
 

 
 

 

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

 
Športna panoga: Rokomet 

Starostna kategorija in spol: Starejši dečki (2001 in maljši) 

Stopnja tekmovanja in skupina: Četrtfinale skupina H 

Kraj in datum tekmovanja: 26.1.2016 

Izvajalec tekmovanja: OŠ Ivana Groharja 

 
Razpored tekmovanja in rezultati: 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. tekma OŠ Ivana Groharja OŠ Ketteja in Murna  26 : 5 

2. tekma OŠ Solkan OŠ Ketteja in Murna  21 : 8 

3. tekma OŠ Ivana Groharja OŠ Solkan  20 : 14 

4. tekma     :  

5. tekma     :  

6. tekma     :  

7. tekma     :  

 
Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ Ivana Groharja 

2. mesto OŠ Solkan 

3. mesto OŠ Ketteja in Murna 

4. mesto  

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

Četrtfinalni turnir skupine H v rokometu za starejše dečke se je igral v športni dvorani Poden v Škofji 

Loki. Po otvoritvi tekmovanja sta se v prvi tekmi pomerili domača ekipa OŠ Ivana Groharja proti ekipi 

OŠ Ketteja in Murna iz Ljubljane. Končni rezultat je bil 26:5 za domačo ekipo. V drugi tekmi so svoje 

znanje še pokazali učenci ekipe OŠ Solkan, ki so igrali z ekipo OŠ Ketteja in Murna. Slednji so tudi to 

tekmo izgubili (21.8) in končali na tretjem mestu  turnirja. V tekmi za napredovanje sta se pomerili 

domača ekipa in ekipa OŠ Solkan. Domačini  so na začetku tekme povedli in zadržali vodstvo do konca 

tekme, ki se je končala z rezultatom 20:14 ter se tako veselili napredovanja v polfinale. Turnir je 

potekal v fair play vzdušju, večjih posebnosti pa ni bilo. Na tem mestu čestitamo vsem učencem za 

udeležbo na turnirju in prikazano igro. 

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 
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