o tekmovalcih in tekmovalkah v posameznih športnih 
panogah – atletiki, gimnastiki, streljanju, judu, veslanju, kajaku, 
teakwondoju, kolesarjenju, badmintonu, tenisu, triatlonu, 
namiznem tenisu, jadranju in plavanju. Daleč največ pozornosti 
so mediji namenili v času olimpijskih iger (2031 objav ali 83%). 
V spodnji razpredelnici lahko ugotovimo, da so mediji daleč 
največ prispevkov namenili judo športu (607), sledila je atletika 
(585) in kajak (582), medtem ko je bilo veslanje na četrtem 
mestu (433).
  Mediji so Slovenski olimpijski komite omenili v 139-ih 
prispevkih s pozitivno konotacijo, največ pozitivno ocenjenih 
objav sta prinesla sprejem olimpijcev pri predsedniku države in 
ljubljanskemu županu, ter slavje na Kongresnem trgu (skupno 
51 objav). Mediji so naklonjeno poročali o slovenski olimpijski 

DAN, KO JE BIL JUDO NA PRVIH STRANEH
JUDO MED NAJODMEVNEJŠIMI, URŠKA ŽOLNIR PRVA DAMA

reprezentanci, še posebej o dobitnikih medalj, saj je bilo vzdušje 
tako na sprejemu kot tudi slavju izrazito pozitivno in veselo. 
Med dobitniki medalj je po pričakovanju največ pozitivno 
ocenjenih prispevkov pripadlo judoistki Urški Žolnir (17), 12 je 
bilo namenjeno Iztoku Čopu in Luki Špiku, 5 Primožu Kozmusu 
in objavo manj (4) Rajmondu Debevcu.
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Med dobitniki medalj so mediji namenili največ pozornosti ju-
doistki Urški Žolnir, nosilki dveh medalj na olimpijskih igrah, v 

Atenah bron, v Londonu zlato

Celjan Matjaž Ceraj se je v najtežji kategoriji zmage veselil samo 
enkrat, v uvodni borbi je izločil Ukrajinca Stanislava Bond-
arenka, v drugem krogu proti Korejcu Sung Min Kimu pa je 
nekoliko popustil in olimpijski tatami zapustil poražen v osmini 

finala brez repasaža in uvrstitve

V spremstvu predsednika OKS Mag. Janeza Kocjančiča, vodje 
olimpijske reprezentance Bogdana Gabrovca in trenerja Marja-
na Fabjana, je bila olimpijski zmagovalki Urški Žolnir namen-

jena zaslužena torta

Tudi prispevki, kjer so bilo omenjeni vsi dobitniki medalj, 
teh je bilo 15, so prispevali k pozitivnejši podobi. Mediji so 
napovedi Petra Kauzerja o medalji najprej sprejeli pohvalno, ko 
pa se mu je le-ta izmuznila iz rok, niso skoparili s komentarji 
o prenapihnjenosti, kritično pa so mediji ocenili tudi njegov 
komentar o »kritikih s kavča«. Skupno so dobitniki medalj 
doprinesli 48 pozitivno ocenjenih objav, poglejmo nekaj citatov 
iz nekaterih medijev:

• »Urška Žolnir je včeraj osvojila fenomenalno zlato medaljo 
v judu. Slovenci so proslavljali v slovenskem pubu.« (RA SLO 
1);
• »Kapo dol! Večni besedi Srečka Katanca sta ravno pravšnji za 
kratko in jedrnato oceno dosežka Iztoka Čopa in Luke Špika na 
jezeru Dorney.« (www.delo.si);
• »Samo eden je Rajmond Debevc.« (Ekipa);

• »Še vedno odmeva uspeh Primoža Kozmusa, ki je osvojil 
srebrno medaljo. Burno je bilo tudi v domačem kraju Kozmusa,« 
(TV Slovenija 1);
• Primorske novice pa opozarjajo na pretirano skromnost pri 
Slovencih glede dojemanja odločnosti slovenskih športnikov: 
»Zakaj raje ne govorimo o tem, da je v Londonu Slovenija 
prej osvojila zlato medaljo kot Velika Britanija, da smo imeli 
vsak dan po dva tekmovalca v boju za vrh, da je bil slovenski 
olimpijski komite povabljen med zgolj šesterico komitejev, ki so 
razpravljali o prihodnosti te organizacije?« (Primorske novice)
Med športnimi panogami je bil medijsko nedvomno 
najodmevnejši judo, ki je prinesel tudi prvo zlato medaljo za 
naše športnice. Nasploh pa lahko same olimpijske igre označimo 
kot uspešne, tako iz organizacijskega kot tudi športnega stališča. 
Tako lahko za konec izpostavimo besede predsednika OKS 
Janeza Kocjančiča, da so bile olimpijske igre uspešne, saj smo 
na vse zadnje »prehiteli več kot sto večjih držav.« 

Prirejeno po analizi Podjetja 
za spremljanje in analizo medijev

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije
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Tudi smeh in solze so del športa. Urška Žolnir ima v letošnjem 
letu dovolj razlogov za veselje, ki odtehta vsa odrekanja in vsa-

kodnevno garanje

Prvi bronasti medalji na SP sta osvojili na SP v Kairu Urška 
Žolnir, ki je uspeh ponovila 2011 v Parizu in Raša Sraka leta 
2005 na SP v Kairu, ponovno pa je bila uspešna na SP v Tokiju 
leta 2010. Lucija Polavder pa je osvojila srebro na SP 2007 v Rio 

de Janeiru, boljša je bila le Japonka Maki Tsukada

Lucija Polavder, prejemnica brona v Pekingu, najlažja med 
težkašicami ima malo možnosti za končni uspeh, zna pa tisto 

drobno priložnost izkoristiti za končni uspeh

   Za nami je najuspešnejše desetletje 60-letnega obdobja (2002 
– 2012) in novega stoletja, ali če hočete tudi tisočletja, ko se je 
v naši mladi državi judo s svojimi izjemnimi rezultati za vselej 
zapisal v zgodovino slovenskega športa.

Minulo je desetletje, ko sta naši judoistki priborili za 
Slovenijo prvi olimpijski medalji. 
   Vsi se še spominjamo neizmernega veselja in ponosa, ki nas 
je preveval, ko je Urška Žolnir leta 2004 v Atenah osvojila 
bronasto olimpijsko medaljo in se s tem zapisala v zgodovino 
kot prva slovenska judoistka z olimpijsko medaljo. Takrat si ni 
nihče niti v sanjah upal na glas razmišljati, da se bo to ponovilo 
že čez štiri leta v Pekingu leta 2008, ko nas je znova razveselila 
Lucija Polavder z novim bronom pod olimpijskimi krogi. 

BLEŠČEČA POPOTNICA
DESETLETJE IZJEMNIH USPEHOV SLOVENSKEGA JUDA

Minulo je desetletje, ko smo dobili prvo olimpijsko 
zmagovalko.
   Urška Žolnir iz Pernovega pri Žalcu, je uresničila sanje 
slovenskega juda. Postala je prva slovenska športnica z zlato 
olimpijsko medaljo in postavila nov mejnik v razvoju športa in 
še posebej juda v Sloveniji.

Minulo je desetletje, ko so naše judoistke osvojile prve 
medalje na svetovnih članskih prvenstvih.
   V letu 2005 sta na svetovnem prvenstvu v Kairu presenetila 
svetovno judoistično javnost Urška Žolnir in Raša Sraka z 
bronastima medaljama, v letu 2007 na svetovnem prvenstvu 
v Rio de Janeiru pa je bila Lucija Polavder druga s srebrno 
medaljo okrog vratu. Rezultat kariere je s svojim drugim 
bronastim odličjem potrdila neustavljiva Raša Sraka Vukovič na 
svetovnem prvenstvu v Tokiju leta 2010, za nameček pa je lani 
na svetovnem prvenstvu v Parizu, v konkurenci 62 tekmovalk 
ponovila uspeh iz Kaira še izjemna Urška Žolnir.

Minulo je desetletje, ko smo dobili kar tri evropske članske 
prvakinje.
   Ljubljančanka Raša Sraka se je leta 2003 v Dϋsseldorfu 
ovenčala s prvo zlato medaljo za Slovenijo na članskih 
evropskih prvenstvih. Poleg tega je osvojila še srebrno v letu 
2010 na Dunaju in tri bronaste, prvo leta 2002 v Mariboru, leta 
2004 v Bukarešti in tretjo letos v Čeljabinsku. V letu 2009 je 
postala evropska prvakinja izjemna Urška Žolnir, osvojila v letu 
2007 srebrno medaljo v Beogradu in bronasti medalji leta 2008 
v Lizboni in 2011 v Carigradu. Leta 2010 pa je z atraktivnim 
ipponom v finalnem obračunu na Dunaju slavila nepopustljiva 
Lucija Polavder, ki je poleg tega osvojila še srebrno medaljo 
letos v Čeljabinsku in kar štiri bronaste medalje – leta 2006 v 
Tampere-ju, 2007 v Beogradu, 2008 v Lizboni in leta 2011 v 
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Carigradu. Nikakor pa ne smemo mimo neumorne Petre Nareks, 
ki je na evropskih prvenstvih od leta 2002 do leta 2008 osvojila 
skupaj kar šest medalj, srebrno in pet bronastih.

   Bronasti medalji sta osvojili še nadebudni Vlora Beđeti leta 
2010 na Dunaju, ter Anamari Velenšek lani v Carigradu in letos 
v Čeljabinsku. V moški konkurenci pa se je po 40-letnem postu 
za bronasto medaljo Stanka Topolčnika davnega leta 1969 v 
Ostendeju, ovenčal z bronom Ljubljančan Aljaž Sedej leta 2009 
v Tbilisiju, uspeh pa je z dvema medaljama dopolnil varovanec 
Marjana Fabjana Rok Drakšič, najprej je osvojil bron leta 2010 
na Dunaju in letos v Čeljabinsku.

Ljubljančan Aljaž Sedej se je na EP v Tbilisiju 2009 ovenčal z 
bronom, po 40-ih letih prvo moško lovoriko po medalji Stanka 

Topolčnika leta 1969 v Ostendeju

Trije dnevi štiri medalje na EP 2012 v Černobilsku  - Lucija 
srebro, Raša, Ana in Rok pa so osvojili bron

Sašo Jereb je na EP 2004 do 23 let najprej osvojil v Ljubljani 
srebro, uspeh pa je naslednje leto ponovil tudi v Kijevu

Minulo je desetletje, ko smo dočakali tudi moške medalje na 
članskih evropskih prvenstvih.
   Po štiridesetih letih, ko je prvo moško medaljo osvojil 
Stanko Topolčnik v Ostendeju v Belgiji in po devetnajstih letih 
samostojne države, smo dočakali tudi prvo moško medaljo 
Aljaža Sedeja v Tbilisiju 2009, le leto kasneje pa je svoj največji 
uspeh z bronom zabeležil Rok Drakšič, kar je ponovil tudi letos 
v ruskem Čeljabinsku.

Minulo je desetletje, ko smo imeli devetkrat judoistke med 
tremi najboljšimi slovenskimi športnicami.
   Ni se lahko uvrstiti med najboljše športnice in športnike leta 
v Sloveniji. Izbor vsako leto opravi Društvo športnih novinarjev 
Slovenije, prav zato je to izjemno priznanje najboljšim 
športnikom. Našim judoistkam je to uspelo že devetkrat. Raša 
Sraka Vukovič je bila dvakrat druga najboljša športnica Slovenije 
leta 2003 in 2005. Urški Žolnir je to uspelo že štirikrat, saj je bila 
leta 2004 druga in v letih 2005, 2009 in 2011 tretja najboljša 
športnica leta. Lucija Polavder pa je na jubilejni, 20. podelitvi 
priznanj najboljšim športnikom v samostojni Sloveniji 2010, 
ponovila uspeh s tretjim mestom v letih 2006 in 2008.

Minulo je desetletje izjemnih uspehov slovenskega juda.
   Nedvomno je bilo to najuspešnejše desetletje v zgodovini 
slovenskega juda, tudi zaradi ženske ekipe celjskega Judo kluba 
Sankaku, saj so leta 2009 postale evropske moštvene prvakinje, 
varovanke izjemnega trenerja Marjana Fabjana. 
   V znamenju juda so tudi številni dosežki na Sredozemskih 
igrah in olimpijskem programu v mlajših starostnih stopnjah, da 
dosežkov v svetovnem pokalu sploh ne omenjamo. Nikakor pa 
ne smemo mimo »nevidnega« organizacijskega dela 60-ih judo 
klubov, kar se je najbolj odražalo pri organizaciji vseh petih 
evropskih prvenstvih v samostojni Sloveniji, organiziranih v 
Ljubljani, Mariboru in Kopru. 

   Teh uspehov ni mogla spregledati niti Evropska judo zveza. 
Na kongresu EJU 2009 so podelili prestižna priznanja vsem 
najboljšim, ki so kakorkoli zaznamovali dosežke v tem letu, 
od tekmovalcev, trenerjev in drugih vidnejših delavcev v judo 
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Ljubljančanka Anja Štangar se je v zadnjem obdobju na 
največjih tekmovanjih v kadetski konkurenci štirikrat povzpela 
na zmagovalne stopničke, na olimpijadi mladih je osvojila prvo 
mesto, in tri bronaste medalje, najprej na svetovnem in dvakrat 

na evropskem prvenstvu

Priznanje mednarodnemu sodniku Francu Očku, po oceni EJU 
najboljšemu sodniku, je priznanje tudi slovenskemu judu, skora-
jda ne minejo največja tekmovanja brez njegovega sodelovanja

Ljutomerčanka Urška Potočnik je na KEP 2009 v Kopru osvoji-
la zlato medaljo in na mladinskih olimpijskih igrah v Singapuru 
bron, priznanje pa ji podeljuje po oceni EJU najboljši mednaro-

dni sodnik na svetu Bistričan Franc Očko

športu na mednarodni sceni. Priznanje za najboljšega trenerja 
»Stare celine« v ženski konkurenci je prejel Celjan Marjan 
Fabjan in mu gredo vse čestitke.  

    Na mednarodni sceni je zablestela nova zvezda, govorimo 
o Francu Očku, mednarodnemu sodniku najvišje kategorije, 

ki je v letu 2010 prejel posebno priznanje najboljšega sodnika 
v EJU, ki se je zrcalilo predvsem v priložnosti sojenja kar na 
dveh olimpijskih igrah, v Pekingu in Londonu. Je nedvomno 
potrditev zaupanja v njegove sposobnosti, saj mu je bila zaupana 
priložnost sojenja tudi v finalnih obračunih na obeh največjih 
predstavah pod olimpijskimi krogi.                          
   Slovenski judo beleži zadnje desetletje izjemne rezultate, kar ga 
uvršča tudi v sam vrh slovenskega športa, vse bolj prepoznaven 
pa postaja tudi na mednarodni sceni. Našim uspehom se nihče več 
ne čudi, postali smo stalnica na vseh pomembnih tekmovanjih. 
Odmevnost slovenskih rezultatov pa je prepoznavna tudi na 
strokovnem področju, poleg Marjana Fabjana, tvorca izjemne 
ženske generacije, priznanje EJU Francu Očku za najboljšega 
mednarodnega sodnika, posebno priznanje slovenskemu judu pa 
je prav gotovo tudi vključitev Saša Šindiča v tehnično komisijo 
IJF, ki si je z svojimi izvirnimi idejami povzpel na mednarodno 
sceno, saj skorajda ne minejo večja prvenstva brez njegovega 
sodelovanja.   

   Dosedanji dosežki so ogledalo našega športa in dovolj zgovoren 
dokaz o vrednosti slovenskega juda. Vemo, da je to sad trdega 
dela, odrekanj in vztrajnosti posameznih športnikov, Judo zveza 
Slovenije pa pod vodstvom predsednika Bogdana Gabrovca ena 
izmed bolje organiziranih športnih zvez v Sloveniji. So najlepša 
nagrada ob 60-letnici in vsem prizadevanjem pri razvoju 
slovenskega juda. So spodbudna popotnica novim zmagam in 
novemu desetletju naproti.

Franjo Murko, Jože Škraba

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije
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PRIZNANJA ZA LETOŠNJE DOSEŽKE
NAJBOLJŠA URŠKA ŽOLNIR IN MATJAŽ CERAJ

Vsako leto nas naši najboljši judoisti in judoistke presenečajo 
z izjemnimi dosežki na¸domači in mednarodni sceni, kar 
posledično uvršča judo šport v sam vrh slovenskega športa, 
Judo zvezo Slovenije pa med najuspešnejše slovenske športne 
zveze. Letos se je v anale slovenskega športa prepričljivo 
zapisala Urška Žolnir, olimpijska zmagovalka in prva 
prejemnica zlatega odličja na olimpijskih igrah za Slovenijo. 
Tudi pravkar končano nadvse uspešno obdobje ni izjema. V 
letošnjem seštevku rezultatov za »Slovenski pokal 2012« se z 
malenkostnimi odtenki ni spremenilo skorajda ničesar. Poleg 
Urške Žolnir z naslovom najboljše Slovenke, laskavo priznanje 
najboljšega judoista leta prvič prejema tudi Celjan Matjaž v 
kimoni bistriškega Impola. V moštvenem delu točkovanja pa so 
po pričakovanju v skupnem seštevku na vodilno mesto uvrščeni 
varovanci Marjana Fabjana, kluba na Lopati pri Celju Z'dežele 
Sankaku s podvojeno prednostjo pred ostalimi 52.863 točk, 
pred ljubljanskim Bežigradom z 22.639 točkami in bistriškim 
Impolom 14.162 točk. Na četrto mesto se je uvrstila ljubljanska 
Olimpija – 13.338 točk, za njo pa mestni tekmec Šiška – 8.763 
točk. 

   Laskavo priznanje Judoist leta, ki ga vsako leto podeljuje 
Judo zveza Slovenije je osvojila neponovljiva športnica Urška 
Žolnir, olimpijska zmagovalka, prva Slovenka prejemnica 

olimpijske medalje 
najsijajnejšega leska in je 
prestol najboljše slovenske 
judoistke osvojila znova, 
naziv najboljšega judoista 
leta pa prvič prejema Celjan 
v Impolovem dresu Matjaž 
Ceraj, olimpijec in uvrščen 
na peto mesto članskega 
evropskega prvenstva v 
Černobilsku. Urška Žolnir 
prejema letošnje priznanje 
najboljše judoistke z nadvse 
tesno prednostjo – 6.888 
točk, pred Ljubljančanko 
Rašo Sraka Vukovič, sedmo 
uvrščeno v Londonu, je 
bila Urški tesno za petami 

UVRSTITVE POSAMEZNIKOV

Moštvo celjskega Z’dežele Sankaku, ki se že vrsto let  nahaja v samem vrhu slovenskega juda

- 6.885 točk, medtem ko se 
je lanskoletna prejemnica 
prestižnega priznanja Lucija 
Polavder uvrstila na tretje 
mesto – 5.040 točk. Priznanje 
za najboljšega slovenskega 
judoista v članski konkurenci 
prejema prvič Matjaž Ceraj, 
peto uvrščeni na evropskem 
prvenstvu z zbranimi 
3.870 točkami in potisnil 
lanskoletnega prejemnika 
priznanja Roka Drakšiča na 
drugo mesto – 2.790 točk. 
Na tretje mesto pa se je tokrat 
uvrstil Tadej Čeh 1.200 točk.

Uvrstitve posameznikov – člani:
1. Matjaž Ceraj – Impol 3.870 točk
2. Rok Drakšič – Z'dežele Sankaku 2.790 točk
3. Tadej Čeh – Impol  1.200 točk

Uvrstitve posameznic – članice:
1. Urška Žolnir – Z'dežele Sankaku 6.888 točk
2. Raša Sraka Vukovič – Bežigrad 6.885 točk
3. Lucija Polavder – Z'dežele Sankaku 5.040 točk

   Mladi Bistričan Vito Dragič - Impol, se je presenetljivo zavihtel 
na prvo mesto in na prvem mestu zbral 969 točk v starostni 
kategoriji mlajših članov do 23 let, pred drugo uvrščenim 
Gašperjem Jermanom - Olimpija 666 točk, na tretje mesto pa se 
je uvrstil Igor Potparič - Bežigrad z 549 točkami.    
   V ženski konkurenci se je na prvo mesto prepričljivo zavihtela 
Mariborčanka Nina Miloševič pod zastavo celjskega Sankaka, 
letošnja evropska prvakinja do 23 let je zbrala – 2.565 točk, pred 
klubskima tekmicama Tino Trstenjak – 2.430 točk in Anomari 
Velenšek, ki je na tretjem mestu zbrala – 1.350 točk.

