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petek, 7. januarja 2022

Anamarija lam pie
najboljsa do~lej

SmuCarke so na Gorenjskem

Lampiceva je na svoji cetrti novoletni turneji
dosegla najboljsi skupni rezultat do~lej.

Organizatorji 58. Zlate lisice, ki se je iz Maribora morala preseliti v Podkoren, so zavihali rokave in
skupaj s Kranjskogorcani pripravili progo na vitranski strmini, na kateri se bodo smucarke jutri in v
nedeljo pomerile na veleslalomu in slalomu.
·

VnMA· STANOVNIK

Kranj - Minuli torek se je z
vzponom na Alpe Cermis
koncala 16. teka~ka novo•
letna tumeja, imenovana
Tour de Ski. Na~a reprezentantka iz Valbwge, sicer pa
Banica TSK Triglav Kranj,
Anamarija Lampic je skupno osvojila 12. mesto, kar je
~e tri mesta bolje kot Jani, ko
je bila skupno na 15. mestu.
Pred zadnjo etapo je bila
skupno celo na desetem
mestu, edini cilj, ki si ga je
zastavila pred vzponom na
Alpe Cennis, pa je bi! priti
do cilja. To ji je tudi uspelo,
osvojila pa je zelo solidno 32.
mesto. Letos je tako s skupnim zaostankom 5:07 ,4 na

Tour de Skiju postavila najbolj~i rezultat v karieri. »Pocasi se pomikam naprej v
skupnem se~tevku. Vesela sem 12. mesta. Danafoja
tekma je bila izredno tezka,« '
je po zadi)ji preizkufoji po·
vedala 26-letna Anamarija
Lampic.
Zadnjo eta po je sicer dobila Norvezanka Heidi Weng,
skupne zmage na turneji pa
se je veselila Rusinja Natalija Neprijajeva.
Nove telcrne svetovnega
pokala v smucarskem telcu
naj bi bile med 14. in 16. januarjem v Franciji, vendar
so jib organizatorji odpovedali. Talco bodo zadnje tekme pred olimpijskimi igrami
v Planici 22. in 23. januarja.

Tri tekme napovedane, dve odpovedani
Jesenice-Hokejisti HOD SIJ Acroni Jesenice bi morali ta teden odigrati tri tekme v Alpski hokejski ligi (AHL). Nafprej so
prestavili tekmo z ekipo Fassa Falcons, saj so iz italijanskega
kluba sporocili, da zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo
igrati. Tako so se na gostovanje odpravili v torek, ko so v Vipitenu odigrali ekipo Wipptal Broncos premagali z rezultatol'li
5 : 2. Nova tekma z ekipo Cortine je bila na sporedu vceraj
zvecer na Jesenicah, vendar je bila zaradi zdravstvenih razlogov prestavljena. Hokejisti v Mednarodn·i hokejski ligi pa so .
odigrali dve t ekmi. Triglav je doma izgubil proti Slaviji Junior z
1:3, MK Bled pa proti Sisku z 2:4. Jutri ekipe cakajo prvetekme
cetrtfinaladrfavnega prvenstva. Pomerili se bodo SZ Olimpija
in Hidria Jesenice, SI) Acroni Jesenice in Maribor (ob 18. uri),
Slavija Junior in CeljeterTriglav in MK Bled (ob 19.15).

Domzalski kosarkarji boljsi od gostov iz Sencurja
Domzale- Na zaostali tekmi 11. kola ko~arkarske Lige Nova
KBM je biLv torek v Domfalah odigran derbi m ed domafo ekipo in gosti iz Sencurja. Domacini so zmagali z rezultatom 75:
65. Domialcani tako ostajajo na vrhu lestvice Lige Nova KBM,
Gorenjska gradbena dru!ba Sencur je s tremi porazi vdvanajstih
tekmah na tret)em mestu. Ze jutri obeekipi cakata domaci tekmi.
Ekipa iz Sencurja boob 19. uri v gorenjskem derbiju gostila ECE
Triglav, Helios Suns pa bodo hkrati merili moci s Sentjurjem.

