
 
 

 

 

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

 
Športna panoga: KOŠARKA 

Starostna kategorija in spol: 2000 IN MLAJŠI  - DEČKI 

Stopnja tekmovanja in skupina: ½  FINALE    SKUPINA H 

Kraj in datum tekmovanja: PIVKA, 12. 2. 2015 

Izvajalec tekmovanja: OŠ PIVKA 

 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. tekma OŠ PIVKA OŠ ŠKOFJA LOKA  49 : 42 

2. tekma OŠ ŠKOFJA LOKA OŠ DR.V. K. LJUBLJANA  53 : 64 

3. tekma OŠ PIVKA OŠ DR.V.K. LJUBLJANA  56 : 57 

4. tekma     :  

5. tekma     :  

6. tekma     :  

7. tekma     :  

 
Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ DR.V. K.  LJUBLJANA 

2. mesto OŠ PIVKA 

3. mesto OŠ ŠKOFJA LOKA 

4. mesto  

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

Tekmovanje je potekalo v športni dvorani Skala v Pivki. Na prvi tekmi so se pomerili domača in ekipa 

dečkov iz Škofje loke. V prvo tretjino je dobila domača ekipa z razliko 5 točk. V drugi tretini so igralci 

gostujoče ekipe prevzeli pobudo in znižali razliko na 1 točko. Tretja tretina je po odlični igri pripadla 

domačinom. Najboljša strlca tekme sta bila Tomažič (Pivka) s 17 točkami in Sočak (V.K.) s 25 točkami. 

Na drugi tekmi sta se pomerili ekipi Škofje loke in Ljubljane. Prva tretjina je pripadla Ljubljanski ekipi, 

ki so do konca tekme nadzorovali rezultat in zmagali. 

Tretja tekma je odločala, kdo v nadaljnje tekmovanje. Prva tretjina je pripadla domači ekipi . V 

drugem in tretjem delu igre pa sta se ekipi izmenjavali v vodstvu. 2,6 sekunde pred koncem so 

domačini vodili za točko, vendar pa je ob zvoku sirene koš zadel Dražovič. Zmaga in s tem 

napredovanje v finale zahoda si je s tem zagotovila OŠ dr. Vita Krajgerja iz Ljubljane. 

Najboljši igralec v ekipi Škofje loke je bil Sočak Tim, v ekipi Ljubljane sta izstopala Lucu Dražovoč Fin in 

Majcen Nejc, v domači ekipi pa Tomažič Nejc in Žakelj David 
 

http://www.sportmladih.net/


 
 

 

 

Prosimo vas, da poročilo v PDF obliki posredujete na e-naslov sst@sport.si in v prilogi posredujete tudi 

tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za objavo na spletni strani www.sportmladih.net. 

 
Vodja tekmovanja 

 

                                                                                                                                                  Čeligoj Miran
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