Uvrstitve posameznikov – mlajši člani (U 23):
1. Vito Dragič – Impol 969 točk
2. Gašper Jerman – Olimpija  666 točk
3. Igor Potparič – Bežigrad 549 točk
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Mariborčanka Nina Miloševič, varovanka Marjana Fabjana, je 
najuspešnejša tekmovalka in evropska prvakinja do 23 let

Uvrstitve posameznic – mlajše članice (U 23):
1. Nina Miloševič – Duplek  2.565 točk
2. Tina Trstenjak – Z'dežele Sankaku 2.430 točk
3. Ana Velenšek – Z'dežele Sankaku 1.350 točk

   Mesto najboljšega si je tudi v mladinski konkurenci do 20 
let priboril Bistričan Vito Dragič - Impol, sedmo uvrščeni na 
MEP v Poreču – 1.404 točk, pred Celjanom Mihaelom Žgankom 
- Z'dežele Sankaku 1.008 točk in Ljubljančanom Igorjem 
Potparičem - Bežigrad 882 točk.
   V ženski konkurenci sta na vodilnem mestu prejemnici 
bronastega odličja na MEP v Poreču Urška Gračner – 1.458 
točk na prvem in Katja Rigelnik - 684 točk na drugem mestu - 
obe Z'dežele Sankaku, medtem ko se je na tretje mesto uvrstila 
Ljubljančanka Patricija Brolih - Bežigrad 666 točk.

Uvrstitve posameznikov – mladinci (U 20):
1. Vito Dragič – Impol 1.404 točk
2. Mihael Žgank – Z' dežele Sankaku 1.008 točk
3. Igor Potparič – Bežigrad 882 točk

Uvrstitve posameznic – mladinke (U 20):
1. Urška Gračner – Z'dežele Sankaku 1.458 točk
2. Katja Rigelnik – Z'dežele  Sankaku 684 točk
3. Patricija Brolih – Bežigrad 666 točk

Priznanje najboljšega v konkurenci mlajših mladincev do 17 let, 
prejema Ljubljančan Luka Harpf 585 točk – Šiška, pred Narsejem 
Lackovičem – Ljutomer in Rokom Polajžerjem – Golovec, ki 
si z 450 točkami delita drugo mesto, na tretje mesto pa se je 
uvrstil Ljutomerčan Žiga Šendlinger – 410 točk. V ženskem delu 
točkovanja se je od ostalih na prvem mestu znova znašla mlada 
Ljubljančanka Anja Štangar – Olimpija 1.320 točk, med drugimi 
uspehi tudi bronasta na KEP v Baru in zbrala dovolj prepričljivo 
prednost pred zasledovalkama Patricijo Brolih – Bežigrad 732 
točk in Andrejo Leški – Marezige 672 točk.

Uvrstitve posameznikov – mlajši mladinci (U 17):
1. Luka Harpf – Šiška  585 točk
2. Narsej Lackovič – Ljutomer 450 točk
2. Rok Polajžer – Golovec 450 točk
3. Žiga Šendlinger – Ljutomer 410 točk

Uvrstitve posameznic – mlajše mladinke (U 17)
1. Anja Štangar – Olimpija 1.320 točk
2. Patricija Brolih – Bežigrad 732 točk
3. Andreja Leški – Marezige 672 točk

V starostni kategoriji starejših dečkov do 15 let, sta se na vodilnem 
mestu znašla Dean Rogelj – Bežigrad 315 točk, na drugo mesto 
se je uvrstil Timotej Matič – Šiška 221 točk, tretje mesto pa sta 
se razdelila Nik Januš Židan – Šiška in Mare Pogorelc – Acron 
Slovenj Gradec, oba 218 točk. V kategoriji starejših deklic pa 
je prvo mesto osvojila Kranjčanka Ana Krč – Triglav 315 točk, 
Tanja Anže – Acron Slovenj Gradec in Lea Čargo – Bežigrad si 
delita drugo mesto, zbrali sta 293 točk, medtem ko se je na tretje 
mesto uvrstila Petra Opresnik – Bežigrad 285 točk.  

 Ljubljančanka Anja Štangar - Olimpija, se je prepričljivo znašla 
na vrhu vrednotenja za “Slovenski pokal”, saj je v zadnjem ob-

dobju na evropski in svetovni sceni osvojila kar štiri medalje
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MOŠTVENE UVRSTITVE
   Moštveni del točkovanja za »Slovenski pokal« v moški in 
ženski konkurenci skupaj, je kot običajnost zadnjih let v domeni 
varovancev Marjana Fabjana, stratega, ki že vrsto let uspešno 
brani prestižno lovoriko najboljšega športnega kolektiva na 
slovenskem tatamiju. Zmagovalno moštvo Z'dežele Sankaku, je 
na prvem mestu zbralo 52.863 točk, kar pomeni skupne dosežke 
v vseh starostnih kategorijah in obeh spolih, pred ljubljanskim 
Bežigradom – 22.639 točk, bistriškim Impolom – 14.162 točk, 
ljubljansko Olimpijo – 13.338 točk in Šiško – 8.763 točk.

Ekipna uvrstitev – moški in ženske skupaj:
1. JK Sankaku Z'dežele – Celje 52.863 točk
2. JK Bežigrad – Ljubljana 22.639 točk
3. JK Impol – Slovenska Bistrica 14.162 točk
4. JK Olimpija – Ljubljana 13.338 točk
5. JK Šiška – Ljubljana 8.763 točk

   V moški konkurenci so se med peterico najboljših znašla 
lanskoletna imena. Na prvem mestu so uvrščeni celjski judoisti 
Z'dežele Sankaku – 14.110 točk, drugo mesto je zasedel Impol 
– 13.188 točk, tretje mesto je osvojil Bežigrad – 11.453 točk, na 
četrto mesto pa se je uvrstila ljubljanska Olimpija – 7.186 točk, 
pred ljubljansko Šiško – 6.816 točk.
   V ženski konkurenci so se z ogromno prednostjo uvrstile 
Celjanke 38.753 točk, ljubljanski Bežigrad na drugem mestu je 
zbral – 11.186 točk, ljubljanska Olimpija se je uvrstila na tretje 
mesto – 6.152 točk, na četrto mesto se je uvrstil Duplek – 4.668 
točk, pred ptujsko Dravo – 2.607 točk.

Ekipna uvrstitev – moški:
1. JK Sankaku Z'dežele – Celje 14.110 točk
2. JK Impol – Slovenska Bistrica 13.188 točk
3. JK Bežigrad – Ljubljana 11.453 točk
4. JK Olimpija – Ljubljana 7.186 točk
5. JK Šiška – Ljubljana 6.816 točk

Ekipna uvrstitev – ženske:
1. JK Sankaku Z'dežele – Celje 38.753 točk
2. JK Bežigrad – Ljubljana 11.186 točk
3. JK Olimpija – Ljubljana 6.152 točk
4. JK Duplek – Duplek 4.668 točk
5. JK Drava – Ptuj 2.607 točk

V članski konkurenci so se letos na prvo mesto zavihteli 
Bistričani, podkrepljeni z moštvenim naslovom državnega 
prvaka – 9.361 točk, Celjani Z'dežele Sankaku je pristal mesto 
nižje – 8.656 točk, pred ljubljanskimi zeleno-belimi na tretjem 
mestu – 4.434 točk.
   V ženski konkurenci se je ponovila lanskoletna uvrstitev, celjski 
Z'dežele Sankaku na prvem mestu – 26.669 točk, Bežigrajčanke 
na drugem mestu so zbrale – 7.077 točk, pred ljubljansko 
Olimpijo na tretjem mestu – 2.880 točk.

   V najmlajši starostni kategoriji mlajših dečkov in deklic do 13 
let, je paleta uvrščenih širša kot običajno z enakim številom točk, 
predvsem se to nanaša pri uvrščanju deklic. V deški konkurenci 
so se prvo mesto razdelili Matej Anželak – Acron, Aleksander 
Ferenčak – M. Sobota, Mario Gašparič – Impol, Vinko Prevolšek 
– Acron, Marko Vrhovnik – Bežigrad, Alen Vučina – Oplotnica 
in Andrej Yankovskyy – Acron, vsi 150 točk, medtem ko se je 
na drugo mesto uvrstil Miha Ozmec – Bežigrad 135 točk, na 
tretje mesto pa sta se uvrstila Urban Indof – Bežigrad in Klemen 
Korže – Branik Broker z 110 točkami.
   Med deklicami je paleta prav tako široka, prvo mesto si z enakim 
številom 150 točk Patricija Brglez – Oplotnica, Kaja Kajzer – 
Bežigrad, Nina Kotnjek – Lendava, Tisa Lozej – Olimpija, Saša 
Ranc – Ravne, Nika Šlamberger – Drava in Zarja Tavčar Šiška, 
drugo mesto je osvojila Kati Ambrožič – TVD Partizan Jesenice 
120 točk, medtem ko se je Larisa Črešnar – Oplotnica uvrstila na 
tretje mesto – 110 točk.

Uvrstitve posameznikov – mlajši dečki (U 13):
1. Matej Anželak – Acron 150 točk
1. Aleksander Ferenčak – M. Sobota 150 točk
1. Mario Gašparič – Impol 150 točk
1. Vinko Prevolšek – Acron 150 točk
1. Marko Vrhovnik – Bežigrad 150 točk
1. Alen Vučina – Oplotnica 150 točk
1. Andrej Yankovskyy – Acron 150 točk
2. Miha Ozmec – Bežigrad  135 točk
3. Urban Indof – Bežigrad 110 točk
3. Klemen Korže – Branik Broker 110 točk

Uvrstitve posameznic – mlajše deklice (U 13):
1. Patricija Brglez – Oplotnica 150 točk
1. Kaja Kajzer – Bežigrad 150 točk
1. Nina Kotnjek – Lendava 150 točk
1. Tisa Lozej – Olimpija 150 točk
1. Saša Ranc – Ravne 150 točk
1. Nika Šlamberger – Drava 150 točk
1. Zarja Tavčar – Šiška 150 točk
2. Kati Ambrožič – TVD Partizan Jesenice 120 točk
3. Larisa Črešnar – Oplotnica 115 točk

Uvrstitve posameznikov – starejši dečki (U 15):
1. Dean Rogelj – Bežigrad 270 točk

2. Aljaž Gostečnik - Ravne 240 točk

3. Timotej Matič – Šiška 221 točk

Uvrstitve posameznic – starejše deklice (U 15):
1. Anja Krč – Triglav 315 točk
2. Tanja Anželak – Acron  293 točk
2. Lea Čargo – Bežigrad 293 točk
3. Petra Opresnik – Bežigrad  285 točk
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Ekipna uvrstitev – člani:
1. JK Impol – Slovenska Bistrica 9.361 točk
2. JK Z'dežele Sankaku – Celje 8.656 točk
3. JK Olimpija – Ljubljana 4.434 točk

Ekipna uvrstitev – članice:
1. JK Z'dežele Sankaku – Celje 26.669 točk
2. JK Bežigrad – Ljubljana 7.077 točk
3. JK Olimpija – Ljubljana 2.880 točk

   V starostni kategoriji mlajših članov in članic do 23 let se je 
v moški konkurenci na prvo mesto uvrstil ljubljanski Bežigrad 
– 2.264 točk, ljubljanska Olimpija se je uvrstila na drugo mesto 
– 1.719 točk, pred varovanci Marjana Fabjana Z'dežele Sankaku 
na tretjem mestu – 1.473 točk.
   V ženski konkurenci je celjski klub Z'dežele Sankaku trdno v 
vodstvu – 8.496 točk, Duplek se je uvrstil na drugo mesto – 1.490 
točk, tretje mesto pa je osvojila ptujska Drava – 960 točk.

Ekipna uvrstitev – mlajši člani (U 23):
3. JK Bežigrad – Ljubljana 2.264 točk
2. JK Olimpija – Ljubljana 1.719 točk
1. JK Z'dežele Sankaku – Celje 1.473 točk

Ekipna uvrstitev – mlajše članice (U 23):
1. JK Z'dežele Sankaku – Celje 8.496 točk
2. JK Duplek – Duplek 1.490 točk
3. JK Drava – Ptuj  960 točk

   V mladinski konkurenci do 20 let je bila preteklo leto v domeni 
ljubljanskih klubov, letos so se v ospredje uvrstili Celjani 
Z'dežele Sankaku – 2.858 točk, ljubljanski Bežigrad se je uvrstil 
na drugo mesto – 2.391 točk, medtem ko se je na tretje mesto 
uvrstil bistriški Impol – 1.476 točk. 
   Tudi Celjanke so se po zgledu mladincev uvrstile na vodilno 
mesto – 2.858 točk, pred Bežigradom – 1.003 točk, na tretje 
mesto pa se je uvrstil kranjski Triglav – 816 točk.

Ekipna uvrstitev – mladinci (U 20):
1. JK Z'dežele Sankaku – Celje 2.858 točk
2. JK Bežigrad – Ljubljana 2.391 točk
3. JK  Impol – Slovenska Bistrica 1.476 točk

Ekipna uvrstitev – mladinke (U 20):
1. JK Z'dežele Sankaku – Celje 2.858 točk
2. JK Bežigrad – Ljubljana 1.003 točk
3. JK Triglav – Kranj 816 točk

   V starostni kategoriji mlajših mladincev in mladink do 17 let 
sta se na prva dva mesta uvrstila ljubljanska kluba. V moški 
konkurenci se je na prvo mesto uvrstil Bežigrad – 1.683 točk, 
pred ljubljansko Šiško na drugem mestu – 1.666 točk, medtem 
ko so se Ljutomerčani uvrstili na tretje mesto – 1.064 točk.
   V ženski konkurenci so se najvišje povzpele dekleta ljubljanske 
Olimpije z Anjo Štangar na čelu – 1.554 točk, na drugo mesto 

Ekipna uvrstitev – mlajši mladinci (U 17):
1. JK Bežigrad – Ljubljana 1.683 točk
2. JK Šiška – Ljubljana 1.666 točk
3. JK Ljutomer – Ljutomer 1.064 točk

Ekipna uvrstitev – mlajše mladinke (U 17):
1. JK Olimpija – Ljubljana 1.554 točk
2. JK Bežigrad – Ljubljana 1.377 točk
3. JK Duplek – Duplek 812 točk

   V kategoriji starejših dečkov in deklic do 15 let se je na 
prvem mestu z masovno udeležbo dečkov na vseh tekmovanjih 
pričakovano znašla ljubljanska Šiška – 1.289 točk, temu projektu 
je najbližji ljubljanski Bežigrad – 1.215 točk, medtem ko je 
postal tretji Acron Slovenj Gradec – 652 točk. 
   Med starejšimi deklicami je ciljno vrvico najprej pretrgal 
ljubljanski Bežigrad – 885 točk, Acron Slovenj Gradec se je 
uvrstil na drugo mesto – 649 točk, medtem ko se je na tretje 
mesto uvrstil bistriški Impol – 613 točk.

Ekipna uvrstitev – starejši dečki (U 15):
1. JK Šiška – Ljubljana 1.289 točk
2. JK Bežigrad – Ljubljana 1.215 točk
3. JK Acron – Slovenj Gradec 652 točk

Ekipna uvrstitev – starejše deklice (U 15):
1. JK Bežigrad – Ljubljana 885 točk
2. JK Acron – Slovenj Gradec 649 točk
3. JK Impol – Slovenska Bistrica 613 točk

   V najmlajši starostni kategoriji mlajših dečkov in deklic do 
13 let je imel v obeh konkurencah največ uspeha ljubljanski 
Bežigrad. V kategoriji dečkov je zbral na prvem mestu največ 
točk – 988 točk, Slovenjgradčani so se uvrstili na drugo mesto – 
923 točk, medtem ko so se na tretje mesto uvrstili dečki Murske 
Sobote – 345 točk. 
   Prvo mesto med deklicami so se uvrstile deklice Bežigrada – 
708 točk, ljubljanska Šiška se je uvrstila na drugo mesto – 471 
točk, medtem ko so se na tretje mesto uvrstile deklice Partizana 
Jesenice – 364 točk.

Ekipna uvrstitev – mlajši dečki (U 13):
1. JK Bežigrad – Ljubljana 988 točk
2. JK Acron – Slovenj Gradec 923 točk
3. JK Partizan – Murska Sobota  345 točk

Ekipna uvrstitev – mlajše deklice (U 13):
1. JK Bežigrad – Ljubljana  708 točk
2. JK Šiška – Ljubljana 471 točk
3. TVD Partizan – Jesenice 364 točk

se je uvrstila vrsta Bežigrada – 1.377 točk, medtem ko so se 
Duplečanke uvrstile na tretje mesto – 812 točk.

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije
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TINA V VEČNEM 
MESTU DO ZVEZD
Matjaž Trbovc je osvojil bron

Rim, 29.-30. september 2012. Celjanka Tina Trstenjak 
do 63 kg, je na turnirju svetovnega pokala v Rimu preskočila 
vse ovire in se s štirimi zaporednimi zmagami zavihtela na 
najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Po njenem zgledu se 
je izjemno dobro odrezal tudi Matjaž Trbovc do 60 kg - oba 
Z'dežele Sankaku, ki se je ustavil na tretji stopnički z bronom 
okrog vratu. V enajstčlanski slovenski vrsti ni nikomer drugemu 
uspelo spraviti na kolena svojega tekmeca. 

   Na turnirju v Večnem mestu se je za odličja potegovalo 
308 udeležencev iz 37 držav, 132 v ženski in 176 v moški 
konkurenci. Najuspešnejša je bila francoska vrsta, ki je postrgala 
polovico smetane in odnesla v svoje vitrine skupaj 17 medalj (7 
4 6), drugo mesto so osvojili domačini (2 1 3), medtem ko je bila 
Nemčija tretja (1 2 2). Slovenska vrsta se je z dosežkoma Tine 
Trstenjak na prvem in Matjaža Trbovca na tretjem mestu uvrstila 
na izvrstno sedmo mesto.

Kategorija do 60 kg (30): 1. Ludwig Paischer - Avstrija, 
2. Issam Nour - Francija, 3.-4. Matjaž Trbovc - Slovenija in 
Carmine Maria di Loreto - Italija.         

   Matjaž Trbovc je v uvodnem krogu spravil na kolen Francoza 
Jeremyja Cadoux-Duca (10:0), gladko spravil na hrbet v drugem 
krogu Kanadčana Charlesa Breton-Leduca (10:0), nekoliko 
tesneje je slavil proti domačinu Carmine Maria di Loreto (5:0), 
pot v finale pa mu je preprečil Francoz Issam Nour (0:10) in ga 
poslal med popravce. V boju za bron pa je znova zaživel, gladko 
je opravil z Belgijcem Senne Wynsom (10:0) in osvojil bronasto 
medaljo.

Kategorija do 63 kg (24): 1. Tina Trstenjak - Slovenija, 
2. Anne-Laure Poli-Bellard - Francija, 3.-4. Faith Pitman - V. 
Britanija in Marielle Pruvost - Francija.       

Celjanka Tina Trstenjak do 63 kg, na turnirju svetovnega poka-
la v Večnem mestu ni poznala poraza, prepričljivo je ugnala vse 

tekmice

Tina Trstenjak je ugnala vse tekmice in v Rimu osvojila zlato 
medaljo

Matjaž Trbovc do 60 kg, se je povzpel na stopničke z bronom 
okrog vratu

   Celjanka Tina Trstenjak je bila v uvodnem krogu prosta, brez 
večjega napora je v drugem krogu izločila Poljakinjo Barbaro 
Mirus (10:0). Brez posebnega naprezanja je položila na blazino 
Grkinjo Ioulielle Boukouvala (10:0), neustavljiva pa je bila tudi 
proti Francozinji Marielle Pruvost (10:0), brez prizanašanja pa 
je v finalu ugnala še drugo Francozinjo Anne-Laure Poli-Bellard 
(10:0) in prepričljivo osvojila najsvetlejše odličje zlatega sijaja.

Uvrstitve posameznikov - člani, članice:

Samoa, 17.-18. november 2012. Na dokaj oddaljeni turnir 
svetovnega pokala na Samoi sta se podala samotna jezdeca, 
slovenska judoista Klemen Ferjan, ki je pred dvema letoma 
sklenil svojo tekmovalno pot in obesil kimono na klin, vendar se 
je tokrat odločil za vnovičen nastop in Koprčan Igor Spasojevič 
- oba do 90 kg. Igor Spasojevič se je uvrstil na peto mesto, tik 
ob stopničkah, medtem ko se je Klemen Ferjan uvrstil na sedmo 
mesto.

