
 
 

 

 

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

 
Športna panoga: ROKOMET 
Starostna kategorija in spol: dijakinje in dijaki 
Stopnja tekmovanja: finale 
Kraj in datum tekmovanja: Koper, 26. 3. 2014 
 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Dijakinje: 
1. tekma: III. gimnazija Maribor : Gimnazija Koper                
2. tekma: I. gimnazija v Celju : ŠC Novo mesto, Srednja       
                                                     zdravstvena in kemijska šola 
3. tekma (za 3. mesto): III. gimnazija Maribor : ŠC Novo mesto,   
                                                                 Srednja zdravstvena in kemijska šola 
4. tekma (za 1. mesto): Gimnazija Koper : I. gimnazija v Celju 

Dijaki: 
1. tekma: Srednja ekonomska šola Celje : ŠC Novo mesto, Srednja   
                                                                    elektro šola in tehniška gimnazija 
2. tekma: Gimnazija Ptuj : Gimnazija Koper 
3. tekma (za 3. mesto): Srednja ekonomska šola Celje : Gimnazija  

                                                                                                                Ptuj  
4. tekma (za 1. mesto): ŠC Novo mesto, Srednja  :    Gimnazija   

                                        elektro šola in tehniška gimnazija      Koper 
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Končna razvrstitev - dijakinje: 

1. mesto Gimnazija Koper 
2. mesto I. gimnazija v Celju 
3. mesto III. gimnazija Maribor 
4. mesto ŠC Novo mesto, Srednja                              

zdravstvena in kemijska šola 

Končna razvrstitev - dijaki: 
1. mesto Gimnazija Koper 
2. mesto ŠC Novo mesto, Srednja elektro 

šola in tehniška gimnazija 
3. mesto Gimnazija Ptuj 
4. mesto Srednja ekonomska šola Celje 

 
 
 



 
 

 

 

 
Kratko vsebinsko poročilo: 
Na finalno državno tekmovanje v rokometu za dijakinje in dijake se je uvrstilo 8 ekip (4 
ženske in 4 moške ekipe). Tekmovanje je potekalo v prijetnem in pozitivnem vzdušju. 
Prve tri tekme pri dijakinjah so se odigrale v telovadnici Osnovne šole Koper, medtem ko 
so se prve tri tekme pri dijakih odigrale v športni dvorani Arene Bonifika Koper. Obe 
finalni tekmi (pri dijakinjah in dijakih) sta se odigrali v športni dvorani Arene Bonifka 
Koper. Med tekmami smo izvedli tudi uradno otvoritev tekmovanja, s pozdravnimi govori 
in kulturnim programom. Tekmovalci so imeli skozi celotno tekmovanje glasno podporo s 
tribun, kar je pripomoglo k še bolj tekmovalnemu, a hkrati prijetnemu vzdušju. Na koncu 
tekmovanja smo izvedli zaključno prireditev s podelitvijo medalj, pokalov in nagrad ter 
kratkim kulturnim programom. Tekmovanje je bilo odlično medijsko pokrito in menimo, 
da je dogodek pripomogel k popularizaciji šolskega športa. 
 
Predlog sportikus poteze: 
Posebnega dejanja ne izpostavljamo, so pa vsi udeleženci tekmovanja s svojim zglednim 
obnašanjem prispevali k uspešnosti tekmovanja.  
 


