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oCani prviC v finalu pokala

Iris Breganski dvakrat
bronasta na olimpijadi
~ 1.

Zgodovinski dosezek skofjeloskih rokometasev, ki so se prvic uvrstili v veliki finale slovenskega p~kala,
v katerem so pokazali dobro igro, kljub temu pa izgubili pr_oti Gorenju iz Vele·nja
MAJA BERTONCELJ

Najucinkovitejsi je bil Grega Janmik z desetimi zadetSkofja Loka - V Slovenj . ki. V nedeljskem finalu jih
Gradcu so se rokometasi na
je cakalo Gorenje Velenj~. ki
-finalnem turnirju porp.erili
je v polfinalu premagalo Ceza pokalno lovo:pko. Med celje Pivovarno Las~o (32: 30).
Velenjcani so upravicili vlotverico je bila tudi ekipa RD
.go favoritov, zmagali z 31 : 34
Urbancape Loka.
V polfinalu so .igrali z RK
(12: 14) in tretjic V zgodovini dvignili pokalno lovoriko.
Dobova ~ se z z.rriago z 20
Niso pa imeli lahkega dela,
: 25 (10 : 13) prvic uvrstili V finale tega tekmovanja.
saj so varovand Gregorja

Cvijica pokazali, da so se upraviceno uvrstili na turnir in
v finale. Pri Gorenjdh je bil
najboljsi strelec Darko Cingesar, ki je bil uspesen sedemkrat Grega Jamhik pa
je igralec, ki je na turnirju
_· dal najvec zadetkov, in sicer
14. »Pohvalil bi vse, ki so bili
vpleteni V organizadjo tega
dogodka V Slovenj Gradcu.
Vzdusje na turnirju je bilo

Rokometasi RD Urbanscape Loka so v pokalnem tekmovanju osvojili zgodovinsko drugo
mesto. / Foto: arhiv RD Urbanscape Loka

izjemno . . Vcasih je nevtralen teren lahko preseneeenje. Mi smo vfinalu pokazali
m\jvee, kar smo sposobni, in
se borili do zadnje sekunde.
Vedeli smo, da bi za 'Zmago
morali Gorenje Velenje pustiti pod mejo 28 dosezenih
zadetkov, kar nam kljub trudu ni uspelo. Velenjcani so
zasluzeno zmagali. Za nas je
ta dosezek igodovinski. Na
obeh tekmah smo pokazali, da se na finalni tumir nismo uvrstili kar tako. Pokazali smo, kaj Skofja Loka ~ore. Taki predstavi homo skusali pokazati tudi na preostalih dveh tekmah, ki_nas cakata v Ligi NLB,« je po finalni tekmi za spletno stran rokometile zveze povedal ·Grega Janmik, najbolj~i strelec
turnirja.
Pokalne podprvake bodo
lahkb domac.i navijaci pozdravili na tekmi zadnjega
kroga drzavnega prvenstva,
ki bo v Sportni-dvorani Poden 27. maja z zaeetkom ob
18. uri. Nasprotnik bo Trinlo
Trebnje.