60 kg: Matjaž Trbovc - Sankaku 3. mesto
63 kg: Tina Trstenjak - Sankaku 1. mesto

SPASOJEVIČU PETO 
MESTO NA SAMOI
Klemen Ferjan na sedmem mestu
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BLEŠČEČ USPEH
V DEŽELI SMEHLJAJA
ANAMARIJI ZLATO, ROKU SREBRO, VESNI IN 
TINI PA BRON

Qingdao, 24. - 25. november 2012. Na prizorišču velike nagrade 
Kitajske v Qingdaou so slovenski judoisti znova zablesteli. 
Najvišje se je povzpela Šmartinčanka Anamari Velenšek do 78 
kg, ki je presenetljivo gladko spravila na kolena vse tekmice, na 
stopničko nižje se je prebil Grižan Rok Drakšič, boljši je bil le 
Belgijec Dirk van Tichelt, medtem ko sta na najnižji stopnički 
prejeli bron Vesna Džukič do 57 kg in Tina Trstenjak do 63 kg. 
Uspeh s petim mestom je dopolnila Petra Nareks, topot kategorijo 
višje do 57 kg, Nina Miloševič do 63 kg in Anka Pogačnik pa sta 
ostali brez uvrstitve.

Anamari Velenšek do 78 kg se je v deželi smehljaja predstavila v 
velikem slogu, ugnala vse tekmice in v finalu obdržala na hrbtu 

še Korejko Da Woon Jungovo

Celjanka Vesna Džukič do 57 kg se je uvrstila na stopničke z 
bronom okrog vratu, medtem ko se je Petra Nareks uvrstila na 

peto mesto

Uvrstitve posameznikov – člani, članice:

Kategorija do 73 kg (17): 1. Dirk van Tichelt - Belgija, 2. Rok 
Drakšič - Slovenija, 3.-4. Ryo aito - Japonska in Odbayar 
Gambaatar - Mongolija.    
   Edini slovenski judoist v moški konkurenci Grižan Rok Drakšič 
se je s tremi prepričljivimi zmagami uvrstil v finale. Najprej je 
spravil na hrbet Brazilca Alexa Williama Pombo da Silvo (10:0), 
spravil na kolena Rusa Batradza Katmazova (10:0), predčasno pa 
je  nadaljevanju zmanjkalo tal tudi Mongolcu Odbayar Ganbaatarju 
(10:0), se uvrstil v finale, kjer mu je zmagovalni niz prekinil Belgijec 
Dirk van Tichelt (0:10) in osvojil srebrno medaljo. 

Rok Drakšič do 73 kg je vse do finala pometel z vsemi tekmici, 
ustavil ga je v finalu le Belgijec Dirk van Tichelt

Kategorija do 57 kg (12): 1. Sumiya Dorjsuren - Mongolija, 2. 
Ketleyn Quadros - Brazilija, 3.-4. Vesna Džukič - Slovenija in 
Yong Liu - Kitajska, 5. Petra Nareks - Slovenija.     
   Celjanka Vesna Džukič do 57 kg je osvojila bron. V uvodnem 
krogu je bila prosta, v drugem je prepričljivo ugnala Kitajko Yan 
Liu (10:0) in v enakem slogu še Japonko Makiko Otomo (10:0). 
V polfinalu pa je bila boljša le kasnejša prejemnica zlatega 
odličja Mongolka Sumiya Dorjsuren (0:10). 
Kategorija do 63 kg (16): 1. Miki Tanaka  Japonska, 2 Martyna 
Trajdos - Nemčija, 3.-4. Tina Trstenjak - Slovenija in Gemma 
Howell - V. Britanija.

   Celjanka Tina Trstenjak do 63 kg, je z dvema zmagama in 
porazom osvojila bron. Najprej je spravila na hrbet Kitajko 
Junxio Yangovo (10:0), za njo pa še Brazilko Mariano Barros 
(10:0), pot do boljše uvrstitve pa ji je preprečila Japonka Miki 
Tanaka (0:10).
Kategorija do 78 kg (12): 1. Anamari Velenšek - Slovenija, 
2. Dawoon Jung - Koreja, 3.-4. Misaki Tanaka - Japonska in Li 
Han - Kitajska.                                      
   V polnem sijaju je v deželi smehljaja zablestela Šmartinčanka 
Anamari Velenšek, ki je na turnirju prepričljivo ugnala vse 
tekmice in se ob igranju naše Zdravljice povzpela na najvišjo 
stopničko. Najprej se je z blazino srečala Kitajka Ying Chen 
(10:0), za njo je spravila na hrbet Indijko Jino Devi Chongtham 
(10:0), uspešno položila na hrbet še drugo Kitajko Li Han (10:0) 
in v prepričljivem slogu v finalu obdržala na hrbtu  še Korejko 
Da Woon Jung (10:0).

Šmartinčanka Anamari Velenšek je mlela vse pred seboj in se 
prepričljivo uvrstila na najvišjo stopničko prestižnega turnirja 

na Kitajskem
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Sloveniji tri medalje na EP
NINA ZLATA, TINA IN ANAMARI BRONASTI

Praga, 17.-18. november 2012. Štirinajstčlanska slovenska 
reprezentanca v judu je imela tudi na EP do 23 let v Pragi dovolj 
razlogov za veselje, v domovino se je vrnila s tremi medaljami. 
Najžlahtnejšo so na prsi nadeli Nini Miloševič do 63 kg - 
Z'dežele Sankaku, potem ko je v finalu ugnala Avstrijko Kathrin 
Unterwurzacher. Uspeh z bronastima medaljama na prsih sta 
dopolnili še Tina Trstenjak do 63 kg in Anamari Velenšek do 78 
kg - obe Z'dežele Sankaku. S petimi mesti sta se dobro odrezala 
Igor Potparič do 73 kg - Bežigrad in Anka Pogačnik do 70 kg 
- Z'dežele Sankaku, medtem ko so se Gašper Jerman do 81 kg 
- Olimpija, Katja Rigelnik do 57 kg in Urška Gračner do 78 kg 
- obe Z'dežele Sankaku uvrstili na sedmo mesto. Rok Plešnik 
do 60 kg, Luka Kuralt do 66 kg, Mihael Žgank do 90 kg, Vito 
Dragič nad 100 kg, Kristina Vršič do 48 kg in Urška Urek nad 
78 kg, pa so ostali brez uvrstitve.

“Pred prvenstvom sem si po tihem želela eno izmed medalj, do-
bro sem se počutila in prepričana sem bila, da se lahko zavihtim 
visoko. V uvodnih bojih nisem imela težav, še največ preglavic 
mi je delala v polfinalu Italijanka Edwige Gwend, medtem ko 
sem v boju za zlato razmeroma gladko opravila z Avstrijko Kath-
rin Unterwurzacher,” je po boju izjemno zadovoljna dejala Nina 

Miloševič, novopečena evropska prvakinja do 23 let

Ljubljančan Igor Potparič do 73 kg - Bežigrad, se je na EP do 23 let 
v Pragi in MEP v Poreču obakrat boril za bronasto medaljo, vendar 
ni šlo vse po načrtu, uvrstil se je tik pred stopničke na peto mesto

   Na letošnjem evropskem prvenstvu do 23 let v češki 
prestolnici se je za naslove stare celine potegovalo 362 
udeležencev iz 38 držav, 218 v moški in 144 v ženski konkurenci. 
Največji kos pogače si je odrezala ruska vrsta, domov so 
odpotovali z desetimi medaljami in tremi naslovi (3 3 4), na 
drugo mesto se je uvrstila Nizozemska (2 1 1), tretje mesto pa 
je zasedla sosednja Madžarska (2 0 2). Slovenija se je s tremi 
medaljami uvrstila na odlično peto mesto, v ženski konkurenci 
pa celo na tretje mesto.

Uvrstitve posameznikov – člani do 23 let:

Kategorija do 60 kg (32): 1. Aram Grigoryan – Rusija, 2. 
Gevorg Khachatrian – Ukrajina, 3.-4. Fabio Basile – Italija 
in Orkhan Safarov – Azerbajdžan, Rok Plešnik – Slovenija, 
udeleženec.

Kategorija do 66 kg (34): 1. Vadzim Shoka – Belorusija, 2. 
Gor Harutyunyan – Armenija, 3.-4. Zsolt Gorjanacz – Madžarska 
in Abdula Abdulzhalilov – Rusija, Luka Kuralt – Slovenija, 
udeleženec.

Kategorija do 73 kg (33): 1. Damian Szwarnowiecki – 
Poljska, 2. Andrea Regis – Italija, 3.-4. Bayram Ceylan – Turčija 
in Igor Wandtke – Nemčija, 5. Igor Potparič – Slovenija.

   Najboljšo uvrstitev med šesterico Slovencev v moški 
konkurenci je s petim mestom zabeležil Ljubljančan Igor 
Potparič do 73 kg – Bežigrad. V uvodnem krogu je bil prost, 
v nadaljevanju pa je zabeležil tri zaporedne zmage – najprej 
je položil na hrbet Franja Zadra – BiH (10:0), ugnal v drugem 
krogu Portugalca Jorgeja Fernandesa (10:0) in za tem še Srba 
Ljubišo Kovačevića (10:0). Zmagoviti niz pa mu je prekinil 
Poljak Damian Szwarnowiecki z minimalno prednostjo (0:5), 
kasnejši prejemnik zlatega odličja, neuspešen pa je bil tudi v 
boju za bron, Bayram Ceylan – Turčija je bil prepričljivejši 
(0:10). 

Kategorija do 81 kg (31): 1. Alan Khubetsov, 2. Stanislav 
Semenov – oba Rusija, 3.-4. Artyom Baghdasaryan – Armenija 
in Massimilliano Carollo – Italija, 7. Gašper Jerman – 
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Miloševič do 63 kg je dokazala, da je iz pravega testa. Na poti 
do evropskega zlata je prepričljivo opravila s petimi tekmicami, 

uspehu pa se je z bronom pridružila tudi Tina Trstenjak

Anamari Velenšek do 78 kg se je znova uvrstila na zmagovalne 
stopničke z bronom okrog vratu, boljša je bila le Ukrajinka 

Ivanna Makuhka

Slovenija.
Kategorija do 90 kg (34): 1. Magomed Magomedov – 

Rusija, 2. Nhabali Quedjau – Ukrajina, 3.-4. Krisztian Toth – 
Madžarska in Noel VAN T END – Nizozemska, Mihael Žgank 
– Slovenija, udeleženec.

Kategorija do 100 kg (30): 1. Lukas Krpalek – Češka, 2. 
Tomasz Domanski – Poljska, 3.-4. Dmytro Luchyn – Ukrajina 
in Karl-Richard Frey – Nemčija.

Kategorija nad 100 kg (24): 1. Roy Mayer – Nizozemska, 2. 
Magomed Nazhmudinov – Rusija, 3.-4. Benjamin Harmegnies – 
Belgija in Andre Breitbarth – Nemčija, Vito Dragič – Slovenija, 
udeleženec. 

Uvrstitve posameznic – članice do 23 let: 

Kategorija do 48 kg (20): 1. Dilara Lokmanhekim – Turčija, 
2. Irina Dolgova – Rusija, 3.-4. Kay Kraus – Nemčija in Alesya 
Kuznetsova – Rusija, Kristina Vršič – Slovenija, udeleženka.

Kategorija do 52 kg (23): 1. Maylinda Kelmendi – IJF, 2. 
Mariia Buiok – Ukrajina, 3.-4. Distria Krasniqi – IJF in Odette 
Giuffrida – Italija.

Kategorija do 57 kg (28): 1. Juul Franssen, 2. Sanne 
Verhagen – obe Nizozemska, 3.-4. Ivelina Ilieva – Bolgarija in 
Loredana Ohai – Romunija, 7. Katja Rigelnik – Slovenija.
Kategorija do 63 kg (22): 1. Nina Miloševič – Slovenija, 2. 
Kathrin Unterwurzacher – Austrija, 3.-4. Valentina Giorgis – 
Italija in Tina Trstenjak – Slovenija.      

   Kategorija do 63 kg je še vedno rezervirana za slovenske 
tekmovalke, tokrat so se na zmagovalne stopničke povzpele 
Nina Miloševič z medaljo zlatega sijaja, dve stopnički nižje pa 
Tina Trstenjak z bronom okrog vratu – obe Z'dežele Sankaku. 
Miloševičeva je v prvem krogu spravila na hrbet Aleksandro 
Samardžić – BiH (7:0), spravila v nadaljevanju na kolena še 
Čehinjo Terezo Patockovo (7:0) in Magdaeleno Krssakovo 
– Avstrija, se uvrstila v polfinale in po trdem boju ugnala še 
Italijanko Edwige Gwend (5:0). V tem slogu je nadaljevala tudi 
v finalnem obračunu, z dokajšnjo prednostjo je morala premoč 

priznati tudi Avstrijka Kathrin Unterwurzacherjevo (7:0) in se 
povzpela na najvišjo stopničko z zlato medaljo na prsih.
   V enakem slogu je napredovala tudi Celjanka Tina Trstenjak, 
najprej je premagala Hrvatico Andrejo Daković (5:0), uspešno 
nadaljevala tudi v boju z Ukrajinko Olgo Milokumovo (5:0) 
in Madžarko Krisztino Polyakovo (10:0). Avstrijka Kathrin 
Unterwurzacher pa ji je pripravila presenečenje (0:10) in morala 
je med popravce, kjer pa se je znova zbrala in v boju za bron 
spravila na kolena še Avstrijko Magdaleno Krssakovo (7:0).  
Kategorija do 70 kg (17): 1. Franciska Jerman Szabo – 
Madžarska, 2. Barbara Matić – Hrvaška, 3.-4. Lola Mansour 
– Belgija in Irina Sordiya – Rusija, 5. Anka Pogačnik – 
Slovenija.
   Na petem mestu se je znašla tudi Anka Pogačnik do 70 kg 
– Z'dežele Sankaku. Najprej se je s tatamija vrnila nasmejano 
po zmagi nad Britanko Amy Livesey (10:0) in za njo še nad 
Belgijko Roxane Taeymans z enakim izkupičkom (10:0). V 
polfinalnem obračunu pa je morala priznati premoč Madžarki 
Franciski Jerman Szabo (0:10), prekratka pa je bila tudi v boju 
za bron, za malenkost je bila boljša Belgijka Lola Mansour (0:5) 
in se uvrstila na peto mesto. 
Kategorija do 78 kg (17): 1. Joo Abigel – Madžarska, 2. Ivanna 
Makuhka – Ukrajina, 3.-4. Katarzyna Furmanek – Poljska in 
Anamari Velenšek, 7. Urška Gračner – obe Slovenija.     
   Šmartinčanka Anamari Velenšek do 78 kg – Z'dežele Sankaku, 
je bila v uvodnem krogu prosta, prepričljivo ugnala v drugem 
krogu Grkinjo Vasiliki Lymperopoulou (10:0) in za njo še 
Nizozemko Guusje Steenhuis (7:0). V tretjem krogu pa si ji je 
zalomilo, Ukrajinki Ivanni Makuhka ni mogla do živega, bila 
je prepričljivejša in varovanka Marjana Fabjana je morala v 
repasažne boje. V boju za bron pa se je znova zbrala, Ukrajinko 
Anastasiyo Turchyn je spravila predčasno na kolena )10:0) 
in osvojila bron. Uspeh je s sedmim mestom dopolnila Urška 
Gračner.
Kategorija nad 78 kg (17): 1. Larisa Cerić – BiH, 2. Carolin 
Weiss, 3.-4. Jasmin Kuelbs – obe Nemčija in Aleksandra 
Babinceva – Rusija, Urška Urek – Slovenija, udeleženka.

JOŠ
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MLADINSKO EVROPSKO PRVENSTVO 2012 

Poreč, 21.-23. september 2012. Na mladinskem evropskem 
prvenstvu v hrvaškem obmorskem mestecu Poreču se je 
za naslove mladinskih evropskih prvakov potegovalo 476 
udeležencev iz 40-ih držav, 280 mladincev in 196 mladink. 
Najdaljšo reprezentančno vrsto je pripeljala Rusija (31), sledi 
ji Ukrajina (25), Madžarska (25), Francija (23)… Slovenska 
vrsta je bila predvsem zaradi bližine prvenstva dokaj dolga, več 
kot denimo domača Hrvaška (12), v Poreču je na  tatami skupaj 
stopilo 16 slovenskih borcev, 7 mladink in 9 mladincev.

   Po pričakovanju se je na prvem mestu uspehov najbolj 
veselila ruska vrsta, skupaj so osvojili devet medalj, od tega 
pet zlatega sijaja (5 0 4). Zanimivo je to, da so se vsi od petih 
finalistov uspeli povzpeti na najvišjo stopničko. Na drugo mesto 
se je uvrstila Francija z sedmimi medaljami (2 2 3), medtem ko se 
je Nemčija z medaljo manj uvrstila na tretje mesto (2 1 3). Naši 
izbranci so se topot vrnili s tremi medaljami, bronastega sijaja. 
Najprej se je brona veselila Katja Rigelnik do 57 kg, zadnji dan 
prvenstva je uspeh ponovila še Urška Gračner do 78 kg, medtem 
ko je v moški konkurenci stopil na stopničke z bronom okrog 
vratu Mihael Žgank do 90 kg - vsi Z'dežele Sankaku. Uspeh s 
petim mestom je dopolnil Igor Potparič do 73 kg, sedmo mesto 
pa je osvojil Vito Dragić nad 100 kg - Impol, medtem ko so 
po eno zmago zabeležili Andreja Leški do 48 kg - Marezige, 
Kranjčanka Maja Povšnar do 52 kg - Triglav in Adrijan Gomboc 
do 66 kg Z'dežele Sankaku. Brez zmage pa so ostali Rok Plesnik 
do 55 kg - Z'dežele Sankaku, Jure Logar do 60 kg - Olimpija, 
Luka Kuralt do 66 kg - Bežigrad in Jakob Vrhovec do 90 kg - 
Polyteam.

Uvrstitve posameznikov – mladinci (U 20):

Kategorija do 55 kg (30): 1. Adrien Quertinmont – Belgija, 
2. Leri Tchelidze – Gruzija, 3.-4. Garik Harutyunyan – Armenija 
in Aurelien Claux – Francija, Rok Plešnik – Slovenija, 
udeleženec.

Kategorija do 60 kg (39): 1. Zaur Kalashaov – Rusija, 2. 
Vazha Margvelashvili – Gruzija, 3.-4. Ahmet Sahin Kaba – 
Turčija in Carmine Maria di Loreto – Italija, Jurij Logar – 
Slovenija, udeleženec.

Kategorija do 66 kg (46): 1. Georgios Azoidis – Grčija, 2. 
Jordy Bakkes – Nizozemska, 3.-4. Junior Degen – Nizozemska 
in Nikola Gusić – Črna gora, Luka Kuralt in Adrijan Gomboc 
– oba Slovenija, udeleženca. Kategorija do 73 kg (44): 1. 
Damian Szwarnowiecki – Poljska, 2. Phridon Gigani – Gruzija, 
3.-4. Dmitry Zuev – Rusija in Levan Gugava – Gruzija, 5. Igor 
Potparič – Slovenija.

   Ljubljančan Igor Potparič je osvojil peto mesto, v boju 
za bron ga je ugnal Gruzijec Levan Gugava (0:10). V boje se 
je spustil pogumno in zapovrstjo nanizal tri zmage. Najprej 

NA MEP V POREČU 
TRIKRAT BRON
 Na stopničkah Žgank, 

Rigelnik in Gračner

V uvodnih bojih je bil Celjan Mihael Žgank do 90 kg neustav-
ljiv in gladko opravil s tremi tekmeci, boljši je bil le Rus Khus-
en Khalmurzaev, dobro pa se je znašel v boju za bron in ugnal 

Madžara Grega Fogasyja

je spravil na kolena Ivana Stojaka - BiH (10:0), za njim pa še 
Romuna Vlada Visana (5:0) in Litvanca Mantos Jakubaviciusa 
(10:0). Rus Arbi Khamkhoev pa ni dovolil presenečenja (0:10) 
in Igor je moral v repasažne boje. Najprej je gladko spravil na 
hrbet Čeha Lubomira Holcaka (10:0), v boju za bron pa je bil 
znova prekratek in ostal tik ob stopničkah.   

Kategorija do 81 kg (46): 1. Alexios Ntanatsidis – Grčija, 
2. Beka Gviniashvili – Gruzija, 3.-4. Abdulhagg Rasullu – 
Azerbajdžan in Robin Gutsche – Nemčija, Tadej Klemenc – 
Slovenija, udeleženec.

