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Od tu in tam 
 

Marjan Toš, Zmago Gomzi, Gorazd Gider, Željko Zule 
 

Tenis - Slovenska teniška igralca Grega Žemlja in Marko 
Tkalec sta dobro zaigrala na turnirjih v tujini. Žemlja je v 
prvem krogu turnirja z nagradnim skladom 25.000 ameriških 
dolarjev v romunski Constanti s 6:0, 6:0 izločil Američana 
Paula Doucasa, Tkalec pa v prvem krogu turnirja z nagradnim 
skladom 10.000 ameriških dolarjev v Trieru s 6:2, 6:2 Nemca 
Juliana Dehna.  
 
Atletika - Atletski klub Panvita iz Murske Sobote je na 
atletskem stadionu pri domači Prvi osnovni šoli privabil 
na dan atletike blizu 350 tekmovalcev iz Avstrije, 
Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Največ uspeha na 
mednarodnem mitingu so imeli gostitelji, ki so osvojili 
devet prvih, pet drugih in tri tretja mesta. Atletski 
stadion s 300-metersko stezo je bogatejši za dva 
rekorda stadiona. Domača sprinterka Tina Jureš je 
pretekla 100 metrov v 11,93 sekunde, Davor 
Gregorinčič pa 1500 metrov v 4,01,83. Moški finale 
teka na 100 metrov v spomin na pred kratkim tragično 
preminulega atleta domačega kluba Gregorja Kranjca 
je s časom 11,15 dobil Ptujčan Mitja Horvat pred 
Celjanom Gregorjem Kolencem (11,25) in Sobočanom 
Robijem Kreftom (11,27). 
 
Košarka - Po dveh uspešnih sezonah se celjski KK ni 
prijavil za igranje v 1. b-ligi, kjer ga bo zamenjalo 
moštvo Šenčurja. Spremembe so nastale tudi v drugi 
ligi, v katero je zaradi razširitve napredoval drugi 
celjski klub Pakman. 
 
Judo - Slovenska mlada reprezentanca v judu se je s 
tekmovanja za svetovni B-pokal v Sarajevu vrnila s kar 
tremi prvimi in štirimi tretjimi mesti. Prvo mesto so 
osvojile Anja Pečnak (do 52 kg), Maja Uršič (do 63 kg) 
in Branka Mirjanič (do 70 kg), tretje pa Tina Trstenjak 
(do 57 kg), Tina Razinger (do 63 kg), Matjaž Terbovc 
(do 60 kg) in Simon Mohorovič (do 66 kg). 
 
Trap - V počastitev dneva državnosti je bilo na strelišču 
Lovske družine Dobrava iz Svete Trojice v Slovenskih 
goricah tradicionalno meddružinsko tekmovanje v 
streljanju na glinaste golobe za pokale Dobrave. V 
ekipni konkurenci so slavili člani Strelskega društva 

Svečina pred lovskima družinama Trnovska vas in 
Negova, v posamični konkurenci pa je zmagal Franc 
Verstovšek (LD Globoko pri Brežicah) pred Francijem 
Ornikom (Voličina) in Marjanom Kovačem (Velka). 
Nagradno tekmo je dobil Franc Horvat (Velka) pred 
Markom Rožmanom (Svečina) in Janijem 
Veindorferjem (Mala Nedelja). 
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Športne igre - Na 31. srečanju slovenskih športnikov iz 
obmejnih dežel je pod budnim očesom olimpionika 
Mira Cerarja v Murski Soboti nastopilo 171 udeležencev 
iz Italije, Avstrije, Madžarske in Slovenije. Največ 
uspeha so imeli športniki mestne občine Murska 
Sobota, ki so zmagali v treh kategorijah. Pri košarki je 
prvo mesto osvojil Košarkarski klub Radenska Creativ, 
pri odbojki so bila najboljša dekleta iz 
murskosoboškega Društva za športno rekreacijo, pri 
namiznem tenisu pa kombinirana ekipa Sobote in 
Keme. Nogometaši Medobčinske nogometne zveze 
Murska Sobota so pri nogometu tekmovanje za 

madžarskimi vrstniki iz Slovenske vasi končali na 
drugem mestu.  
 
Judo - Na svetovnem "B-pokalu" v judu za članice v 
Sarajevu je Maja Uršič iz Murske Sobote, članica 
celjskega kluba Sankaku v kategoriji do 63 kg, osvojila 
prvo mesto. 
 
Hokej na travi - Zveza za hokej na travi Slovenije je v 
Murski Soboti pripravila prvo izvedbo uličnega hokeja v 
Sloveniji, na katerem je zmagala je ekipa Tuša v 
sestavi Franc Maučec, Martin Mesarič in Martina Horvat 
pred drugouvrščeno ekipo "Veterinarie" (Fras, R. 
Mesarič, Šnepf). Tretje mesto so osvojile 
"Legende" (Vučko, Škrilec, Rituper). 
 
Nogomet - V Bakovcih so praznovali 55-letnico 
Nogometnega kluba Bakovci in 30-letnico ustanovitve 
Društva prijateljev Olimpije. Po dopoldanskih reviji 
mlajših selekcij so se v osrednji tekmi dneva veterani 
Bakovcev pomerili z veterani Olimpije, zmagali pa so 
gostje iz Ljubljane z bratoma Ameršek na čelu s 3:2. 
 
(mt, zg, gg, žz) 
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