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

Športna panoga: ODBOJKA
Starostna kategorija in spol: STAREJŠE UČENKE
Stopnja tekmovanja: ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA

SKUPINA G
Kraj in datum tekmovanja:  OŠ KOLEZIJA, LJUBLJANA, 8.3.2016

Razpored tekmovanja in rezultati:
          tekma                šola 1                                 šola 2                              rezultat

1. OŠ Kolezija OŠ Žužemberk 2 : 0
2. OŠ Žužemberk OŠ Brinje (Grosuplje) 0 : 2
3. OŠ Kolezija OŠ Brinje (Grosuplje) 2 : 0
4.
5.

Končna razvrstitev:
1. mesto OŠ Kolezija (Ljubljana)
2. mesto OŠ Brinje (Grosuplje)
3. mesto OŠ Žužemberk (Žužemberk)
4. mesto

Kratko vsebinsko poročilo:
Četrtfinalno tekmovanje se je pričelo s prihodom ekip na igrišče ter himno. Sledil je pozdravni
govor  ravnateljice  Lidije  Žigon  ter  plesna  točka.  Maskota  OŠ  Kolezija,  zeleni  zmajček,  nas  je
spomnila na pravila Fair playa, ki smo se jih držali prav vsi, tudi navijači na tribuni. 

Na  prvi  tekmi  sta  se  pomerili  ekipi  iz  OŠ  Kolezija  in  OŠ  Žužemberk.  Ekipi  sta  začeli  dokaj
izenačeno,  nato  pa  so  domačnike  z  močnimi  napadalnimi  udarci  ušle  zasledovalkam.  V
drugem  nizu  so  domačinke  nadaljevale  s  svojo  odlično  igro  in  tako  tekmo  osvojile  z
rezultatom 2:0. 

V drugi tekmi sta se pomirili  ekipi iz OŠ Brinje iz Grosuplja in iz OŠ Žužemberk. Učenke iz
Grosuplja so prevladovale v vseh elementih igre in brez težav osvojile prvi in tudi drugi niz. 

V skladu s pričakovanji je bila zadnja tekma najbolj napeta, pomerili sta se ekipi iz Ljubljane in
Grosuplja.  V  prvem  nizu  sta  bili  ekipi  izenačeni  čisto  do  konca,  videli  smo veliko  dobrih
začetnih udarcev in dobre igre v obrambi, vendar pa so imele domačnike zelo dober začetni
udarec in tako so Grosupeljčankam vzele prvi niz. 

V drugem nizu so bolje pričele igralke iz Ljubljane, učenke iz OŠ Brinje so se upirale, ampak so
učenke OŠ Kolezije z dobrim servisom in igro v napadu brez težav osvojile tudi drugi niz ter
zasluženo  zmagale  z  rezultatom  2:0.  Obe  zmagi  sta  Ljubljančanke  popeljali  do  polfinala
državnega prvenstva za starejše učenke. 

http://www.sportmladih.net/


Predlog sportikus poteze:

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.
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