Kategorija do 90 kg (29): 1. Khusen Khalmurzaev - 
Rusija, 2. Michael Korrel - Nizozemska, 3.-4. Max de Vreeze - 
Nizozemska in Mihael Žgank, Jaka Vrhovec - oba Slovenija, 
udeleženec.

   V uvodnih borbah je bil Celjan Mihael Žgank neustavljiv, do 
polfinala je po vrsti prepričljivo opravil s tremi tekmeci, najprej 
se je znašel na hrbtu Italijan Diego Frustaci (10:0), za njim sta 
se srečala s tatamijem Mateja Glusać - Črna gora in Nizozemec 
Max de Vreeze (10:0), boljši je bil v polfinalu le Rus Khusen 
Khalmurzaev (0:5), znašel se je v boju za bron in ugnal Madžara 
Gergo Fogasyja (5:0).

Kategorija do 100 kg (26): 1. Oleg Ishimov - Rusija, 2. 
Toma Nikiforov  Belgija, 3.-4. Nicolas Damico - Italija in Guram 
Tushishvili - Gruzija.

Kategorija nad 100 kg (20): 1. Levani Matiashvili - Gruzija, 
2. Mykyta Dirbin - Ukrajina, 3.-4. Andriy Kolesnyk - Ukrajina 
in Anton Krivobokov - Rusija, 7. Vito Dragič - Slovenija.  

   Bistričan Vito Dragić se je uvrstil na sedmo mesto. V 
uvodnem krogu je bil prost in ugodno izhodišče za nadaljevanje. 
V drugem krogu je ugnal Madžara Bendeguza Demetra (7:0), 
v nadaljevanju pa ga je v popravne borbe poslal Rus Anton 
Krivobokov (0:7), neuspešen pa je bil tudi v »popravcu«, 
Gruzijec Rostomi Khakhaleishvili je bil prepričljivejši (0:10). 

Uvrstitve posameznic – mladinke (U 20): 

Kategorija do 44 kg (12): 1. Irina Dolgova – Rusija, 2. Betul 
Aydin – Turčija, 3.-4. Reka Pupp – Madžarska in Branislava 
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Po uvodnih zmagah je Celjanka Katja Rigelnik ugnala vse tek-
mice, napredovanje ji je preprečile Francozinja Treicy Etie-
nar, v boju za bron pa je prepričljivo ugnala Rusinjo Daryo 

Mezhetskayo

Urška Gračner do 78 kg je v slovenski vrsti osvojila tretji 
bron, v drugem krogu jo je presenetila Nemka Maike Ziech, 
prepričljiva pa je bila v boju za bron in ugnala Nizozemko 

Karen Stevenson in se uvrstila na stopničke

Damyanova – Bolgarija.
Kategorija do 48 kg (29): 1. Dilara Lokmanhekim – Turčija, 

2. Noa Minsker – Izrael, 3.-4. Anna Dmitrieva – Rusija in Nicole 
Kaiser – Avstrija, Andreja Leški – Slovenija, udeleženka.

Kategorija do 52 kg (30): 1. Sappho Coban – Nemčija, 
2. Amelie Guihur – Francija, 3.-4. Karolina Pienkowska – 
Poljska in Julia Rosso – Francija, Maja Povšnar – Slovenija, 
udeleženka.

Kategorija do 57 kg (34): 1. Treicy Etiennar, 2. Laury 
Melissa Posvite – obe Francija, 3.-4. Katinka Szabo – Madžarska 
in Katja Rigelnik – Slovenija. 

   Celjanka Katja Rigelnik je osvojila bron. V uvodnem krogu 
je bila prosta in v nadaljevanju po vrsti nanizala tri zmage - 
prvo je zmanjkalo tal Slovakinji Andrei Krisandovi (10:0), za 
njo pa sta se znašli na hrbtu še Nizozemka Floortje Stoop (7:0) 
in Litvanka Diana Kiskel (5:0). Sledil je poraz, za wazaari je 
bila boljša Francozinja Treicy Etienar (0:7) in morala je v boj za 
bronasto medaljo, kjer je prepričljivo opravila z Rusinjo Daryo 
Mezhetskaya (10:0). 

Kategorija do 63 kg (31): 1. Margaux Pinot – Francija, 
2. Vivian Herrmann – Nemčija, 3.-4. Rotem Shor – Izrael in 
Lise Luyckfasseel – Belgija, Patricija Brolih – Slovenija, 
udeleženka.
Kategorija do 70 kg (28): 1. Lola Mansour – Belgija, 2. 
Barbara Matić – Hrvaška, 3.-4. Szaundra Diedrich – Nemčija 
in Dariko Gabaidze – Rusija, Aja Gačnik Zupanc – Slovenija, 
udeleženka.
Kategorija do 78 kg (17): 1. Maike Ziech - Nemčija, Brigita 
Matić - Hrvaška, 3.-4. Urška Gračner - Slovenija in Madeleine 
Malonga - Francija. 
   Urška Gračner se je uvrstila na tretje mesto. V uvodnem krogu 
je najprej premagala Francozinjo Marine Erb (7:0), presenetila jo 
je v drugem krogu Nemka Maike Ziech (0:5), v repasažnih bojih 
pa je šlo zopet vse po načrtu. Najprej je premagala Nizozemko 
Babette van Aggelen (5:0), prepričljivejša pa je bila v boju za 
bron, gladko je spravila na hrbet Nizozemko Karen Stevenson 
(10:0) in uvrstitev na stopničke.
Kategorija nad 78 kg (15): 1. Aleksandra Babintceva - Rusija, 

2. Ivana Šutalo - Hrvaška, 3.-4. Yelyzaveta Kalanina - Ukrajina 
in Carolin Weiss - Nemčija.

JOŠ

   Tjumen - Celjski judoist Rok Drakšič je nastopil na prvem 
pozivnem turnirju »heroji juda« v ruskem Tjumenu in v 
konkurenci osmih najboljših judoistov sveta v kategoriji do 66 
kg gladko ugnal vse tekmece. Evropska  judo zveza je ta turnir 
organizirala prvič, prvi dobitnik tega prestižnega naslova pa je 
postal prav naš odlični judoist Rok Drakšič, ki je hkrati prejel 
tudi znatno denarno nagrado 30.000 evrov. Ne kaže drugega kot 
da mu iskreno čestitamo.

JOŠ 

ROK DRAKŠIČ - HEROJ JUDA
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IZJEMEN USPEH V 
BEOGRADU
DEVET MEDALJ IN DRUGO 
MESTO SLOVENSKI VRSTI

Mladenič iz Celja Rok Plešnik do 60 kg, je presenetil vse 
starejše tekmece in se uvrstil na najvišjo stopničko

 Ljubljančanu Jesenku Četiču do 81 kg, so se kolena zatresla 
samo enkrat, vendar se je preko repasaža uvrstil na stopničke 

z bronom okrog vratu

Beograd, 20.-21. oktober 2012. Številna slovenska vrsta je z 
drugim mestom na dvodnevnem evropskem pokalu v Beogradu, 
takoj za Madžarsko, dosegla izjemen uspeh. Prvega mesta so se v 
slovenskem taboru veselili Rok Plešnik do 60 kg, Nina Miloševič 
do 63 kg, Anka Pogačnik do 70 kg in Anamari Velenšek – vsi 
Z'dežele Sankaku. Stopničko nižje in srebro okrog vratu je 
prejela Tina Trstenjak do 63 kg – Z dežele Sankaku, medtem ko 
so osvojili bron Jesenko Četić do 81 kg in Vlora Bedžeti do 63 
kg – oba Olimpija, Petra Nareks do 57 kg – Z'dežele Sankaku 
in Urška Urek nad 78 kg – Drava. Uspeh s petim mestom so 
dopolnili Matjaž Trbovc do 60 kg – Z'dežele Sankaku, Luka 
Kurat do 66 kg – Bežigrad, Mihael Žgank do 90 kg in Vesna 
Džukić – oba Z'dežele Sankaku. Na sedmo mesto sta se uvrstila 
Adrijan Gomboc do 66 kg – Z'dežele Sankaku in Manja Kropf 
do 57 kg – Duplek, medtem ko so osvojili deveto mesto David 
Kukovec do 60 kg in Žan Logar do 10 kg – oba Olimpija, do 
90 kg Denis Štih – Olimpija Krmelj, David Kukovica in Rok 
Leskovšek do 90 kg – oba Branik Broker, ter Katja Rigelnik do 
57 kg in Aja Gačnik Zupanc do 70 kg – obe Z'dežele Sankaku, 
preostali v slovenskem taboru pa so ostali brez uvrstitve. 

   Na turnirju evropskega pokala v srbski prestolnici je 
merilo moči 289 udeležencev iz 23 držav, 89 v ženski in 200 v 
moški konkurenci. Najdaljšo reprezentančno vrsto je postavila 
Srbija, 57 tekmovalcev in tekmovalk, takoj za njo pa je z 34 
nastopajočimi sledila Slovenija. Največ uspeha je zabeležila 
sosednja Madžarska z devetimi medaljami (4 2 3), medtem  ko 

se je slovenska vrsta uvrstila na izvrstno drugo mesto z enakim 
številom medalj (4 1 4), na tretje mesto pa se je uvrstila Romunija 
(2 1 2). 

Uvrstitve posameznikov – člani, članice:

Kategorija do 60 kg (23): 1. Rok Plešnik – Slovenija, 2. 
David Pulkrabek – Češka, 3.-4. Borislav Yanakov – Bolgarija in 
Fabio Andreoli – Italija, 5. Matjaž Trbovc, 9. David Kukovec 
– oba Slovenija.

Kategorija do 66 kg (38): 1. Martin Vegvari, 2. Gabor Hagyo 
– oba Madžarska, 3.-4. Lewis Keeble – V. Britanija in Nenad 
Vukelić – Srbija, 5. Luka Kuralt, 7. Adrian Gomboc – oba 
Slovenija.

Kategorija do 81 kg (33): 1. Laszlo Csoknyai – Madžarska, 
2. Giovanni – Italija, 3.-4. Jesenko Četić – Slovenija in Adrian 
Nicolae Merge – Romunija.

Kategorija do 90 kg (35): 1. Aleksandar Kukolj – Srbija, 2. 
Lorenzo Bagnoli – Italija, 3.-4. Alexandr Jurecka – Češka in 
Krisztian Toth – Madžarska, 5. Mihael Žgank, 9. Denis Štih – 
oba Slovenija.

Kategorija do 100 kg (18): 1. Miklos Cirjenics – Madžarska, 
2. Jadranko Jahić – BiH, 3.-4. Gabor Ver – Madžarska in Ben 
Fletcher – V. Britanija, 9. Žan Logar – Slovenija. 

Kategorija do 57 kg (19): 1. Loredana Ohai – Romunija, 2. 
Nekada Davis – V. Britanija, 3.-4. Petra Nareks – Slovenija in 
Tanja Božović – Črna gora, 5. Vesna Džukić, 7. Manja Kropf, 
9. Katja Rigelnik – vse Slovenija.
Kategorija do 63 kg (15): 1. Nina Milošević, 2. Tina 
Trstenjak, 3.-4. Vlora Beđeti – vse Slovenija in Valentina 
Giorgis – Italija.
Kategorija do 70 kg (13): 1. Anka Pogačnik – Slovenija, 2. 
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Kategorija do 63 kg je bila v slovenski domeni, na prva tri mes-
ta so se uvrstile tri - najboljša je bila Nina Miloševič, druga je 
bila klubska tekmica Tina Trstenjak, na tretje mesto pa se je 

uvrstila Vlora Beđeti

Kranjčanka Anka Pogačnik do 70 kg, se je poleg Nine Miloševič 
in Anemari Velenšek do 78 kg veselila prvega mesta v srbski 

prestolnici

MOŠTVENO PRVENSTVO SLOVENIJE 2012

BISTRIŠKI RAČUNI – 
VRNITEV NA PRESTOL
Računajo celjani na ugoden 
razplet v naslednjih krogih ?

IMPOL NIČESAR NE 
PREPUŠČA SLUČAJU

Maribor, Slovenske Bistrica, 03. oktober 2012. S turnirji 
prve slovenske lige v Mariboru in Slovenski Bistrici so se pričeli 
prvoligaški obračuni, medtem ko je predviden turnir druge lige 
27. oktobra 2012. V prvem krogu je največ iztržil bistriški Impol 
z dvema zmagama, najprej je ugnal večnega rivala ljubljansko 
Olimpijo 5:2 (45:17), potem pa še celjski Z'dežele Sankaku 
6:1 (60:10), medtem ko so se ostali lahko veselili zgolj po eno 
zmago. Ljubljanska Šiška je ugnala mariborski Železničar 5:2 
(47:15), Gorišnica je spravila na kolena Duplek 4:3 (40:30), 
ljubljanski zeleno-beli so premagali Z'dežele Sankaku 6:0 
(50:0). Brez osvojene točke pa sta ostala mariborski Branik 
Broker in celjski Z'dežele Sankaku. Vendar to še ne pomeni, da 
so se Celjani odrekli letošnje lovorike, razen če so že v naprej 
presodili, da je okrepljeni Impol prevelik zalogaj. Nedvomno pa 
bodo pravi aduti na mizi v naslednjih krogih turnirjev, ko se bo 
odločalo o vstopnicah za sklepni turnir najboljše četverice. 

Maribor, Ljubljana, 13. oktober 2012. Bistriški Impol ne 
popušča, ničesar ne prepušča slučaju, z osmimi točkami je trdno 
v sedlu, po okrepitvah sodeč z Matjažem Trbovcem in Aljažem 
Sedejem v moštvu pa je tudi glavni kandidat za letošnjo moštveno 
lovoriko. Za vodilnim Impolom se je ugnezdila ljubljanska 
Šiška s tremi prepričljivimi zmagami, za njo pa ljubljanska 

Kristina Marijanović – Hrvaška, 3.-4. Marisa Celletti – Italija in 
Desiree Gabriel – Švica, 9. Aja Gačnik Zupanc – Slovenija.
Kategorija do 78 kg (9): 1. Anamari Velenšek – Slovenija, 2. 
Ivana Maranić – Hrvaška, 3.-4. Natalie Powell – V. Britanija in 
Jasmin Delorme – Nemčija.
Kategorija nad 78 kg (4): 1. Larisa Čerić – BiH, 2. Milica 
Žabić – Srbija, 3. Urška Urek – Slovenija. 

JOŠ

I. krog - 03. oktober 2012

I. in II. turnir - Maribor:
Športni park Ljudski vrt, začetek turnirja 17.30 uri. 
Delegat in sodniki: Emil Pozvek, Ladislav Prepelič 
in Dušan Varga.

JK Železničar : JK Šiška  2:5 (15:47)
JK Duplek : JK Gorišnica  3:4 (30:40)
JK Duplek : JK Branik Broker  43 (35:30)
JK Gorišnica : JK Branik Broker  3:4 (30:40)

Šporna dvorana Impola, začetek turnirja 17.30 uri. 
Delegat in sodniki: Nuša Lampe, Jože Marin in 
Tomislav Krajačič.

III. turnir - Slovenska Bistrica:
JK Impol : JK Olimpija  5:2 (45:17)
JK Olimpija : Z'dežele Sankaku  6:0 (50:0)
JK Impol : JK Z'dežele Sankaku  6:1 (60:10)
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Bistričani ničesar ne prepuščajo slučaju, vrnitev na prestol po 
petih letih je njihova letošnja usmeritev. Do prvega mesta v 
rednem delu prvenstva brez poraza in imajo tudi na sklepnem 

delu največ možnosti za končni uspeh

Olimpija, ki je že ujela vlak in priključek med četverico. Sredino 
lestvice zasedajo Duplek, Gorišnica in Branik Broker, medtem 
ko sta moštva Z'dežele Sankaku in Železničar na dnu lestvice. 
Za Celjane je trenutna uvrstitev bolj obrobnega pomena, saj so 
lahko že v naslednjem krogu nedvomno tik pod vrhom s šestimi 
točkami med četverico vodilnih. Največje težave se obetajo 
mariborskemu Železničarju, ki bo čuval dno lestvice najmanj še 
naslednji krog prvenstva. 

Maribor, Ljubljana, 03. november 2012. Na turnirjih 
zadnjega kroga prve slovenske lige se je oblikovala sklepna 
četvorka, ki se bo v začetku decembra spoprijela za moštveni 
naslov. Medtem ko se je prva trojka bistriški Impol, ter 
ljubljanska ligaša Olimpija in Šiška gladko uvrstila na sklepni 
turnir, se je mariborski Branik Broker uvrstil skozi šivankino uho 
s krepkim zaostankom. Duplek, Z'dežele Sankaku in Gorišnica 
so uvrščeni v drugem delu lestvice, medtem ko se je mariborski 
Železničar zasidral na dnu lestvice brez slasti zmage, zgolj z 
dvema srečanjema brez odločitve. 

II. krog - 13. oktober 2012

I. in II. turnir - Maribor:
Športni park Ljudski vrt, začetek turnirja ob 18.00 
uri. Delegat in sodniki: Nuša Lampe, Dušan Judnič 
in Jože Marin. 

JK Branik Broker : JK Olimpija  0:7 (0:64)
JK Železničar : JK Duplek  3:3 (30:30)
JK Duplek : JK Impol  2:5 (17:50)
JK Železničar : JK Impol  0:7 (0:70)

III. turnir - Ljubljana:
Športna dvorana GIB Šiška, začetek turnirja ob 
10.00 uri. Delegat in sodniki: Emil Pozvek, Inna 
Toropejeva in Goran Prša.

JK Šiška : JK Gorišnica  52 (50:20)
JK Gorišnica : JK Z'dežele Sankaku  3:4 (30:40)
JK Šiška : JK Z'dežele Sankaku  5:1 (47:10)   

MARIBORSKI BRANIK 
UJEL PRIKLJUČEK

BISTRIČANI GLADKO, 
SLEDI OLIMPIJA

Celje, Ljubljana, 27. oktober 2012. Predzadnji krog turnirjev 
prve slovenske lige je nekoliko presenetljivo potisnil mariborski 
Branik v zgornji del lestvice in se jim nasmiha udeležba na 
sklepnem turnirju. Prvi turnir na Lopati je bil presenetljiv zaradi 
dveh razlogov – prvič so Mariborčani dokaj prepričljivo ugnali 

III. krog - 27. oktober 2012

I. in III. turnir - Celje:
Športni center na Lopati, začetek turnirja ob 10.00 
uri. Delegat in sodniki: Gregor Rankel, Darko 
Petelinšek in Vojko Rogelj.

JK Gorišnica : JK Impol  3:4 (27:40)
JK Z'dežele Sankaku : JK Železničar  5:2 (45:20)
JK Železničar : JK Branik Broker  3:4 (30:40)
JK Z'dežele Sankaku : JK Branik Broker  2:5 
(20:50)

II, turnir - Ljubljana:
Športna dvorana GIB Šiška, začetek turnirja ob 
11.00 uri. Delegat in sodniki: Nuša Lampe, Ladislav 
Prepelič in Samo Pungaršek.

JK Olimpija : JK Šiška  4:3 (32:30)
JK Šiška : JK Duplek  6:1 (55:10)
JK Olimpija : JK Duplek  5:2 (50:20)

oba tekmeca. Najprej so spravili na kolena mestnega tekmeca 
Železničar 4:3 (40:30), za tem pa še domače pomlajeno moštvo 
Z'dežele Sankaku 5:2 (50:20). Preteklo sezono moštveni prvaki, 
letos pa presenetljiv poraz Fabjanove četice, ki jim je s tem 
porazom verjetno spolzela iz rok udeležba na sklepnem turnirju. 
Verjetno bo kar držala presoja po uvodnih turnirjih, da se letos 
ne bodo potegovali za vnovični naslov. Brez zmage pa je znova 
ostal mariborski Železničar, domačini so bili prepričljivejši 5:2 
(45:20). Osamljeni dvoboj med Impolom in Gorišnico so v svojo 
korist odločili Bistričani 4:3 (40:27).