· ObCina ~enCur

Kranjska cesta 11 .
4208Sentui
Obcina Sencur obve!ta, da je danes, v petek, 7, januarja
2022, na svoji sptetni strani www.sencur.si objavila':
1. Javni razpis za sofinanciranje Sportnih programov v
ObCini ~enCur za leto 2022. Rok za prijavo na javni razpis

je 7, februar 2022.
2. Javni razpis za sofinanc1ranje programov na podroCju
socialno-humanitar"nih dejavnosti, ki se sofinancirajo lz

proracuna Obclne Sencur za leto 2022. Rok za prijavo na

javni razpls je 7. februar 2022.
3, Javnl razpls za sofinanclranje mladinskih projektov In
programov ter stroSkov detovallja izvajalcev mlad.inskih
projektov in programov iz pro~aCuna ObCine ~enCur za
leto 2022. Rok za prijavo najavnl razpis je 7. februar 2022.
4. Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti,
projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razplsov
v ObCini ~enCur za leto 2022. Rok z.a prijavo na javni razpis
je za sklop A, B In D 15. september 2022, za ski op C pa 7.

februar 2022.
5. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov,

projektov In dejavnostl v Obcinl Sencur v letu 2022, Rok
za prijavo na javni razpis je 7. februar 2022.

VILMA STANOVNIK

Kranjska Gora - Potem ko
so prireditelji 58. Zlate lisice zadnji dan minulega !eta
sporoali, da bosta zenski
telcmi v veleslalomu in sla•
lomu za svetovni pokal v
alpskem smucanju znova
v Kranjslci Gori, sta ekipi iz
Maribora in Kranjske Gore
ta teden poskrbeli za pripravo proge, lei bo tretjit zapored gostila najboljse smucarke sveta v tehnicnih disciplinah.
Vee tezav je bilo zaradi velilce zasedenosti hotelov v
Kranjski Gori, zato telcinovalke in podporno osebje vecinoma prenocujejo na Bledu. Tja so se nekatere smucarke preselile naravnost iz
Zagreba, kjer je bila v torek
slalomska telcrna na Sljemenu. Na njej je tretjit po vrsti

Meta Hrovat se je na zadnjih dveh-tekmah pred domalim
pragom dvakrat veselila tretjega mesta v veleslalomu.
zmagala Slovalcinja Petra Vlhova, drugo mest!) je pripa•
dlo Americanki Mikaeli Shiffrin, tretja pa je bila Avstrijka Katharina Llensberger.

Najboljfa Slovenka je bila
Ana Bucik na osmem mestu.
Vse te telcrnovalke naj
bi nastopile tudi v Kranjski Gori, kjer bona jutrifoji

tekrni med favoritinjami
tudi domacinka Meta Hrovat, ki je bila na zadnjih
dveh domacih preizku~njah
dvalcrat uvrscena na zmagovalne stopnicke. Kalco bo
sestavljena na~a elcipa, bodo
sporo6li na danafoji novinarslci konferenci.
Sicer tudi na 58. Zlati lisici ne bo gledalcev, vcilju pa
sta postavljena l e sotora za
tekmovalke in novinarsko
sredi~ce.
Jutrisnja veleslalomska tekma se bo_zacela s prvo voznjo
ob9.30 druga voznja pa jena
sporedu ob 12.30. Enalcwnilc
je nacrto~ tudi za obe nedeljslci slalomslci voznji.
Ce bo vse po nacrtih, boletofaja Kranjska Gora predzadnja postaja svetovnega
pokala v tehnicnih disdplinah za zenske pred olimpij•
slcimi igrami y Pekingu.

