
 
 

 

 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo 
objava na spletni strani www.sportmladih.net 

 
Športna panoga: Odbojka 

Starostna kategorija in spol: Dekleta, letnik 1999  in mlajše 

Stopnja tekmovanja: Državno četrtfinale 

Kraj in datum tekmovanja: Zreče, 12.2.2014 

Izvajalec tekmovanja: OŠ Zreče 

 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. tekma OŠ Zreče         OŠ Leskovec  2 : 0 

2. tekma OŠ K.D.Kajuh Šoštanj       OŠ Leskovec  2 : 0 

3. tekma     OŠ Zreče  OŠ K.D. Kajuh Šoštanj  2 : 0 

4. tekma     :  

5. tekma     :  

6. tekma     :  

7. tekma     :  

 
Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ Zreče 

2. mesto OŠ K.D.Kajuh Šoštanj 

3. mesto OŠ Leskovec 

4. mesto  

 
Kratko vsebinsko poročilo (lahko se vključi tudi predlog Sportikus poteze): 

Na OŠ Zreče smo 12.2.2014 odigrali državno četrtfinale v odbojki za dekleta letnik 1999 in 

mlajše.Tekmovanje je potekalo v odličnem vzdušju ob veliki podpori domačih navijačev, ki so v skladu 

s pravili fair-playa vzpodbujali in navijali. Vse igralke so bile tehnično in taktično dobro podkovane, 

zato je bil nivo igre visok.Na koncu je zmagala domača ekipa, pri čemer je veliko pripomogel tudi 

domači teren in podpora navijačev.Vsi prisotni so bili zadovoljni z dobro organizacijo tekmovanja. 

Dekleta šolske ekipe so na domačem igrišču igrala kot v transu. Turnir se je začel s tekmo med 
Zrečami in OŠ Leskovec. Zrečanke so zanesljivo dobile prvi niz, v drugem je bilo tesneje, gostje so 
dolgo držale priključek, nato pa so domačinke niz brez večjih težav pripeljale do konca. Že v tej tekmi 
je bilo očitno, da imajo Zrečanke svoj dan, saj so prav vse igrale dobro, napak ni bilo veliko, v drugem 
nizu so pokazale, da so tudi psihično dobro pripravljene na tekmovanje. Svoj del so k uspehu z glasnim 
navijanjem dodali tudi navijači, ki so bili prav tako kot dekleta izvrstni. 
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V drugem srečanju so igralke OŠ Šoštanj brez težave premagale OŠ Leskovec, zdelo se je, da so se 
morale za zmago celo manj truditi kot v prvi tekmi Zrečanke. 
Po dveh tekmah smo imeli dve ekipi z zmago, obe sta zmagali z 2 proti 0 v nizih, kar je pomenilo, da 
bo za zmago na turnirju in nastop v polfinalu odločilna tretja tekma, v kateri sta se pomerili ekipi iz 
Zreč in Šoštanja. Navijači so zopet zasedli svoja mesta in pripravili navijaške rekvizite, vzdušje v 
dvorani je bilo naelektreno, saj je bila pred dekleti izvrstna priložnost, da si prvič priigrajo nastop v 
polfinalu. 
Igralke Zreč so odločno krenile. Na začetku niza so povedle, a so jih izkušene igralke Šoštanja dohitele, 
še posebej je pri gostjah odlično deloval servis, ki je Zrečankam v sredini niza povzročil kar nekaj 
težav. Nato sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, Zrečanke so niz dobile s 26 proti 24. V ključnih trenutkih 
so borbeno igrale prav vse igralke, nekaj žog so reševale dobesedno s tribun, odlično so podajale in 
zaključevale točke. 
V drugem nizu pa pravih dvomov o zmagovalcu ni bilo več. Zrečanke so bile boljše v vseh elementih 
igre, le servis je bil boljši pri gostjah, a so se domačinke zelo popravile pri sprejemu. Gostje so imele 
sredi niza še smolo s poškodbo, zreške igralke pa so se počasi bližale 25. točki v nizu in zmagi. Uvrstile 
so se v polfinale, izgubile niso niti niza. 
Čestitke si zaslužijo prav vse igralke, vse so zaslužne, da se je ekipa OŠ Zreče uvrstila v polfinale. 
Iskrene čestitke tudi Rosani Krajnc, ki je dekleta pripravljala in vodila med tekmovanjem. 

 
 

 
Vodja tekmovanja 

 

Darja Brglez 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