Na drugem turnirju v športni dvorani GIB Šiška med Olimpijo, 
Šiško in Duplekom so ljubljanski zeleno-beli ugnali oba tekmeca 
Šiško in Duplek, osvojili vse štiri točke in lahko mirno čakajo na 
obračune zadnjega kroga, ko se bo razpletel dokončen scenarij za 
sklepni turnir. V prvem srečanju med Olimpijo in solidno Šiško 
je le ta pogorela predvsem v preveliki neučakanosti 4:3 (32:30), 
uspešno pa so spravili na kolena nepopolno moštvo Dupleka 6:1 
(55:10), medtem ko so se slednji vračali domov brez osvojene 
točke, saj so se po pričakovanju Ljubljančani uspeha veselili 
tudi z njimi 5:2 (50:20).
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Ekipa mariborskega judo kluba Branik Broker

David Kukovec do 60 kg - Olimpija, je letošnji prejem-
nik prestižne nagrade “Kimona Roberta Rajha”. V sedmih 

srečanjih je vse dvoboje odločil v svojo korist

Na združenem I. in II. Turnirju v Mariboru je v prvem 
srečanju slavilo moštvo Dupleka 5:1 (50:10), ljubljanski zeleno-
beli so spravili na kolena oba tekmeca, najprej so ugnali domači 
Železničar 5:1 (50:10) in nekoliko kasneje še Gorišnico 4:3 
(37:27), medtem ko sta se domače moštvo in Gorišnica razšla 
brez končne odločitve 3:3 (30:30).

   Na ljubljanskem turnirju pa so imeli največ razlogov za 
veselje Bistričani, oba tekmeca so prepričljivo spravili na 
kolena in se po rednem delu uvrstili brez poraza na vrh lestvice. 
Uvodoma je domača Šiška ugnala mariborski Branik Broker 
5:2 (50:20), medtem ko so Bistričani v nadaljevanju premagali 
najprej Branik Broker 7:0 (70:0), potem pa še domačo Šiško 5:2 
(50:20).

     Bistriški Impol se je po rednem delu lige prepričljivo uvrstil 
na prvo mesto brez poraza in si zagotovil priložnost, da po petih 
letih pred svojimi navijači znova povrne naslov moštvenega 
prvaka. Na sklepnem turnirju 1. decembra v Slovenski Bistrici, 
se bodo torej najprej srečala polfinalna para Impol in Branik 
Broker, ter ljubljanska ligaša Olimpija in Šiška. Poraženca tega 
dela se bosta najprej pomerila za tretje mesto, medtem ko se 
bosta za letošnji naslov srečala zmagovalca polfinalnega dela 
dvobojev.

JOŠ

IV. krog - 03. november 2012

I. in II. turnir - Maribor:
Večnamenska dvorana Železničar, začetek turnirja 
ob 10.00 uri. Delegat in sodniki: Franc Očko, 
Ladislav Prepelič in Dušan Varga.

JK Duplek : JK Z'dežele Sankaku  5:1 (50:10)
JK Železničar : JK Olimpija  1:5 (10:50)
JK Olimpija : JK Gorišnica  4:3 (37.27)
JK Železničar : JK Gorišnica  3.3 (30:30)

III. turnir - Ljubljana:
Športna dvorana GIB Šiška, začetek turnirja ob 
11.00 uri. Delegat in sodniki: Goran Prša, Vojko 
Rogelj in Mitja Lakner Bevc.

JK Šiška : JK Branik Broker  5:2 (50:20)
JK Branik Broker : JK Impol  0:7 (0:70)
JK Šiška : JK Impol  2:5 (20:50)

Vrstni red rednega dela prve slovenske lige 2012:

1. JK Impol – Slov. Bistrica 7 7 0 0 385:91 14

2. JK Olimpija – Ljubljana 7 6 0 1 316:132 12

3. JK Šiška – Ljubljana 7 5 0 2 299:157 10

4. JK Branik Br. – Maribor 7 3 0 4 180:299 6

5. JK Duplek – Duplek 7 2 1 4 192:265 5

6. JK Sankaku – Celje 7 2 0 5 135:307 4

7. JK Gorišnica – Gorišnica 7 1 1 5 204:267 3

8. JK Železničar – Maribor 7 0 2 5 135:312 2
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VRNITEV NA PRESTOL 
UDEJANJENA
Bistričani ničesar ne 
prepuščajo slučaju

BISTRIČANI NA PRESTOLU 
PO PETIH LETIH

   Bistriški Impol se je po rednem delu lige prepričljivo uvrstil 
na prvo mesto brez poraza in si zagotovil priložnost, da po petih 
letih pred svojimi navijači znova povrne naslov moštvenega 
prvaka. Na sklepnem turnirju 1. decembra v Slovenski Bistrici, 
se bodo torej najprej srečala polfinalna para Impol in Branik 
Broker, ter ljubljanska ligaša Olimpija in Šiška. Poraženca tega 
dela se bosta najprej pomerila za tretje mesto, medtem ko se 
bosta za letošnji naslov srečala zmagovalca polfinalnega dela 
dvobojev.

Slovenska Bistrica, 01. december 2012. Bistriški Impol 
je potreboval moštveni naslov bolj kot lačen kruha. Po petih 
letih spodrsljajev jim je letos le uspela vrnitev v velikem slogu, 
prepričljivo so ugnali večnega tekmeca ljubljanske zeleno-
bele 5:1 (50:10) in osvojili naslov, že trinajstega v samostojni 
Sloveniji. Ljubljanska Olimpija se je uvrstila na drugo mesto 
predvsem po napakah v odločilnih trenutkih v lastnih vrstah. Na 

tretje mesto se je uvrstila ljubljanska Šiška, v boju za bron je 
zasluženo ugnala mariborski Branik Broker 4:3 (40:30), ki so 
svoj vrh dosegli že z uvrstitvijo na sklepni turnir. Končni vrstni 
red letošnjega prvenstva je popolnoma enak kot je bila uvrstitev 
na lestvici po rednem delu prvenstva.                                  

   Skleni turnir se je pričel s krajšo slovesnostjo, predsednik 
JK Branik Broker Darko Saje je v spremstvu hčerke Aneje 
pokojnega Roberta Rajha izročil pokal in kimono, ki ga 
podeljujejo v spomin na pokojnega judoista Roberta Rajha 
najuspešnejšemu tekmovalcu rednega dela prvenstva, tokrat je 
to prejel David Kukovec - Olimpija.                     

   V nabito polni dvorani privržencev sodelujočih klubov so 
prišli na svoj račun, bolj ko se bližal finalni obračun, bolj je 
rasla napetost med navijači. Bistričani so v prvem polfinalnem 
srečanju preprosto pregazili nepopolno mariborsko moštvo 
Branik Broker 7:0 (70:0), ki so iz taktičnih razlogov čuvali 
posameznike z nepopolno ekipo za morebiten ugoden razplet v 
boju za bron.    

   V drugem polfinalnem srečanju med ljubljanskima ligašema 
Šiško in Olimpijo, je bilo srečanje nekoliko bolj negotovo, 
temperatura je rasla iz borbe v borbo, vendar so ljubljanski 
zeleno-beli znali in zmogli odločiti srečanje v svojo korist 6:1 
(52:7). 

   Judoisti mariborskega Branika so si obetali tretje mesto, 
v boju za bron proti ljubljanski Šiški so postavili popolnejše 
moštvo. Vendar se jim načrt ni izšel. Po prepričljivem porazu 
v polfinalu proti Bistričanom, so izgubili srečanje še za bron z 
Šiško 4:3 (40:30). "Verjeli smo, da je tretje mesto dosegljivo, 
vendar smo se ušteli. Dokazali pa smo, da s četrtim mestom 
sodimo me boljša slovenska moštva," je po porazu dejal trener 

Polna dvorana ljubiteljev juda je dala prireditvi sklepnega turnirja pravi pečat. Moštvu Bistriškega Impola je po petih letih 
prizadevanj le uspelo znova osvojiti moštveni naslov, v finalu so prepričljivo ugnali ljubljansko Olimpijo 5:1 (50:10)
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Mariborčanov Zdravko Portenšlager.
   Na svoj račun so prišli privrženci domačega moštva v finalnem 

srečanju, hrupno navijali za svoje moštvo, judoisti Impola pa so 
se jim oddolžili z novim naslovom, prepričljivimi zmagami in 
razburljivimi boji. Ljubljansko moštvo so prepričljivo spravili 
na kolena 5:1 (50:10). Ljubljanski zeleno-beli niso bili tako 
nebogljeni kot kaže končni rezultat, poraz je predvsem rezultat 
vrste taktičnih napak posameznikov v zaključnih trenutkih 
posameznih bojev. Odlično sta nalogo opravila le David Kukovec 
do 66 kg, ki v boju z Matjažem Trbovcem ni zapustil tatamija 
poražen in Jesenko Četič do 100 kg, ki je znova položil na hrbet 
Primoža Ferjana. "Ponosen sem na svoje fante, borili so se kot 
levi, našim navijačem so prikazali izvrstno predstavo. Vsem 
čestitam za naslov prvaka, ki smo ga končno vrnili v Slovensko 

Bistrico," je po uspehu dejal trener Franc Špes. 
   V odločilnem srečanju za letošnji moštveni naslov so 

bili dosežen naslednji rezultat Impol : Olimpija 5:1 (50:10) in 
posamezni rezultati - Tilen Pulko : Matej Dimovski do 60 kg 

(10:0), Matjaž Trbovc : David Kukovec do 66 kg (0:0), Tadej 
Čeh : Andrej Vidmar do 73 kg (10:0), Božo Skela : Filip Mihalič 
do 81 kg (10:0), Denis Imamovič : Sašo Jereb do 90 kg (10:0), 
Primož Ferjan : Jesenko Četič do 100 kg (0:10) in Matjaž Ceraj 
nad 100 kg (10:0) bb.  

Moštvo ljubljanske Šiške je v odločilnem trenutku strnila vrsto in 
v boju za bron premagala mariborski Branik Broker 4:3 (40:30)

Primož Ferjan in Jesenko Četič sta se spustila v neizprosen boj, 
vendar je imel tudi tokrat Ljubljančan Četič zrelejšo rešitev in ga 

je učinkovito položil na hrbe (10:0)

Ljubljanska Olimpija je najprej v polfinalu ugnala mestnega tek-
meca Šiško, v odločilnem srečanju proti domačemu moštvu Im-
pola ni našla pravega orožja in se po porazu 5:1 (50:7) uvrstila 

na drugo mesto

Sklepni turnir - play off, 01. december 2012

Slovenska Bistrica: Športna dvorana v Slovenski 
Bistrici, začetek ob 17.00 uri, gledalcev cca 600. 
Delegat in člana sodniške komisije: Štefan Cuk, Emil 
Pozvekin  Franc Očko, ter sodniki Nuša Lampe, Jože 
Marin in Mitja Lakner Bevc.

Polfinalna srečanja:
JK Impol : JK Branik Broker  7:0 (70:0)
JK Olimpija : JK Šiška  6:1 (52:7)

Mali finale - dvoboj za 3. mesto:
JK Šiška : JK Branik Boker  4:3 (40:30)

Veliki finale - dvoboj za 1. mesto:
JK Impol : JK Olimpija  5:1 (50:10)

Končni vrstni red prve slovenske lige 2012:
1. JK Impol, 2. JK Olimpija, 3. JK Šiška, 4. JK Branik 
Broker, 5. JK Duplek, 6. JK Z'dežele Sankaku, 7. JK 
Gorišnica, 8. JK Železničar

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije
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MLADINSKI KVALIFIKACIJSKI TURNIRJI

VITO DRAGIČ S SREBROM
Uvrščeni Miha, Urška, Anja in Katja

MEDALJA EDINO POTPARIČU
Manja Kropf inTadej Klemenc deveta

   Paks, 14.-15. julij 2012. Petnajstčlanska slovenska mladinska 
vrsta je nastopila na turnirju evropskega mladinskega pokala v 
madžarskem Paksu, enemu izmed letošnjih kvalifikacijskih 
turnirjev do 20 let za uvrstitev na letošnje mladinsko evropsko 
prvenstvo v hrvaškem Poreču. Najbolje se je odrezal Bistričan 
Vito Dragič v najtežji kategoriji s srebrom okrog vratu, boljši je 
bil le Ukrajinec Andrriy Kolesnyk. Uspeh sta s petim mestom 
dopolnila Mihael Žgank do 90 kg, zabeležil je štiri zmage in 
dva poraza in Urška Gračner do 78 kg s tremi zmagami in 
dvema porazoma – oba Z'dežele Sankaku, medtem ko sta je 
Anja Štangar do 52 kg – Olimpija in Katja Rigelnik – Z'dežele 
Sankaku, z dvema zmagama in porazoma uvrstili na deveto 
mesto. Brez opazne uvrstitve pa so ostali preostali. 

Uvrstitve posameznikov – mladinci/ke (U 20):

Kategorija do 90 kg (43): 1. Michael Korrel, 2. Michel 
Verhagen, 3.-4. Max de Vreeze – vsi Nizozemska in Sergo 
Fogasy – Madžarska, 5. Mihael Žgank – Slovenija.

Kategorija nad 100 kg (12): 1. Andriy Kolesnyk – Ukrajina, 
2. Vito Dragič – Slovenija, 3.-4. Anton Rudnyk – Ukrajina in 
Attila Fabian – Madžarska.

Praga, 4.-5. avgust 2012. Na turnirju evropskega mladinskega 
pokala v Pragi, ki je eden izmed letošnjih kvalifikacijskih 
turnirjev tekmovalcev do 20 let za uvrstitev na MEP, je nastopilo 
370 tekmovalcev in tekmovalk iz 29 držav. V slovenski vrsti se je 
uspel uvrstiti med dobitnike medalj le Ljubljančan Igor Potparič 
– Bežigrad, ki je v kategoriji do 73 kg osvojil bron. Uspeh sta z 
devetim mestom dopolnila še Manja Kropf do 57 kg – Duplek 
in Tadej Klemenc do 81 kg – Acron Slovenj Gradec, ostali 
slovenski udeleženci so bili skromnejši, pretežno po porazih v 
predtekmovanju so ostajali brez repasažev in uvrstitev.

Kategorija do 73 kg (50): 1. Damian Szwarnowiecki – 
Poljska, 2. Gabriel Mendes – Brazilija, 3.-4. Andre Seppa – 
Estonija in Igor Potparič – Slovenija. 

   Igor Potparič je nastopil v kategoriji do 73 kg. V uvodnem 
krogu je bil prost, žreb mu je v drugem krogu namenil Brazilca 
Colo Brigida, kjer je po izenačeni borbi z najmanjšo točkovno 
prednostjo slavil predstavnik iz dežele sambe. V repasažnih 
bojih pa se Potparič ni dal več presenetiti, na poti do brona je 
po vrsti spravil na kolena enega za drugim, najprej je bil to 
Poljak Lukasz Szafran, za njim pa še Madžar Gabor Karpati, 
Slovak Eduard Vidra, Šved Tommy Macias in v boju za bron še 
Nemec Valentin Larasser, ki ga je spravil na kolena predčasno z 
ipponom (10:0). 

Uvrstitve posameznikov – mladinci/ke (U 20):

Na poti do srebra je Bistričan Vito Dragič nanizal tri zmage, 
boljši je bil v finalu le Ukrajinec Andriy Kolesnyk

V uvodni borbi je bil Igor Potparič prost, po izenačeni borbi v na-
daljevanju pa je pokleknil proti Brazilcu Colo Brigida, v repasažnih 

bojih pa se ni dal več presenetiti in osvojil bronasto medaljo

   Na poti do srebra je Bistričan po vrsti nanizal tri zmage, 
najprej je spravil na kolena Nemca Jahia Mohameda, za njim pa 
še Madžara Bendeguza Demetra (10:0) in v polfinalu še Antona 
Rudnyka – Ukrajina (10:0). V finalu pa mu je zmagovalni niz 
prekinil drugi Ukrajinec z dvema wazaarijema Andriy Kolesnyk 
(0:10) in ga posadil stopničko nižje.

Kategorija do 52 kg (34): 1. Larisa Alexandra Florian 
– Romunija, 2. Laura Prince – Nizozemska, 3.-4. Shira 
Hayat – Izrael in Theresa Stoll – Nemčija, 9. Anja Štangar – 
Slovenija.

Kategorija do 57 kg (40): 1. Floor Stoop – Nizozemska, 2. 
Amelie Stoll – Nemčija, 3.-4. Vivien Koteles – Madžarska in 
Fabienne Kocher – Švica, 9. Katja Rigelnik – Slovenija.

Kategorija do 78 kg (13): 1. Anastasiya Turchyu – Ukrajina, 
2. Karen Stevenson – Nizozemska, 3.-4. Brigita Matić – Hrvaška 
in Valeria Ferrari – Italija, 5. Urška Gračner – Slovenija.

Uvrstitve posameznikov – mladinci/ke (U 20):

90 kg: Mihael Žgank – Sankaku 5. mesto

+100 kg: Vito Dragič – Impol 2. mesto

52 kg: Anja Štangar – Olimpija 9. mesto

57 kg: Katja Rigelnik – Sankaku 9. mesto

78 kg: Urška Gračner – Sankaku 5. mesto

73 kg: Igor Potparič – Bežigrad 3. mesto

81 kg: Tadej Klemenc – Acron 9. mesto

57 kg: Manja Kropf – Duplek 9. mesto
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  Izola, 05.-16. avgusta 2012. Tradicionalni judoistični tabor 
»Izola 2012« v Izoli, je tudi tokrat deloval po starem receptu 
– v prvem delu so bili na pripravah udeleženci v članski in 
mladinski konkurenci – udeleženih je bilo 170 iz osmih držav 
Italije, Avstrije, Nemčije, Madžarske, Makedonije, Češke, 
V. Britanije in Slovenije. V drugem delu pa je na prostranem 
tatamiju 600 m² v športni dvorani OŠ Livade potekala aktivnost 
v mlajših starostnih kategorijah mlajših mladincev in mladink, 
ter dečkov in deklic, skupaj 130, z ostalimi programi je  v 
drugem delu sodelovalo skupaj okrog 250 udeležencev. Izredno 
dobra udeležba je bila tudi na licenčnem trenerskem seminarju, 
kjer je svoje znanje in izkušnje prenašal eden izmed najboljših 
borcev nekdanje Jugoslavije dr. Slavko Obadov.

Na licenčnem trenerskem seminarju v Izoli je svoje znanje in 
izkušnje posredoval trenerjem eden izmed najboljših borcev 

nekdanje Jugoslavije dr. Slavko Obadov

Dr. Slavko Obadov je na tatamiju praktično pokazal svoj 
pogled na trenažni proces vrhunskih športnikov, ki je temeljil 

na njegovih bogatih izkušnjah

»IZOLA 2012« PO STAREM RECEPTU
Darku Petelinšku 4. Dan in 17 novih mojstrov

PROGRAM POLETNIH PRIPRAV
   Letošnje olimpijske igre v Londonu so nekako zameglile 
dogajanje na poletnem taboru v Izoli. Udeležba je bila nekoliko 
skromnejša kot običajno. Letošnji dosežki na članskem 
evropskem prvenstvu v Černobilsku v območju Urala Roka 
Drakšiča, Raše Sraka, Anamari Velenšek in Lucije Polavder 
nedvomno obvezujejo. Navdušenja so se že zdavnaj polegla, 
medtem ko se je v Londonu že kovala nova medalja, tokrat 
najsijajnejšega leska, obešena okrog vratu Urške Žolnir 
olimpijske zmagovalke. Vsi ostali pa so se v Izoli pod vodstvom 
Štefana Cuka, Filipa Leščaka in drugih trenerjev pripravljali 
za nove prihajajoče mednarodne projekte, morda tudi nove 
podvige. Poleg številnih turnirjev svetovnega pokala bodo v 
ospredju MEP, MSP in evropsko prvenstvo do 23 let. Letošnji 
uspehi na mednarodni sceni obvezujejo in po pripravah sodeč bo 
v naše športne torbe padla še kakšna medaljica.

TRENERSKI LIČENČNI SEMINAR
   Pod vodstvom Štefana Cuka je potekal letošnji trenerski 
licenčni seminar, ki ga je tokrat vodil profesor na novosadski 
fakulteti dr. Slavko Obadov, dolgoletni reprezentant nekdanje 
skupne države, nosilec članske medalje na članskem evropskem 

prvenstvu, olimpijske medalje iz Los Angelesa in številnih 
drugih priznanj na mednarodni sceni. Predstavil je svoj pogled na 
trenažni proces vrhunskih športnikov, ki je temeljil predvsem na 
izkušnjah njegove bogate športne kariere in poglobljenega študija 
o zakonitostih tega borilnega športa. Na preprost in analitičen 
način je predstavil svoj način in razumevanje posameznih tehnik 
pri vadbi. Predvsem pa poudaril, da brez trdega in vztrajnega 
dela ni napredka in uspehov. 