Rokometasice Save napredujejo
V Rokometnem klubu Sava Kranj so ponosni, da njihova dekleta nastopajo ~ prvi drfavni ligi za clanice.
Ceprav letos igrajo v slab~i, zeleni skupini, pa hitro napredujejo.
YILMA STANOVNIK

Kranj - Rokometasice Save
so obetavno zalcljucile rninulo leto. V zeleni skupine prve lige so trenutno na
petem mestu, uspefoo pa
so zatele tudi pokalno tekmovanje. 0 delu v lclubu in
nacrtih sva se pogovatjala s
predsednikom Rokometne-.
ga kluba Sava Kranj Jankom
Rauterjem,
Kolilco ekip in deklet imate
trenutno v klubu in kje na•
stopajo?
·
V lclubu trenirajo stiri elcipe, kar pomeni okoli ~estdeset delclet. lmamo starejse
deklice A in B, mladinke in
tlanice. Poleg tega imamo
tudi interesne dejavnosti na
osnovnih solah. Sicer pa vse
ekipe nastopajo v drzavnem
prvenstvu. <'.:Janice igrajo v
prvi drzavni rokometni ligi
za zenske- zelena skupina,
Kalcloe cilje ste s i zastavili
pred sezono?
Pri mlaj~ih kategorijah
so cilji predvsem uspefoo
igranje v obstojetih ligah in
vzgoja igralk za visje kategorije. Osnovni cilj vsega skup~j je seveda, da se dekleta
druzijo ob sportu, da spodbujamo zdravo zivljenje in
kolektivni duh. Cilji tlanske
elcipe pa so om visja uvrs titev v pokalu. Prvo oviro,

Clan ska ekipa rokometa!ic Save v letoSnji sezoni J Fo10:Tomd
Zvezdo Logatec, smo ze presko6li. Ob ugodnem irebu lahlco dosezemo odmevno uvrstitev. V zeleni skupini pa je na~ cilj uvrstitev na
eno od prvih dveh mest, kar
nam prinasa igranje kvalifi.
kacij za kvalitetnejso, modro skupino. V zadnji Banski
telcrni letofojega !eta so dekleta premagala Olimpijo s
33 : 32, kar je lepa spodbuda za naprej. Imamo tudi tri
obtasne reprezentantke letnikov 2004 in 2005. To po•
meni, da smo na pravi poti.
Kako pridobivate mlade
igralke?
Pridobivanje igralk poteka
po osnovnih solah preko interesne dejavoosti, bolje p a

evkovhk

zadnje obdobje sodelujemo
tudi z okolislcimi zenskimi
klubi, ki so prepoznali na~e
dobro delo. Tako se lazje dogovarjamo za prestop oziroma posojanje obetavnih
mladih igralk k nam. Sicer
pa je precej tezko, saj se starsem mogoce zdi to pregrob
~port za delcleta.
Kaksne pogoje ima klub za
delo?
Pogoji za trening so v Mestni obcini Kranj bolj slabi
kot ne, zato veono treningov opravimo v telovadnici
Biotehniskega centra Nalelo v Strahinju. Z odgovornimi odlicno sodelujemo
in imajo res velilco posluha
za na~e potrebe. Clede tega

smo lahlco zelo zadovoljni .
V nasi obcin.i pa se je v zadnjem casu stanje ~e poslab~alo, saj je dvorana v vojasnid namenjena cepljenju in je
ni moc uporabljati. Naj znova j,oudarim, da je v Kranju
nujna izgradnja vecnamenske dvorane. Brez vlaganj
v infrastrukturo bo kranjslci sport zaostajal oziroma
rezultati ze sedaj niso taki,
kot bi lahko bill. Kljub temu
v _lclubu vlagamo v razvoj
igralk. Z leto~njim letom
imamo tudi trenerja vratark
in v zadnjih mesecih je zeviden napredek. lmamo tudi
kondicijsko trenerko in h odimo na vecdnevne priprave
v Umag. Brez tega enostav-

no ne gre.