LampiCeva prestopila v biatlon
so se in se se dogajajo V panogi tek na smueeh. Rekla
born le, da dejanje in rniselAnamarija Lampie je v nadaljevanju dodala, da meni,
nost panoge niso ravno poda je teku na sniuceh dala - zitivno vplivali na to, da bi se
c.isto vse, karje lahko. »Vsak · odlocila kako drugaee: Vero,
darniiie bolahko. Nekaterih
v zivljenju pride do neke toestvari se born morala nauc.ike, ko je treba sprejeti ziti cisto na novo, tudi streljavljenjsko odlocitev. Vero,
'n.ja. Ne bojim se teh izzivov.
· da lahko v teku naredirn se
Ce ne bi bila tako prepricamarsikaj, a prevladala je zena, da sem lahko uspesna v .
lja. V biatlonu zelim narediti cisto vse; da postanem ena
tern sportu, se za to niti ne bi
odlocila. Hvala vsem, ki _ste
izmed najboljsih. Zavedam
ha kakrsenkoli nae.in poma~
se in vem, da se je vcasih tre~
gall ali pripomogli, .da sem
ba odpovedati dobrim stvarem, ee zelis kaj spremenidosegla vse te odlicne rezulti, in siupati stopiti naprej.
tate v teku n_a spiueeh. Zahvaljujem pa se tudi vserri, ki
Jaz grem napr~j in ne born
pogrevala stvari za nazaj, ki
boste sprejeli mojo odloc.itev
4 1.
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prvih stiridnevnih priprapozitivno in me sprernljali
vah. Lainpieeva ni edina noter spodbujali se naprej na
vost. Veliko jih je predvsem
moji sportni poti.«
Na Smucarski zvezi Slove- v vodstvu. Novi predsednik
nije so se trudili, da bi ostaZbora za biatlon je Bostjan
lfle, vodja panoge Tomas
la v tekaskih vrstah, a so hitro uvideli, da je njena zelja · Globocnik, vodja reprezenpo odhodu v biatlon prevetanc pa Tadeja Brankovie.
lika, kar je potrdil direktor Novi trener moske in zenske
zveze Uros Zupan. »V prvi
A reprezentance je Nemec
vrsti smo upostevali in sposRicco Gro~. njegov pomoetovali njeno zeljo. Naredinik bo pri f~tih Janez Marie, pri dekletih pa Bostjan
li homo vse, da bi v biatloKlavzar, izbranec Anamanu imela najboljse mozne
rije Lampie. V moski A re- pogoje in sledila cilju, ki ga
una, da na svetovnem prvenprezentanci so Jakov Fak,
Miha Dovzan, Rok Trsan,
stvu in olimpijskih igrah poLovro Planko, Anton Vidseze po medalji, kar ji v teku
mar in Alex Cisar, v zenski
se manjka. Veseli smo tudi,
da ni zaprla vrat nastopu v
pa sestricni Polona in Ziva
Kleni.enc.ie ter kot pridruzePlanici 2023. Zelja je bila,
da bi lahko nekako uskladili
na clanica Anarnarija Lam.pie. V biatlonskih vrstah so
trenaz:rii in tekrnovalni proseveda njenega prestopa veces na nae.in, da bi pod Ponseli. » Predvsem sem vesela,
cariri nastopila vsaj v njeni
da bo delala tisto, kar si zeli,
paradni disdplini.<< Kaksne
so i:ealne moznosti za to, bo
in da je ostala pod okriljem
Smuearske zveze Slovenije.
p~kazal cas.
Odloc.itevje izkljucno njena.
Anamarijo Lampic eaka
Imela bo vso podporo, kot jo
novo poglavje v sportu. Zaeela ne bo na vrhu, v eemer imaekipaA. Verjamem, daz
ne vidi tezav. Zaveda se,
zeljo, ki jo ima, in energijo,
ki jo premore, lahko napreda jo caka veliko uc".enja in
najprej nastopi na nizjih rava
duje in je uspesna. Zagotovo
pa ga ni strokovnjaka, ki bi
, neh tekrnovanja. Nova sezo
v tern trenutku lahko napona, je dejala, bo uvajalna, na~
vedal razplet,« je k_qmentiracrta B pa nirna. Novo pot je
zacela vceraj. Na Pokljuki se
la nekdanja biatlonka Tadeje predstavila biatlonsk;t re- . ja Brankovie, po novem vodprezentanca. Zbrali so se na
ja biatlonskih reprezentanc.
0

V biatlonskih vrstah je veliko sprememb. Med tekmovalci je
najvecja prihod Anamarije Lampic, v trenerskih pa glavnega
trenerja Nemca Ricca GroBa (desno). Ob njiju je Jakov Fak.
Vceraj so se prvic zbrali na Pokljuki. / Folo: Tina Dokl -

stran

»Imam dve medalji, eesar
nisem pricakovala. Po vrnitvi domov si born vzela nekaj
poc.itka,«·je bila vesela Radovljieanka, clanica kluba AD
Kronos. Njena trenerka je
mama Mojca Breganski, ki
je po medalji v skoku v visino povedala: »Tekma je bila
zelo razburljiva. Stell smo
poskuse, sprernljali mesta.
Bila je suverena. Skocila je
visoko iii presrecna sem, da
ji je to uspelo. Razmere so
bile v dezju zelo tezke.« Poudarila je riaslednji velik cilj:
zirnsko svetovno prvenstvo,
lei bona Poljskem.
Iris Breganski je sluh izgubila v zgodnjem otrostvu.
Ko je dobila slusne aparate in prvie slisala zvok, se je