22. DRŽAVNO PRVENSTVO V KATAH
   Letošnjega državnega prvenstva v izvajanju kat se je udeležilo 
rekordno število udeleženih parov. Za naslove državnih prvakov 
se je potegovalo kar 29 tekmovalnih parov. Kandidati, ki so 
izvajali vsak svojo izbrano kato brez večjih napak, tako, da 
sodniška komisija ni imela pretirano težkega dela v sestavi 
Vojko Rogelj, Igor Albreht, Metod Jerman, Brane Vuzem in 
Jože Škraba. Po oceni sodnikov sta najbolj dovršeno, atraktivno 
in prepričljivo izvajanje kate – goshin jitsu no kata prikazala 
Darko Petelinšek in Ivo Ermenc – oba Bežigrad, na drugo mesto 
sta se uvrstila z izvajanjem nage no kate brata Robert in David 
Mesarič – oba Acron Slovenj Gradec, medtem ko sta se na 
tretje mesto z izvajanjem katame no kate uvrstila mešani par 
Jaka Kovač in Andrej Pavlin – Nagaoka/Šiška. V izvajanju nage 
no kate sta se na prvo mesto uvrstila Robert Mesarič in David 
Mesarič – oba Acron Slovenj Gradec, v izvajanju katame no 
kate sta bila to Jaka Kovač in Andrej Pavlin – Nagaoka/Šiška, 
najboljša pa sta bila tudi pri izvajanju kime no kate, medtem 
ko sta bila v kategoriji goshin jitsu no kate najbolj podkovana 
Darko Petelinšek in Ivo Ermenc – oba Bežigrad.

Uvrstitev parov v izvajanju kat v absolutni kategoriji:
1. Darko Petelinšek : Ivo Ermenc – oba Bežigrad – Goshin jitsu 
no kata (28.45 točk), 2. Robert Mesarič : David Mesarič – oba 
Acron – Nage no kata (26.95 točk), 3. Jaka Kovač : Andrej 
Pavlin – Nagaoka/Šiška – Katame no kata (25.75 točk)
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Državnega prvenstva v izvajanju kat se je udeležilo rekordno število 29 tekmovalnih parov

Darko Petelinšek in Ivo Ermenc sta osvojila prvo mesto v izva-
janju Goshinjitsu no kate, prvo mesto in višjo stopnjo pasu pa 

sta osvojila tudi v absolutni kategoriji

Razširjena Komisija za pasove  je v Izoli kot vedno doslej opravi-
la zahtevno delo, kandidatom posredovala nova spoznanja, 
utrjevala njihovo znanje in izvedla državno prvenstvo v katah

Novi mojstri, višje stopnje pasov in z znanjem vsi zadovoljni

PREDELAVA IZPITNEGA PROGRAMA
IN IZPITI
   Po nekajdnevnem utrjevanju izpitnega programa pri vadbi v 
dopoldanskih in popoldanskih urah za najvišje šolske in mojstrske 
pasove in pripravo na državno prvenstvo v izvajanju kat, so 
kot zadnje dejanje potekali izpiti za napredovanje najvišjega 
šolskega pasu in mojstrske pasove. Izpitno komisijo je uspelo 
prepričati za napredovanje na višjo stopnjo mojstrskega pasu 24 
kandidatov, med njimi je v stopnji napredoval tudi najboljši par 
v izvajanju kat na DP Darko Petelinšek : Ivo Ermenc, Petelinšek 
je napredoval v stopnji mojstrskega pasu 4. Dan, medtem ko 
je Ivo Ermenc ostal brez možnosti napredovanja, kajti po tem 
vzorcu je napredoval že v letu 2009. Najvišjo stopnjo v šolskih 
pasovih 1. kyu pa je pridobilo 23 kandidatov.
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Izbira uspešne reprezentančne vrste je dolgotrajen proces, gra-
di se predvsem na medsebojnem sodelovanju trdem delu

Iskreno priznam, 
nepoboljšljivo sentimentalna 
sem. Olimpijske igre so prav 
tisto mesto in čas, ko ob 
pogledu na naše reprezentante 
dobim cmok v grlu, sploh ko 
vidim, da so uspeli, da so 
dosegli cilj, za katerega so 
garali več let. To »naše« tudi 
ni tako preprosto, namreč 
sama sem tudi Hrvatica, tako 
da se veselim uspehov ene in 
druge ekipe – slovenske in 
hrvaške. Zdi se mi, da znam 
prepoznati veselje, čistost 
absolutne sreče, ne glede od 

kje prihaja. Nekako sem soudeležena v tistih posebnih trenutkih 
zmage, spremljam nasprotnike, poškodbe, slabe sodnike, skratka 
ujeti skušam usodo enih in drugih na poti do velikih ciljev.                                

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.

Petelinšek Darko – Bežigrad 
Pavlin Andrej – Šiška 
Kovač Jaka – Nagaoka 
Četić Jesenko – Olimpija 
Logar Žan – Olimpija 
Pogačnik Anka – Z'dežele Sankaku
Trbovc Matjaž – Z'dežele Sankaku
Bičič Igor – Nagaoka 
Hvalec Jan – Bežigrad 
Hvalec Matej – Bežigrad 
Jager Matija – Polyteam 
Klučevšek Rado – Šiška 
Košec Damjan – Šiška 
Lapuh Rok – Šiška 
Miholič Damir – Beltinci 
Miklavc Matevž – Nagaoka 
Miklič Demian – Nagaoka 
Planinc Rok – Polyteam 
Planinc Samo – Polyteam 
Ratnik Andrej – Šiška 
Resnik Anže – Triglav 
Rudaš Katja – Mala šola juda
Tratnjak Filip – Beltinci 
Vidmar Janez – Bežigrad
Adamič Maja – Lendava 
Brumen Tjaša – Duplek 
Čirič Marko – Lendava 
Gal Patrik – Lendava 
Gregorčič Patricija – Olimpija Krmelj
Gričar Jakob – Olimpija 
Grum Luka – Z'dežele Sankaku
Ivančič Lenart – Olimpija 
Ivanjšič Betina – Ljutomer 
Ivanjšič Gregor – Ljutomer 
Jurgec Jan – Lendava 
Koračin Ajda – Olimpija Krmelj
Koščak Maraya – Bežigrad 
Krpič Mateja – M. Sobota 
Kučinič Ota Dubravka – Marezige 
Lackovič Narsej – Ljutomer  
Lukman Smiljan – Olimpija 
Opresnik Petra – Bežigrad 
Pangevel Nejc – Bežigrad 
Pungaršek Jan – Z'dežele Sankaku
Štor Hanna – Z'dežele Sankaku
Triplat Aljaž – Z'dežele Sankaku
Zaplatar Nina – Olimpija Krmelj

4. Dan
3. Dan
3. Dan
2. Dan
2. Dan
2. Dan
2. 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
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

Pripravil Jože Škraba

REPREZENTANCA

   Ne spadam k tistim, ki menijo, da je zmaga vse. Neverjeten 
uspeh je že udeležba na  največji športni prireditvi na svetu. A 
ko si že tam, je človeško želeti si še kaj več, denimo, sladko 
zmagoslavje, stopničke, na koncu tudi tisto najvišjo. Včasih je 
veliko že, če si samo član tako uspešne vrste, kot je, nedvomno, 
slovenska. Svojo dolgo formativno pot začne že pri mlajših 
mladincih. Stroge norme, majhni in veliki cilji, kot je morda 
tudi »olimpijada mladih«. Prihodnja bo leta 2014 v Nankingu 
na Kitajskem, namenjena za današnje kadete. Zanimiva bodo 
mladinska evropska in svetovna prvenstva.
   Od blizu sem videla tisti čarobni trenutek v dnevu, ko v paketu 
pride na naslov obetavnega tekmovalca reprezentančna majica 
in trenirka z napisom SLOVENIJA na hrbtu. V mladem srcu 
zaigra čustev poln, neprecenljiv občutek, da je izpolnjen eden 
od korakov na poti do visokega cilja. Mlad tekmovalec morda 
za trenutek obstoji ves obnemel in pomisli na pot pred njim. Le 

Višje stopnje pasov, novi mojstri

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije
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kje se bo končala ta pot, morda bo tako dolga in tako strma kot 
Urškina, morda bo primerljiva z Rašino, Lucijino, Andrejevo, 
Aljaževo – vsekakor na stopničkah in na nekem vrhu.
   Naši mladi športniki svoj uspeh, svojo prisotnost v 
reprezentanci, jemljejo skrajno resno. Obleke, ki jih ob tem 
dobijo, je najpogosteje treba prati ločeno od vsega drugega, 
nihče jih ne sme obleči, to je skoraj kaznivo dejanje. Včasih bi 
najrajši tudi kimono nekako shranili v prvotnem stanju, da se na 
hrbtu čim dlje obdrži sponzorska nalepka. Pri mlajših kategorijah 
se še ne šiva na kimono, ki jih spominja na nek velik evropski 
pokal, kjer so se še posebno dobro odrezali. Lepe živo zelene in 
svetlo modre drese bi sicer nosili od jutra do večera, obdaja jih 
ponos, ki bi ga bilo možno otipati. Če se odloči, da ga bo bolj 
pogosto nosil, to spet pomeni povsem določeno sporočilo, ki 
dodaja dnevni motivaciji tisti kanček ostrine in iztisne še kakšno 
skleco, hitrejši krog, boljši met. 
   Priprave reprezentance so tudi stvar, ki bi morala imeti svojo 
težo in poseben pomen. Vem, da mladi, 16-letni tekmovalci 
komaj čakajo, kdaj bodo prvič na lastni koži doživeli ta slavni 
»morilski« trening našega »najtrofejnejšega« judoističnega 
trenerja. Če že klubi niso na stopnji, na kateri bi prepoznali pomen 
in pomembnost  tovrstnega skupnega dela (tudi za širjenja novih 
spoznanj med trenerji) bi vsaj naša Judo zveza morala ukrepati 

Brez trdega in vztrajnega dela ni napredka, napredek je sad 
trdega dela, medsebojnega zaupanja in spoštovanja

bolj odločno in, tako kot hrvaška, prisotnost na skupnih pripravah 
postaviti kot pogoj za delovanja kluba v zvezi. V nasprotnem 
se soočimo z absurdnim položajem, da reprezentanti niso niti 
seznanjeni, da se od njih pričakuje udeležba na pripravah, ki jih 
je JZS pripravila in tudi plačala. Ker je določenemu klubu v tem 
obdobju morda bolj pomemben njihov majhen projekt ad hoc 
vadbe. Športnik, ki bi spadal na takšne priprave in reprezentanca  
pa naj kar počakata.                      
   V posameznem klubu želijo trenerji vzpostaviti avtoriteto, 
negiranje reprezentančnih priprav pa je čudovit vzvod, s 
katerim se klubski trener postavi nad avtoriteto selektorja in 
trenerja reprezentance. V nekaterih športih selektorji povabijo 
določenega športnika osebno in na domači naslov. Tekmovalec 

je do tega položaja  prišel, ker je bil boljši med dobrimi. Enak 
občutek ponosa ob pozivu v reprezentanco, kot jo je občutil 
mladi tekmovalec, bi moral občutiti tudi klubski trener. Če tega 
ne čuti, je z njim nekaj narobe, interna pravila pa bi ga morala 
prisiliti k sodelovanju. 
   Že od lanske jeseni sem na straneh hrvaške judoistične 
zveze zasledila program skupnih priprav njihove mladinske 
reprezentance, ambiciozen že  zaradi tega, ker se bo evropsko 
prvenstvo odvijalo v domačem Poreču (september 2012). Precej 
pogosto, glede na precej zahteven plan, so reprezentanti imeli 
skupne treninge, preverjanja pripravljenosti in še mnoge druge 
akcije. Pri načrtovanju so sodelovali različni strokovnjaki, tudi 
z njihove kineziološke fakultete. Udeleženci so program morali 
slediti, ali pa so jim povedali, niso več reprezentanti. 
   Ljubljana bo imela veliko priložnost, kot bo gostiti isto 
tekmovanje, na na eni stopnici višje. Prihodnje leto bomo 
verjetno gostili Mladinsko svetovno prvenstvo! A že za 
zdajšnje slovenske mladinske reprezentančne priprave so 
nekateri odmahnili z roko in svoje tekmovalce niso pripeljali 
niti na navadni skupni trening. Ne vem, kaj so si mislili njihovi 
trenerji? Da morda njihovi športniki tega ne rabijo, ker trenutno 
niso v mladinski reprezentanci? Sicer bi tudi trener ali selektor 
razpisani skupni trening objavili na spletni strani Zveze, dodali 
bi še, na koga se vabilo za udeležbo nanaša – tudi po imenih 
in zelo preprosto rešil problem nevednosti, slabega načrtovanja, 
ignorance, kupčkanja s klubskimi financami. Morda bi tako 
vendarle še kdo stopil iz svojega vrtička.  
   Znanje in izkušnje,  ki so nas pripeljali na vrh olimpijskega 
sveta, je treba izkoristiti in razširiti. S tem namenom bi vsaka 
športna zveza morala postaviti športna pravila – tako za 
tekmovalce kot za trenerje po klubih in društvih.  Znanje je moč. 
Ob trdem garanju je prav, da kdaj pa kdaj uporabimo tudi glavo. 
Ob temu pa tudi srce, ki včasih, proti vsaki logiki, zahteva in 
dobi nemogoče. Tudi olimpionike. Zakaj pa ne?

Po reviji Šport mladih
Milena Harpf Aras

V soboto, 15. decembra je potekalo v organizaciji JK Branik 
Broker 1. memorialno tekmovanje  NIKA VRABLA za cicibane. 
Pred samim pričetkom tekmovanja so v kratki komemoracji 
ob prisotnosti gospe Hilde Vrabl in hčerke Mete, slavnostno 
poimenovali dvorano za borilne športe v DVORANO ZA 
BORILNE ŠPORTE NIKA VRABLA. To je majhna zahvala 
ustanovitelju JZS in njenemu častnemu članu.

Dvorana Nika Vrabla
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28. oktober 2012. Drugo leto zapored IJF organizira in promovira 
svetovni dan juda na vseh celinah . Namen organizacije 
svetovnega dneva juda je promocija vrednot, ki so že vgrajene v 
doktrino juda, pa smo morda na njih nekoliko pozabili.
Letošnji svetovni dan juda bo potekal pod geslom »judo za vse«, 
ki v svojem bistvu prinaša globoko sporočilo in priložnost za 
razmislek . 
Predsednik IJF Marius L. Vizer v svojem nagovoru na spletni 
strani http://www.worldjudoday.com/  poziva judoiste, naj 
razvijajo judo na vseh področjih, za vso populacijo  in to nalogo 
sprejmejo kot svoje poslanstvo. 
Vrednote, ki jih gojimo na blazinah, naj oblikujejo naša življenja 
in preko tega naj puščajo sled tudi v naši skupnosti. Naše delo in 
vrednote naj torej ne ostajajo zaprte v naših borilnicah, ampak 
odprte v dobrobit človeštva.
Vsako razlikovanje in/ali diskriminacija je v judu nesprejemljiva 
in v direktnem nasprotju z dediščino Jigoro Kana .
V nadaljevanju poziva judoiste, klube in nacionalne organizacije, 
naj promovirajo svetovni dan juda v svojih okoljih. Želi si, da 
bi ta dan skupaj trenirali moški in ženske, judoisti s posebnimi 
potrebami, stari in mladi, vsi na istem tatamiju ob istem času.
Poročila o judo dogodkih po svetu bo IJF objavila na svoji 
spletni strani.

JUDO ZA VSE
INTERNATIONAL JUDO FEDERATION  - WORLD JUDO DAY 

– JUDO FOR ALL

V Sloveniji smo začeli širiti polje našega delovanja že pred 
skoraj dvajsetimi leti. S skupino judo trenerjev smo na Obali 
vzpostavili Projekt Dojo in vanj vključili skupino dvajsetih 
oseb s posebnimi potrebami. Judoiste smo vključili v judo klub 
Portorož in za tem v Judo klub Koper.
Pri delovanju projekta so nam izdatno pomagale lokalne 
invalidske organizacije, razne institucije na Obali, sponzorji, 
donatorji, starši in Judo Zveza Slovenije. Koncept vključevanja 
oseb s posebnimi potrebami se je potem razširil še v Ljubljano 
in na Jesenice.
Izdatno smo se izobraževali v tujini, prenesli koncept organizacije 
tekmovanj iz Nizozemske ter usposabljali slovenske sodnike.
Začeli smo se udeleževati tekmovanj v evropskih državah : 
Italija, Anglija , Nizozemska, Švedska, Belgija, Nemčija.
K projektu smo pritegnili strokovnjake s področja športa, 

medicine ter drugih ved. Leta 2004 smo s pomočjo Judo zveze 
Slovenije, predsednika Gabrovca, sekretarja Očka in večine 
slovenskih klubov organizirali velik evropski turnir v judu za 
osebe s posebnimi potrebami s preko 200 tekmovalci iz devetih 
evropskih držav. Ta prireditev še danes slovi kot en najboljše 
organiziranih  judo dogodkov za osebe s posebnimi potrebami 
v Evropi.

S ponosom zapišem, da je na spletni strani IJF zraven 
nagovora predsednika Viserja postavljen naš promocijski 
video Projekt Dojo 2000-2010.

Trd, neizprosen trening za doseganje vrhunskih rezultatov, ki so 
za slovenski judo izjemnega pomena, ostaja dejstvo. Želim pa 
si, da bi v naši organizaciji uspeli celostno nadgraditi ta koncept. 
Smiselno je razvijati še druge oblike juda, prilagojene ciljnim 
populacijskim skupinam.
To so predvsem rekreativni otroški judo, judo za osebe s posebnimi 
potrebami, rekreacijska vadba veteranov, rekreativni judo za 
razne marginalne skupine, odvisnike ipd., rekreativna vadba 
upokojencev, terapevtski judo oseb s težko prizadetostjo,….
Tak razvoj bo v naše klube pritegnil cel spekter novih 
strokovnjakov, ki so nujno potrebni za izobraževanje trenerjev 
in izvedbo programov. Ta znanja pa dvigujejo splošno 
organizacijsko, strokovno in kulturno raven v našem delovanju. 
Priključile pa se nam bodo tudi organizacije, ki sicer za tovrstne 
populacije skrbijo.
Nove vsebine v klubih pomenijo tudi možnost za judoiste, ki so 
tekmovalno pot zaključili. Njihovo bogato znanje in trenerske 
izkušnje lahko na tak način ostajajo v slovenskih klubih. Preveč 
slovenskih judoistov namreč odide iz juda, ker tam zanje ni več 
primernih vsebin.
Razvoj novih vsebin pomeni za našo organizacijo tudi možnost 
participacije pri širšem naboru virov kjer lahko pridobivamo 
potrebna sredstva za izvedbo programov, saj polje svojega 
delovanja širimo iz športnega okvira v širši socialni, integracijski 
pa tudi medicinski.
V slovenskem judu lahko letošnji svetovni dan juda proslavimo 
z veseljem in ponosom, saj smo postorili že veliko. To pa je zelo 
dober temelj za nove načrte !                                                    
                                                                                                       Darij Šömen, mojster juda 2.DAN
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Judo včeraj – judo danes
Leto 1990

  Leto polno preobratov. Bistriški Impol je v prvem krogu evrop-
skega pokala gladko spravil na kolena moštvo Bischofshofna iz 
Avstrije 4:2 (35:20) v postavi  Zafošnik, Vučina, Očko, Leščak, 
Špes in okrepitvi Niškanović in Vukičević. V drugem krogu po-
kala pa je bil nemški Wolfsburg le pretrd oreh, s porazom 5:1 
(35:5) so se poslovili od mednarodne scene, zmage se je veselil 
zgolj Filip Leščak (5:0). Judo zveza Slovenije je v tem letu dobi-
la novega predsednika, Bistričana Adija Greifa. Njegova usmeri-
tev naj bi bila, da se judo otrese starih navad in s temeljito preno-
vo delovanja postaviti judo šport na nove temelje, predvsem pa 
povrniti veljavo slovenskemu judu. Čas za spremembe je občutil 
tudi Filip Leščak, prestopil je k ptujski Dravi, osvojil Baumgar-
tnov pas tretjič zapored in ga prejel v trajno last. Okrepil moštvo 
sarajevske Bosne, ki je v tem letu tudi osvojila naslov državnega 
prvaka, matični klub Impol se je uvrstil na peto mesto. 

