
  
 

 

 

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

 
Športna panoga: NOGOMET 

Starostna kategorija in spol: SŠ - M 

Stopnja tekmovanja in skupina: FINALE 

Kraj in datum tekmovanja: MARIBOR, 16.5.2017 

Izvajalec tekmovanja: 

Srednja Gradbena šola in gimnazija 

Maribor  
 

 

 

Razpored tekmovanja in rezultati: 

 

Tekma Šola 1 Šola 2  Rezultat 

1. tekma  

Srednja Gradbena šola in 

gimnazija Maribor  

 

ŠC PET Ljubljana 

 5 

(1:1, 

*6m 

: 4 * 

2:2) 

 

2. tekma  

ŠC Slovenske Konjice - Zreče 

 

Srednja trgovska šola 

Maribor 

 4 

(1:1, 

*6m 

: 3* 

2:2 

3. tekma  

ŠC PET Ljubljana 

 

Srednja trgovska šola 

Maribor 

 6 : 2 

4. tekma Srednja Gradbena šola in 

gimnazija Maribor  

 

ŠC Slovenske Konjice – Zreče 

 

 2 : 3 

 

Končna razvrstitev: 

1. mesto ŠC Slovenske Konjice - Zreče 

2. mesto Srednja Gradbena šola in gimnazija Maribor 

3. mesto ŠC PET Ljubljana 

4. mesto Srednja trgovska šola Maribor 

 

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

Po uvodni otvoritvi, ki jo je otvorila ravnateljica šole organizatorice, Alenka Ambrož Jurgec, sta bili 

odigrani predtekmovalni tekmi, ki sta bili izenačeni. Izida obeh tekem sta bila, po preteku igralnega 

časa, neodločena in o končnem izidu so odločili kazenski streli. V obeh ekipah, ki sta tekmo izgubili po 

6m je bilo razočaranje kar veliko in na rezultat tretje tekme je v veliki meri vplivala motivacija igralcev 

za zmago. Zmagala je ekipa ŠC PET Ljubljana in si s tem priigrala bron DP. V tekmi za prvo mesto se je 
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kar hitro pokazalo kako zelo si igralci ekipe ŠC Sl. Konjice – Zreče želijo zmagati. Povedli so z 2:0. V 

drugem polčasu je ekipa SGŠG Maribor zaigrala bolje , a žal je na koncu zmanjkalo časa za izenačenje 

in morali so priznati premoč nasprotniku. Ekipa ŠC Sl. Konjice – Zreče je zasluženo postala državni 

prvak. K zmagi pa je pripomogla tudi navijaška skupina šole, ki je bila ves čas v oporo in vzpodbudo 

igralcem. 

 
  

 

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 

 
Aleksandra Györköš 
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