znasla pred novim izzivom:
nauciti s~ je morala poslusati, razumeti in govoriti. Srnisel zivljenja je nasla tudi v
sportu, najbolj v atletiki, ki je
bila lep cas prisotna v druzini. Na atletske steze tekmovanja gluhih je prvie stopila leta 2018 na cetrtem mladinskem evropskem prvenstvu v Sofiji v Bolgariji, kjer
je osvojila dve zlati in eno
srebmo medaljo. Nastopila
je na svetovnem prvenstvu
gluhih v dvoranski atletiki v
Talinu v Estonijr(2019), kjer
je bila sesta v skoku v visino.
Lani je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Lublinu na
Poljskem tekmovala v treh
disciplinah
(sedmeroboj,
skok v daljino in skok v visino). Slovenija je v Braziliji
osvojila stiri medalje.

Gorica v prvo ligo, Triglav v kvalifikacije
Kranj - Nogometasi v Prvi ligi Telemach so odigrali tekme
predzadnjega kroga V letosr:ijem prvenstvu. Domzalcani so
gostil i Celje. To je bila poslovilna tekma kapetana Senijada
lbrieica, ki je v 11. minuti dosegel zadetek iz enajstmetrovke, a
so riogometasi Celje izenacili v 69. minuti. Nogometasi Kalcerja Radomlje so veeraj gostovali v Kopru, rezultata do zakljueka
redakcije se nismo prej~li. Na lestvici vodi Maribor, Domzale
soseste. Tudi drugoligasi so igrali tekme predzadnjega kroga.
Oba predstavnika Gorenjske sta igrala v gosteh. Nogometasi
kranjskega Triglava so s Fuzinarjem Vzajemci remizira\i z i :
'i, Roltek Dob pa je proti Rogaski izgubils 3: 1. Znano je se,
da je prvak Gorica, Triglav je drugi in ga eakajo kvalifikacije
za popolnitev prve lige.

Brezplacne vadbe za jubilejni Triglav tek
Kranj- Na Brdu pri Kranju bo io. septembra jubilejni, deseti
Triglav tek. Organizatorji tudi letos omogoeajo brezplaene
tekaske vadbe pod vodstvom izkusenih trenerjev. Za razlieno
zahtevne tekaske izzive bodo potekale od torka, 17. maja, na
vee lok~cijah. Ena izmed njih je tudi Brdo pri Kranju-, kjer boste
lahko vadili vsak cetrtek z zacetkom ob 18. uri pod vodstvom
Klemena Dolenca. Zbirno mesto je pred hotelom Elegans.
Vadbe, na katete se tekaei lahko prijavijo na spletni strani
Triglavteka, so primerne za razlieno kondicijsko pripravljene
posameznike in za vse generacije.

Anze Kopitar koncal sezono
Kranj - Za slovenskega hokejista Anzeta Kopitarja je konec
sezone. Los Angeles Kings, ~a katere igra Hrusican, se namree
po porazu na odloeilni sedmi tekmi niso uvrstili v polfinale
zahodne konference severnoameriske lige NHL. Premagali so
jih elani ekipe Edmonton Oilers (2 : o) in se s 4 : 3 v zmagah
uvrstili v naslednji krog tekmovanja.

Becan ubranil naslov balkanskega prvaka
Medvode- Slovenska reprezentanca gorskih tekaeev je konec
tedna tekmovala na balkanskem prvenstvu, ki je potekalo v
romunskem mestecu Campulung Moldovenesc. Medvoscan
Timotej Beean je slavil v elanski konkurenci in ubranil naslov
balkanskega prvaka'. » Po prvem krogu sem bil prepriean, da
imam dovolj prednosti, ki sem jo takticno tudi zadrzal. Sel
~em po naslov in ga tudi o_svojil,« je zadovoljen v zadnjem
obdobju _najboljsi slovenski gorski tekac.

Domzalski kosarkarji korak blize finalu
Domzale-Kosarkarji v Ligi Nova KBM igrajo polfinale. V boju
za naslov prvaka so se stiri ekipe, med njimi tudi domzalski
Helios Suns. Njihov nasprotnik v polfinalu so Terme Olimia.
Prva tekma je bila v Domzalah, zmage pa so se veselili domaei
kosarkarji. Bilo je tesno, rezultat pa je bil na koncu 70 : 68.
Druga tekma polfinala, ki lahko Domzaleane ze pop_elje v veliki
finale, 60 danes v Podeetrtku. V drugem polfinalnem paru je
do prve zmage nad Rogasko prisla Cedevita Olimpija (93: 80) .