ČLANSKO PRVENSTVO SLOVENIJE

NAVDUŠILA IMPOL IN OLIMPIJA
Slovenska Bistrica, 31.-01. april 1990. Na članskem prven-

stvu Slovenije se je za naslove potegovalo 79 tekmovalcev iz 16 
klubov. Največ razlogov za veselje na članskem prvenstvu sta 
imela bistriški Impol s tremi naslovi na prvem mestu – Simon 
Zafošnik, Filip Leščak in Franc Špes (3 0 4), dovolj razlogov za 
skakanje pa je bilo tudi v ljubljanskem taboru s sedmimi finalisti 
in dvema naslovoma – Aleš Vrbančič in Dušan Ličina (2 5 2) so 
uvrščeni na drugo mesto. Na tretje mesto pa se je uvrstil mari-
borski Železničar s Stojanom Kramarjem na čelu (1 0 3). Med 
nosilce zlatega odličja se je vpisal tudi Celjan Fadil Imamović 
do 78 kg – Ivo Reya. Za najboljšega tekmovalca je bil izbran 
Filip Leščak, ki je edini ubranil naslov iz prejšnjega leta.

Uvrstitve posameznikov – člani:
Kategorija do 60 kg: 1. Simon Zafošnik – Impol, 2. Rajko Har-
ter – Slovenj Gradec, 3.-4. Vlado Potočnik – Ljutomer in Miran 
Gedl – Branik.
Kategorija do 65 kg: 1. Aleš Vrbančič, 2. Mojmir Kovač – oba 

Filip Leščak je nastopil na moštvenem EP leta 1990 v Dubrovni-
ku, eno izmed zadnjih tekmovanj za bivšo »Jugo«.

V kategoriji do 65 kg se je uspeha veselil Aleš Vrbančič - 
Olimpija, ki je ugnal klubskega tekmeca Mojmira Kovača.

Olimpija, 3.-4. Simon Greif in Peter Vučina – oba Impol.
Kategorija do 71 kg: 1. Stojan Kramar – Železničar, 2. Emil 
Pozvek – Olimpija, 3.-4. Darko Mušič – Železničar in Sašo 
Pravne – Bežigrad.
Kategorija do 78 kg: 1. Fadil Imamović – Ivo Reya, 2. Robert 
Rajh – Branik, 3.-4. Željko Pavlica – Olimpija in Marjan Ozi-
mič – Impol.
Kategorija do 86 kg: 1. Filip Leščak – Impol, 2. Miran Bab-
nik – Olimpija, 3.-4. Tomo Lakovšek – Slovenj Gradec in Silvo 
Hutler – Železničar.
Kategorija do 95 kg: 1. Dušan Ličina, 2. Srečo Petrič – oba 
Olimpija, 3.-4. Tomaž Staniša – Olimpija in Peter Letonja – Dra-
va.
Kategorija nad 95 kg: 1. Franc Špes – Impol, 2. Raul Tramon-
tana – Olimpija, 3.-4. Stanko Anderle – Ivo Reya in Robert Zajc 
– Impol.

PRVENSTVO SLOVENIJE – ČLANICE 

NAJVEČ JESENIČANKAM IN 
LJUBLJANČANKAM

Maribor, 17. marec 1990. Na prvenstvu Slovenije za članice 
v Mariboru so bile najuspešnejše Jeseničanke na prvem mestu 
(2 0 1), naslov najboljše pa sta dosegli Slobodanka Matarugić in 
Tanja Makuc. Na drugo mesto so se uvrstile dekleta ljubljanske 
Šiške (1 2 1), na najvišjo stopničko pa se je povzpela Polona 
Fink Vukovac, medtem ko je bila ljubljanska Olimpija tretja (1 
0 2), naslova pa se je veselila Marjana Furlan. Med 28 izbranimi 
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Dušan Ličina do 95 kg (na sliki levo) se Sreču Petriču v finalu 
ni dal presenetiti.

dekleti so manjkale predvsem odlične tekmovalke iz Koroške, ki 
so že kar nekaj let uspešne tudi na državnih prvenstvih.

Uvrstitve posameznic – članice: 
Kategorija do 48 kg: 1. Renata Bezjak – Gorišnica, 2. Anita 
Abram – Drava, 3.-4. Metka Kučan – Ljutomer in Jana Trčak – 
Železničar.
Kategorija do 52 kg: 1. Mojca Drofenik – Železničar, 2. Regina 
Natalija – Šiška, 3.-4. Pavla Dolenc – Alpina in Jana Klemenčič 
– Šiška.
Kategorija do 56 kg: 1. Slobodanka Matarugič – Jesenice, 2. 
Nuša Lampe – Koper, 3.-4. Mojca Potočnik – Jesenice in Darja 
Duh – Branik.
Kategorija do 61 kg: 1. Marjana Furlan – Olimpija, 2. Anja 
Dobovšek – Šiška, 3.-4. Vida Borko – Ljutomer in Nataša Ada-
mlje – Olimpija.
Kategorija do 66 kg: 1. Tanja Makuc – Jesenice, 2. Tončka Ve-
har – Alpina, 3. Ana Bučar – Olimpija.
Kategorija do 72 kg: 1. Polona Fink Vukovac – Šiška, 2. Petra  
Petek – Gorišnica.
Kategorija nad 72 kg: (bb).

MLADINSKO PRVENSTVO SLOVENIJE

DOBER OBET, TALENTOV NE MANJKA
Celje, 29. september 1990. Na mladinskem prvenstvu Slo-

venije je nastopilo 78 mladincev iz 20 klubov. Ljubitelji juda 
so videli zanimive in kakovostne boje, uspeha na prvem mestu 
pa so se najbolj veselili mladi borci iz Gorišnice z Damjanom 
Petkom in Jožetom Marinom na čelu (2 1 0), drugo mesto so 
osvojili Bistričani, naslov najboljšega je osvojil Peter Vučina (1 
2 3), tretje mesto pa sta si z enakim izkupičkom razdelila mari-
borski Železničar – naslov je osvojil Darko Mušič in ljubljanska 
Olimpija, kjer se je naslova veselil Tomaž Staniša (1 1 1).

Uvrstitve posameznikov – mladinci:
Kategorija do 60 kg: 1. Slobodan Matarugić – Jesenice, 2. 
Alojz Šekoranja – Ivo Reya, 3.-4. Ozren Škondrič – Golovec in 
Damjan Pirnar – Impol.
Kategorija do 65 kg: 1. Peter Vučina – Impol, 2. Aleš Vrbančič 
– Olimpija, 3.-4. Boštjan Dobovišek – Drava in Ivan Herman – 
Bežigrad.

Kategorija do 71 kg: 1. Darko Mušič – Železničar, 2. Mitja 
Kostrevc – Gorišnica, 3.-4. Sandi Soršak – Impol in Uroš Bel-
tram – Ivo Reya.
Kategorija do 78 kg: 1. Damjan Petek – Gorišnica, 2. Boštjan 
Ratkovič – Impol, 3.-4. Dušan Kačičnik – Ivo Reya in Zlato 
Rizvič – Olimpija.
Kategorija do 86 kg: 1. Ivo Knaflc – Ostrožno, 2. Admir Mi-
džan – Tacen, 3.-4. Robert Rajh – Branik in Janko Mlakar – Im-
pol.
Kategorija do 95 kg: 1. Tomaž Staniša – Olimpija, 2. Robert 
Zajc – Impol, 3.-4. Herman Klinc – Slovenj Gradec in Aljoša 
Krupenko – Bežigrad.
Kategorija nad 95 kg: 1. Jože Marin – Gorišnica, 2. Mitja Ni-
količ – Železničar, 3.-4. Vinko Goričan – Slovenj Gradec in Du-
šan Merkač – Železničar.

PRVENSTVO SLOVENIJE – MLAJŠI MLADINCI

BISTRIČANI NAJPREPRIČLJIVEJŠI 
Slovenska Bistrica, 25. marec 1990. Na prvenstvu Slovenije 

za mlajše mladince, tekmovalcev do 17 let, na katerem se je za 
naslove potegovalo 102 udeležencev, so imeli največ razlogov za 
veselje v Bistriškem taboru. Prepričljivo so se znašli v skupnem 
seštevku na prvem mestu z osmimi medaljami (4 2 2) in štirimi 
naslovi – Sašo Sep, Jože Kos, Aleš Ačko in Marko Rahle, pred 
drugouvrščeno Gorišnico (2 2 1), naslov slovenskega prvaka pa 
sta osvojila Damjan Petek in Vlado Muhič. Poleg njih so se na-
slova veselili še – Miran Kosi – Branik, Slobodan Matarugič 
– Jesenice, Peter Bevc – Ivo Reya in Tomi Gjerkeš – Ljutomer. 
Med posamezniki pa so največ pokazali Aleš Ačko – Impol, Slo-
bodan Matarugić – Jesenice in Damjan Petek – Gorišnica. 

Uvrstitve posameznikov – mlajši mladinci (U 17):
Kategorija do 46 kg: 1. Miran Kosi – Branik, 2. Peter Zadek 
– Impol, 3.-4. Drago Cvetko – Gorišnica in Mladen Tomažič – 
Impol.
Kategorija do 49 kg: 1. Sašo Sep – Impol, 2. Zdravko Erhatič 
– Gorišnica, 3. Peter Bruvo – Šiška.
Kategorija do 52 kg: 1. Jože Kos, 2. Boštjan Tropan – oba Im-
pol, 3.-4. Krištof Zevnik – Triglav in Aleš Kunst – Branik. 
Kategorija do 55 kg: 1. Aleš Ačko – Impol, 2. Marko Petek 
– Gorišnica, 3.-4. Tomaž Kumše – Bežigrad in David Horvat – 
Olimpija.
Kategorija do 59 kg: 1. Slobodan Matarugić – Jesenice, 2. Imre 
Cinkajlo – M. Sobota, 3.-4. Ozren Škondrič – Golovec in  Oman 
– Branik.
Kategorija do 64 kg: 1. Marko Rahle – Impol, 2. Mario Brozo-
vič – M. Sobota, 3.-4. Tomaž Kranjec – Šiška in Boštjan Dobo-
višek – Drava.
Kategorija do 70 kg: 1. Peter Bevc – Ivo Reya, 2. Marko Pipan 
– N. Gorica, 3.-4. Sandi Soršak – Impol in Danijel Vehab – M. 
Sobota.
Kategorija do 77 kg: 1. Damjan Petek – Gorišnica, 2. Robi 
Makuc – Jesenice, 3.-4. Aljoša Crkvenjaš – Olimpija in Andrej 
Meža – Velenje.
Kategorija do 85 kg: 1. Tomi Gjerkeš – Ljutomer, 2. Admir 
Midžan – Tacen, 3.-4. Aljaž Rogelj – Golovec in Tomaž Pečoler 
– Slovenj Gradec.
Kategorija nad 85 kg: 1. Vlado Muhič – Gorišnica, 2. Dragan 
Đukić – Olimpija, 3.-4. Adrijan Maček – Alpina in  Hribar – Že-
lezarska šola.
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PIONIRSKO PRVENSTVO SLOVENIJE

STOPNIČKE NISO BILE SLUČAJNE
Lendava, 24. marec 1990. Prvenstvo Slovenije za najmlajše 

dečke do 15 let v Lendavi, kjer je merilo moči 192 tekmovalcev 
iz skoraj vseh slovenskih klubov, je največ uspeha navrglo Bi-
stričanom s sedmimi medaljami (3 2 2) in tremi uvrščenimi na 
najvišjo stopničko – Nejko Homar, Mitja Krempl in Mitja Motaln, 
drugo mesto pa sta si z poravnanim izkupičkom (2 1 0) razdelila 
celjski Ivo Reya in ljubljanska Šiška. Medtem ko sta osvojila na-
slov Ljubljančana Janez in Matej Simčič, sta se v celjskem taboru 
veselila naslovu Jernej Petrak in Vojin Mlinarevič. Poleg njih so 
se na najvišjo stopničko povzpeli še – David Čuk – M. Sobota, 
Milan Jovanovič – Golovec, Jure Lampe – Koper in Marko Petek 
– Gorišnica.  

Uvrstitve posameznikov – pionirji (U 15):
Kategorija do 28 kg (18): 1. Janez Simčič – Šiška, 2. Žan Hor-
vat – Gorišnica, 3.-4. Peter Rančigaj in Bojan   Žilavec – oba 
M. Sobota. 
Kategorija do 31 kg (18): 1. Nejko Homar, 2. Bojan Sevšek – 
oba Impol, 3.-4. Dejan Vogrinec – Drava in Aljoša Zajtl – Len-
dava.
Kategorija do 34 kg (20): 1. David Čuk – M. Sobota, 2. Seba-
stjan Kolednik – Drava, 3.-4. Nikola Seničič – Drava in Imre 
Cinkajlo – M. Sobota.
Kategorija do 38 kg (29): 1. Jernej Petrak – Ivo Reya, 2. Matic 
Košir – Jesenice, 3.-4. Luka Vukovič – Bežigrad in Damir No-
vak – Lendava.
Kategorija do 42 kg (22): 1. Milan Jovanovič – Golovec, 2. Da-
nijel Vehab – M. Sobota, 3.-4. Tilen Cvetko – Golovec in Damir 
Mujakič – Bežigrad.
Kategorija do 46 kg (16): 1. Jure Lampe – Koper, 2. Sašo Sep 
– Impol, 3.-4. Mitja Hašaj – Branik in Ludvik Pavlič – M. So-
bota.
Kategorija do 50 kg (14): 1. Mitja Krempl – Impol, 2. Gregor 
Glešič – N. Gorica, 3.-4. Rene Čelofiga in  Špelič – oba Impol
Kategorija do 55 kg (12): 1. Marko Petek – Gorišnica, 2. Bog-
dan Barta – Branik, 3.-4. Miha Stergar – Branik in Robert Alu-
jević – Bežigrad.
Kategorija do 60 kg (9): 1. Vojin Mlinarevič – Ivo Reya, 2. 
Simon Mihelina – Železničar, 3.-4. Stanko Kržan – Branik in 
Jure Likar – Velenje.
Kategorija do 67 kg (8): 1. Mitja Motaln – Impol, 2. Matej 
Kolenc – Ivo Reya, 3.-4. Jure Štruc – Železničar in Štefan Šavli 
– N. Gorica.
Kategorija nad 67 kg (8): 1. Matej Simčič, 2. Jernej Slapar 
– oba Šiška, 3.-4. Bine Rogelj – Golovec in Matej Žnidarič – 
Branik.

ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO

SLOVENCEM NAMENJENE 
STRANSKE VLOGE

Svetozarevo, 20.-22. april 1990. Na dvodnevnem državnem 
prvenstvu v Svetozarevu, na katerem se je za naslove državnih 
prvakov potegovalo 285 udeležencev, 169 v moški in 116 v žen-
ski konkurenci, so nastopajoči pokazali dobro pripravljenost, 
kvalitetne in atraktivne borbe. V vzdušju preteklega leta so bile 
slovenski vrsti tudi tokrat namenjene bolj stranske vloge, naši 

izbranci so osvojili pet medalj ( 0 2 3), brez osvojenega naslo-
va. Največje presenečenje prvenstva je bil vsekakor poraz pr-
vega moža Filipa Leščaka, prepričljivo ga je z ipponom položil 
na hrbet Željko Radulović – Črna gora. Vrsta Vojvodine se je 
prepričljivo uvrstila v obeh konkurencah na prvo mesto, skupaj 
osvojila 21 medalj (7 7 5), imela štirinajst finalistov in osvojila 
sedem naslovov državnih prvakov in prvakinj. Izjemen dosežek 
je uspel tudi vrsti Črne gore na drugem mestu (4 3 6) s štirimi 
državnimi prvaki, vrsta Srbije pa se je uvrstila na tretje mesto 
(3 0 9).

Uvrstitve posameznikov – člani:
Kategorija do 60 kg (21): 1. Jožef Detari, 2. Đorđe Čelić, 3.-4. 
Šefki Morina in Lajoš Kobleher – vsi Vojvodina.
Kategorija do 65 kg (23): 1. Dragomir Bečanović – Črna gora, 
2. Štefan Cuk – Ivo Reya, 3.-4. Predrag Stanišić – Srbija in Peter 
Vučina – Impol.
Kategorija do 71 kg (24): 1. Miroslav Jocić – Srbija, 2. Franc 
Očko – Impol, 3.-4. Jovica Jovanović – Srbija in Predrag Simić 
– Vojvodina. 
Kategorija do 78 kg (27): 1. Milorad Niškanović, 2. Srđan Če-
lić – oba Vojvodina, 3.-4. Fatmir Grbavci in Milan Dragić – oba 
Srbija.
Kategorija do 86 kg (22): 1. Ivan Todorov – Srbija, 2. Željko 
Radulović – Črna gora, 3.-4. Zoran Blagojević – Srbija in Filip 
Leščak – Impol.
Kategorija do 95 kg (17): 1. Slavko Sikirić – Vojvodina, 2. 
Vitomir Spasović – Hrvaška, 3.-4. Dano Pantić – Črna gora in 
Siniša Labus – Srbija.
Kategorija nad 95 kg (16): 1. Stojan Nedeljković – Srbija, 2. 
Đorđe Vukičević – Vojvodina, 3.-4. Ilija Maletić – BiH in Raoul 
Tramontana – Olimpija.
Absolutna kategorija (19): 1. Ilija Maletić – BiH, 2. Đorđe Vu-
kičević, 3.-4. Srđan Čelić – oba Vojvodina in Dobrivoje Olarić 
– Srbija. 

Uvrstitve posameznic – članice: 
Kategorija do 48 kg (13): 1. Leposava Marković – Vojvodina, 
2. Anika Tripolski – Hrvaška, 3.-4. Milica Stojaković – Srbija in 
Anamarija Silađi – Vojvodina.
Kategorija do 52 kg (18): 1. Stanka Krivokapić – Črna gora, 2. 
Dragana Milenković – Vojvodina, 3.-4. Zorica Sokolov in Bilja-
na Gnjatović – obe Črna gora. 
Kategorija do 56 kg (17): 1. Rada Mijić, 2. Slađana Bojanić – 
obe Vojvodina, 3.-4. Snežana Bačović – Črna gora in Romana 
Pavić – Hrvaška.
Kategorija do 61 kg (17): 1. Gordana Tošinović – Vojvodina, 
2. Dragana Salopek – Hrvaška, 3.-4. Terezija Rajić – Hrvaška in 
Nada Ognjenović – Črna gora.
Kategorija do 66 kg (15): 1. Slavka Marojević, 2. Dušanka 
Marojević – obe Črna gora, 3.-4. Marijela Spaček in Matilda 
Cvjetković – obe Hrvaška. 
Kategorija do 72 kg (14): 1. Zorica Blagojević, 2. Danojla 
Đurđevac – obe Črna gora, 3.-4. Liljana Đukić – Srbija in San-
dra Antić – BiH.
Kategorija nad 72 kg (10): 1. Marica Arsenović, 2. Dragoslava 
Zarić – obe Vojvodina, 3.-4. Mara Kovačević – Srbija in Marga-
rita Vukasović – Hrvaška.
Absolutna kategorija (12): 1. Snežana Baćović, 2. Zorica Bla-
gojević – obe Črna gora, 3.-4. Marijela Spaček – Hrvaška in 
Danojla Đurđevac – Črna gora.
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MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 1990

VUČINI ZLATO, SLOVENIJI OSEM 
MEDALJ

Novi Sad, 02.-04. november 1990. Po nekajletnem zatišju, 
ko so naši izbranci nekako izgubljali stik s kvalitetnim vrhom, 
je posijalo sonce tudi v slovenski tabor. Letošnji nastop na dr-
žavnem prvenstvu v Novem Sadu, na katerem se je za naslove 
državnih prvakov 211 udeležencev, 117 v moški in 94 v ženski 
konkurenci, je ponudilo nekaj več možnosti tudi za slovensko 
vrsto. Tokrat so naši mladci osvojili kar osem medalj (1 3 4). 
Najbolj se je uspeha veselil Bistričan Peter Vučina do 65 kg – 
Impol, potem ko je v finalu premagal Aleša Vrbančiča – Olim-
pija. S srebrom okrog vratu sta se ovenčala še Ivan Knaflc do 
86 kg – Ostrožno in Slobodanka Matarugić do 58 kg – Jesenice, 
medtem ko so osvojili bron Tanja Makuc do 72 kg – Jesenice, 
Damjan Petek do 78 kg – Gorišnica, Tomaž Staniša do 95 kg – 
Olimpija in Jože Marin nad 95 kg – Gorišnica. 

Uvrstitve posameznikov – mladinci:
Kategorija do 60 kg (16): 1. Lajoš Kobleher – Srbija, 2. Vla-
dimir Čerević – Vojvodina, 3.-4. Dragan Martinov – Srbija in 
Miodrag Drapšin – Vojvodina. 
Kategorija do 65 kg (17): 1. Peter Vučina – Impol, 2. Aleš Vr-
bančič – Olimpija, 3.-4. Miroslav Čerević in Antal Karčaš – oba 
Vojvodina.
Kategorija do 71 kg (20): 1. Driton Kuka – Kosovo, 2. Ranko 
Papović – Črna gora, 3.-4. Hrvoje Jasak in Dean Wohlfart – oba 
Hrvaška.
Kategorija do 78 kg (18): 1. Milorad Đešnjić – Črna gora, 2. 
Slavko Tekić – Vojvodina, 3.-4. Damjan Petek – Gorišnica in 
Đura Cvejić – Srbija.
Kategorija do 86 kg (19): 1. Bogdan Šujica – Srbija, 2. Ivan 
Knaflc – Ostrožno, 3.-4. Ljubomir Živić – Srbija in Nebojša 
Marković – JLA.
Kategorija do 95 kg (13): 1. Dano Pantić – Črna gora, 2. Siniša 
Labus – Srbija, 3.-4. Milorad Čović – Vojvodina in Tomaž Sta-
niša – Olimpija.
Kategorija nad 95 kg (14): 1. Mitar Milinković, 2. Dejan Pavi-
čević – oba Vojvodina, 3.-4. Jože Marin – Gorišnica in Aleksan-
dar Miljković – Srbija.

Uvrstitve posameznic – mladinke: 
Kategorija do 48 kg (16): 1. Leposava Marković – Vojvodina, 
2. Jelena Mičović – Črna gora, 3.-4. Ivana Dobrić – Srbija in 
Anamarija Silađi – Vojvodina.
Kategorija do 52 kg (14): 1. Stanka Krivokapić – Črna gora, 2. 
Jelena Latković, 3.-4. Dragana Milenković in Biljana Gnjatović 
– vse Vojvodina.
Kategorija do 58 kg (15): 1. Slađana Bojanić – Vojvodina, 2. 
Slobodanka Matarugić – Jesenice, 3.-4. Mira Stević – Črna gora 
in Brana Milivojević – Vojvodina.
Kategorija do 61 kg (15): 1. Nada Ognjenović – Črna gora, 2. 
Aleksandra Vasiljević – Srbija, 3.-4. Jelena Čirić – Vojvodina in 
Tanja Jovančić – Srbija.
Kategorija do 66 kg (13): 1. Marijela Spaček – Hrvaška, 2. 
Natalija Kresović – Črna gora, 3.-4. Biljana Đorđević – Srbija in 
Biljana Popović – Črna gora.
Kategorija do 72 kg (12): 1. Danojla Đurđevac, 2. Milka Kri-
vokapić – obe Črna gora, 3.-4. Beata Seneš – Vojvodina in Tanja 

Makuc – Jesenice. 
Kategorija nad 72 kg (9): 1. Mara Kovačević – Srbija, 2. Tanja 
Čović – BiH, 3.-4. Mirjana Ivanović in Lola Ivanović – obe Črna 
gora.

DRŽAVNO PRVENSTVO – MLAJŠI MLADINCI 

NAJUSPEŠNEJŠA VOJVODINA,
SLOVENIJA SOLIDNA

Trebinje, 01.-03. junij 1990. V razširjenem vikendu je v Tre-
binju znova potekalo državno prvenstvo za mlajše mladince in 
pionirje v ženski in moški konkurenci, skupaj se je za naslove 
državnih prvakov potegovalo 590 tekmovalcev in tekmovalk. V 
konkurenci mlajših mladincev in mladink so skorajda vso sme-
tano pobrali Vojvodina (5 3 17), Črna gora (5 3 10) in Hrvaška 
(4 4 4), medtem ko je bila slovenska vrsta nekoliko uspešna le 
v moškem delu s šestimi medaljami (2 4 2). Naslova sta se ve-
selila Aleš Ačko do 55 kg – Impol in Slobodan Matarugić do 59 
kg – Jesenice, uspeh s srebrom pa so dopolnili še Jože Kos do 52 
kg – Impol, David Horvat do 55 kg – Olimpija, Imre Cinkajlo do 
59 kg – M. Sobota in Admir Midžan do 85 kg – Tacen, medtem 
ko sta bila Sandi Soršak do 70 kg – Impol in Damjan Petek do 77 
kg – Gorišnica tretja. 

Uvrstitve posameznikov – mlajši mladinci (U 17):
Kategorija do 46 kg: 1. Kristijan Lihtental – Vojvodina, 2. 
Maro Đapić – Hrvaška, 3.-4. Nenad Mihajlović in Dušan Jevto-
vić – oba Vojvodina.
Kategorija do 49 kg: 1. Aljilj Jašaraj, 2. Hamza Murina – oba 
Vojvodina, 3.-4. Milan Golubović – Črna gora in Branimir Bu-
nić – Hrvaška. 
Kategorija do 52 kg: 1. Saša Knapek – Hrvaška, 2. Jože Kos – 
Impol, 3.-4. Boro Ilić – BiH in Živan Mihajlović – Vojvodina.
Kategorija do 55 kg: 1. Aleš Ačko – Impol, 2. David Horvat – 
Olimpija, 3.-4. Goran Štefin – Vojvodina in Vladimir Dedović 
– Črna gora.
Kategorija do 59 kg: 1. Slobodan Matarugić – Jesenice, 2. Imre 
Cinkajlo – M. Sobota, 3.-4. Dalibor Ivković – Vojvodina in Vla-
dan Gačić – Srbija.
Kategorija do 64 kg: 1. Simo Dučić – BiH, 2. Andrija Đurišić 
– Srbija, 3.-4. Dejan Latković – Vojvodina in Goran Bačović – 
Črna gora. 
Kategorija do 70 kg: 1. Nikola Napica – Hrvaška, 2. Branko 
Vukasović – Srbija, 3.-4. Sandi Soršak – Impol in Milorad Vasić 
– Vojvodina.
Kategorija do 77 kg: 1. Dejan Milić – Črna gora, 2. Omer Nur-
ković, 3.-4. Žarko Kuzenović – oba Vojvodina in Damjan Petek 
– Gorišnica. 
Kategorija do 85 kg: 1. Tibor Šimonković – Vojvodina, 2. Ad-
mir Midžan – Tacen, 3.-4. Radovan Čvorović – Črna gora in 
Nedžad Ugljanin – BiH.
Kategorija nad 85 kg: 1. Zlatko Herić – Hrvaška, 2. Marko 
Čvorović – Črna gora, 3.-4. Boško Galonja – Vojvodina in Mar-
ko Gijača – Hrvaška. 

Uvrstitve posameznic – mlajše mladinke (U 17): 
Kategorija do 37 kg: 1. Marija Milić – Črna gora, 2. Irena Vu-
jović – Hrvaška, 3.-4. Mila Savić – Srbija in Ana Veselinović 
– Srbija.
Kategorija do 40 kg: 1. Evica Jovović – Črna gora, 2. Jelena 
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Obrenović – Srbija, 3.-4. Biserka Vuković – Črna gora in Renata 
Berče – Vojvodina.
Kategorija do 43 kg: 1. Katarina Aleksić, 2. Anamarija Silađi, 
3.-4. Jasna Dragojev – vse Vojvodina in Kristina Popović – Sr-
bija.
Kategorija do 46 kg: 1. Lidija Perović – Črna gora, 2. Senka 
Jagić – Hrvaška, 3.-4. Ivana Dobrić – Srbija in Sanja Jurić – 
Vojvodina.
Kategorija do 50 kg: 1. Dragana Milenković, 2. Angelina Lako-
brija, 3.-4. Jovanka Jezdić in Jelena Latković – vse Vojvodina.
Kategorija do 54 kg: 1. Rada Kovačević – Črna gora, 2. Mer-
siha Siječić – BiH, 3.-4. Mira Stević – Črna gora in Danijela 
Korošec – Hrvaška.
Kategorija do 58 kg: 1. Marijana Lokin – Srbija, 2. Silvana 
Karabeska – Makedonija, 3.-4. Tomislava Latković – Vojvodina 
in Danka Kršikapa – Črna gora.
Kategorija do 63 kg: 1. Biljana Đorđević – Srbija, 2. Sneža-
na Miljanić – BiH, 3.-4. Dragana Lukić – Vojvodina in Nataša 
Stanković – Srbija.
Kategorija do 68 kg: 1. Marijela Spaček, 2. Marija Davidović 
– obe Hrvaška, 3.-4. Tatjana Njemi in Angela Govorković – obe 
Vojvodina. 
Kategorija nad 68 kg: 1. Mara Kovačević – Srbija, 2. Lola Iva-
nović, 3.-4. Mirjana Ivanović in Milka Krivokapić – vse Črna 
gora.

PRVAKA GREGOR GLEŠČIČ
IN MARKO PETEK

Vzporedno z državnim prvenstvom mlajših mladincev je v 
Trebinju potekalo tudi prvenstvo za pionirje do 15 let. Po pri-
čakovanju in udeležbi je imela največ uspeha Vojvodina (3 5 7), 
na drugo mesto se je uvrstila Črna gora (3 1 3), medtem ko je 
slovenska vrsta osvojila sedem medalj (2 0 5) – zlato medaljo sta 
osvojila Gregor Gleščič do 50 kg – N. Gorica in Marko Petek do 
55 kg – Gorišnica, uspeh z bronom pa so dopolnili še – Dejan 
Vogrinec do 31 kg – Drava, do 60 kg Vojin Mlinarevič – Ivo 
Reya in Stanko Kržan – Branik, ter Matej Kolenc do 67 kg – Ivo 
Reya in Bine Rogelj nad 67 kg – Golovec.

Uvrstitve posameznikov – pionirji (U 15):
Kategorija do 28 kg: 1. Đorđe Despotović, 2. Aleksandar Živa-
nović, 3.-4. Goran Lavirac in Dejan Vučić – vsi Vojvodina.
Kategorija do 31 kg: 1. Draga Ščepanović – Črna gora, 2. De-
jan Ostojić – Vojvodina, 3.-4. Dejan Vogrinec – Drava in Dragan 
Šipka – Vojvodina.
Kategorija do 34 kg: 1. Slobodan Bartolović, 2. Đorđe Mihai-
lović, 3.-4. Boris Dragojev – vsi Vojvodina in Okica Mijović 
– Črna gora.
Kategorija do 38 kg: 1. Srđan Vujičić – Črna gora, 2. Veljko 
Vlahović – Srbija, 3.-4. Igor Toth in Branislav Jugović – oba 
Vojvodina. 
Kategorija do 42 kg: 1. Nenad Mihajlović – Vojvodina, 2. Ivan 
Martinov – Srbija, 3.-4. Orhan Avdić – BiH in Dušan Nakić – 
Srbija.
Kategorija do 46 kg: 1. Vladimir Ačimović – Srbija, 2. Marin 
Župić – Hrvaška, 3.-4. Tihomir Goranović – BiH in Darko Duj-
ković – Vojvodina.
Kategorija do 50 kg: 1. Gregor Gleščič – N. Gorica, 2. Vibor 
Videc – Hrvaška, 3.-4. Radivoje Jauković in Jakov Zečević – 

oba Srbija.
Kategorija do 55 kg: 1. Marko Petek – Gorišnica, 2. Vukomir 
Bogdanov – Vojvodina, 3.-4. Branislav Čordar – Srbija in Igor 
Radonjić – Črna gora.
Kategorija do 60 kg: 1. Siniša Medved, 2. Marko Sentić – oba 
Hrvaška, 3.-4. Vojin Mlinarević – Ivo Reya in Stanko Kržan – 
Branik.
Kategorija do 67 kg: 1. Vaso Ljubibratić – BiH, 2. Bogoljub 
Prelević – Črna gora, 3.-4. Matej Kolenc – Ivo Reya in Branislav 
Mihajlović – Srbija.
Kategorija nad 67 kg: 1. Ilija Bosnić – Črna gora, 2. Siniša 
Kovačević – Vojvodina, 3.-4. Bine Rogelj – Golovec in Savo 
Vukasović – Črna gora. 

MOŠTVENO PRVENSTVO SLOVENIJE 1990

PTUJČANI PREKRATKI ZA NASLOV 
PRVAKA              

Na turnirjih zadnjega kroga prve slovenske lige so bili dose-
ženi pričakovani rezultati, ljubljanska Olimpija je z zmago nad 
Koprom samo še potrdila že poprej osvojeno prvo mesto. Ptuj-
čani z Filipom Leščakom na čelu so bili za naslov »prekratki«, 
kajti dva uvodna poraza sta bila na koncu usodna. Ljubljančani 
so bili ves čas lige razred zase, saj so ljubljanski zeleno-beli na-
stopali s prvim moštvom, ki se zaradi objektivnih razlogov ni 
udeležilo prvenstva na zvezni ravni. Za zmagovalno moštvo so 
nastopali – Metod Jerman, Aleš Vrbančič, Mojmir Kovač, Go-
ran Bacetič, David Horvat, Brane Vuzem, Zlato Rizvič, Miran 
Babnik, Dušan Ličina, Srečo Petrič, Tomaž Staniša in Raoul 
Tramontana.

Končna lestvica prve slovenske lige 1990

  1. Olimpija – Ljubljana 10 10 0 0 107:33 20
  2. Drava – Ptuj 10 8 0 2 101:39 16
  3. Impol II – Sl. Bistrica 10 8 0 2 88:52 16
  4. Gorišnica – Gorišnica 10 5 1 4 75:65 11
  5. Branik – Maribor 10 5 0 5 74:66 10
  6. Ivo Reya II – Celje 10 5 0 5 75:65 10
  7. Partizan – M. Sobota 10 5 0 5 71:69 10
  8. Železničar – Maribor 10 5 0 5 65:75 10
  9. Golovec – Ljubljana 10 2 0 8 40:100 4
10. Koper – Koper 10 1 1 8 40:100 3
11. Slovenj Gradec – SG 10 0 0 10 31:109 0
12. Triglav – Kranj odstopil

Druga slovenska liga 1990
1. Bežigrad – Ljubljana  4 4 0 0 48:8 8
2. Ljutomer – Ljutomer 4 3 0 1 41:15 6
3. Alpina – Žiri 4 2 0 2 22:34 4
4. Golovec II – Ljubljana 4 1 0 3 16:40 2
5. Rudar – Velenje 4 0 0 4 13:43 0

RAZVOJ SLOVENSKEGA JUDA 1990                           

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije

Izdajo omogočila:
Fundacija za �nanciranje športnih organizacij  Republike Slovenije



43

MOŠTVENO DRŽAVNO PRVENSTVO 1990

NASLOV BOSNI, IMPOL NA PETEM 
MESTU                                   

Sarajevo, 12.-13. oktober 1990. Moštveno državno prven-
stvo je bilo tako kot preteklo leto najprej deljeno na štiri predfi-
nalne turnirje in v nadaljevanju na sklepnem turnirju 16 najbolj-
ših moštev za naslov moštvenega prvaka. Od treh slovenskih 
ligašev sta se sklepnega turnirja udeležila le moštvo Impola in 
Ivo Reya, medtem ko se ljubljanska Olimpija prvega turnirja ni 
udeležila. Zaključno preverjanje je potekalo na sarajevskem ta-
tamiju, naslov lanskoletnega prvaka je branil beograjski Rekord, 
medtem ko so bili Bistričani drugi. O primernosti sedanjega sis-
tema tekmovanja za moštveno državno prvenstvo je bilo izreče-
nih že precej kritičnih pripomb, ki za naslov prvaka na najvišji 
ravni se tudi tokrat ni našlo kaj pohvalnega.

Naslov moštvenega državnega prvaka so torej osvojili judoi-
sti sarajevske Bosne, okrepljeni s Filipom Leščakom. V finalnem 
srečanju so spravili na kolena Akademik iz Nikšiča 5:2 (43:15), 
za katerega je nastopal tudi svetovni prvak Dragomir Bečano-
vić. Slovenska predstavnika sta se na sklepnem turnirju solidno 
odrezala, bistriški Impol se je uvrstil na peto mesto, celjski Ivo 
Reya pa na deveto mesto.

Barve bistriškega Impola so branili Simon Zafošnik, Peter 
Vučina, Fredi Omerzi, Franc Očko, Tomo Lakovšek, Franc Špes 
in Milan Mesarič. Bistričani so najprej premagali Partizan – Ki-
kinda 4:3 (37:17), medtem ko so Celjani, za katere so nastopili 
Miran Gedl, Štefan Cuk, Samo Pungaršek, Janko Oštir, Fadil 
Imamović in  Peter Letonja, izgubili proti Rekord Crvena zvez-
da 1:5 (10:43).

Rezultat finala – JK Bosna : JK Akademik 5:2 (43:15) – do 60 
kg: Paradžik : M. Šabotić 0:5, do 65 kg: Dervišević : E. Šabotić 
3:0, do 71 kg: Pekmezović : Bećanović 0:10, do 78 kg: Čulo : 
Desnić 10:0, do 86 kg: Leščak : Ž. Radulović 10:0, do 95 kg: 
Kušić : D. Radulović 10:0 in nad 95 kg: Maletić : Blečić 10:0.

Končna lestvica zvezne lige 1990:

Sklepni turnir – play off, 12.-13. oktober 1990 

Sarajevo – 12.-13 oktober 1990. Sarajevska športna 
dvorana, 16 udeleženih moštev

Mali finale – srečanja za tretje mesto:
JK Impol : JK Voždovac  3:4 (30:32)
JK Rekord : JK Partizan HINS 4:3 (25:15)

Veliki finale – dvoboj za prvo mesto:
JK Bosna : JK Akademik  5:2 (43:15)

Končni vrstni red:
1. Bosna – Sarajevo 
2. Akademik – Nikšić 
3.-4. Rekord Crvena zvezda in Voždovac – oba Beograd 
5.-6. Impol – Slo. Bistrica in Partizan HINS – N. Sad
7.-8. Željezničar – Sarajevo in Sloven – Ruma 
9.-12. Ivo Reya – Celje, Željezničar – Niš, Slavija – N. Sad 
in Partizan – Kikinda.

Iz lige so izpadli: Partizan – Temerin, Bor – Bor in Brača 
Labudović – Nikšić.
  

Pripravil Jože Škraba

RAZVOJ SLOVENSKEGA JUDA 1990                           UTRINEK IZ FACEBOOKA                      

   OK, če že usi o odbojki 
pišete bom pa še jst neki svoj-
ga. Čeprou boste rekl, da je tu 
sam "fejkanje", sam je v bistvu 
podobnu.
   Judo je življenje. "Ob sobotah 
bi šel rad ven" - pravijo neka-
teri. "Ob nedeljah bi rad spal" 
- pravijo drugi. "Najboljši je 
judo" - pravim jst. "Nikoli 
nisva skupaj" - pravi fant/
punca. Nekateri ti pravijo, da 
ne boš nikoli ničesar dosegel, 

drugi pravijo, da je judo kr neki in da ti sploh nč ne nuca. "Začni 
razmišljati o faksu in službi" - pravijo starši.
   Ampak razmisli, ali oni vedo koliko ti judo pomeni? Kaj vedo 
oni o stresu in živcih, ki ti ne pustijo mirnega spanca zvečer 
pred tekmo? Kaj vedo oni o tekmah kjer si tekmoval bolan ali 
poškodovan? Kaj vedo nervozi, ko čakaš, da pokličejo tvoje 
ime, ko stopiš na tatami in ko gledaš nasprotnika v oči? Kaj vedo 
o tem kako je dobiti ali izgubiti borbo v zadnjih sekundah boja? 
Kaj vedo o tem, o čemer razmišljaš 20 minut pred borbo, ko se 
razteguješ? Ali vedo kako rad imaš ta šport? Športna dvorana, 
tribune, tatami, ljudje, ki te podpirajo, ljudje, ki ti nasprotujejo!? 
To je naše življenje, ali oni to vedo? Veliko jih pravi "judo nima 
veze z življenjem" - ne vem kaj vedo o življenju, a vem, da o 
judu ne vedo ničesar! Najlažje je vsakega kritizirati! Za vsakim 
judoistom je mladost polna velikih odrekanj, garanja, za to, da 
bi živel z judom in boril svojo pravo borbo! Zamujamo rojstne 
dneve, zabave, piknike, izlete, a ljudje tega ne vidijo. Le govori-
jo, da se vlečemo za tisti beli kimono in nič drugega, a ne Anže 
Ban Virant, eden od "prijateljev" facebooka, ki veliko govori. 
Zato takrat, ko vidiš judoista na tatamiju - zaploskaj! Da je prišel 
do tega mesta, pa je potreboval 3-krat več truda kot si ti lahko 
sploh zamisliš!

Tim Gregorčič
7. november 2012

V judom se ukvarja vedno več otrok, mnogim pomeni način 
življenja, in kot je nekoč nekdo dejal: »judo pozna samo 

začetek.«

RAZMIŠLJANJE MLADENIČA
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OLIMPIJSKI KOMITE
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