NOVICE IZ SVETA ŠPORTA V OBČINI LITIJA
ENOTNA PROMOCIJA ŠPORTNEGA DOGAJANJA V LITIJI
V Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport smo pričeli z enotno promocijo področja športa
v Litiji. V ta namen na spletni strani in v časopisu Občan objavljamo mesečni koledar
športnih dogodkov. Poleg koledarja športnih dogodkov pričenjamo tudi z mesečno objavo
novic iz sveta športa. Vsa zainteresirana društva, ki bi želela obveščati o svojih dogodkih,
vabimo k sodelovanju.
Točne termine nekaterih tekem je zaradi zasedenosti športnih dvoran skoraj nemogoče
napovedati več kot teden dni vnaprej, zato vse bralce naprošamo, da te podatke spremljajo na
spletnih straneh športnih klubov.
Koledar in novice dogodkov vidimo kot enotno predstavitev športnega dogajanja v Litji in
dodaten promocijski kanal za športna društva v lokalnem okolju. Verjamemo, da nam bo
skupaj uspelo narediti litijski šport še bolj prepoznaven in zanimiv.
Za vse dodatne informacije in kontakt, smo vam na voljo vsak delavnik od 07.00 – 15.00
na tel. št.: 051-443-410 in e-mail naslovu: info@mc-litija.si.
Aljaž Zupan

NOVICE LITIJSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV
BOR ARTNAK DVAKRATNI ZMAGOVALEC !
Devetletni Bor Artnak je dvakratni zmagovalec serije TZS tenis do 10 in do 11 let. Odprto
prvenstvo Slovenije do 10 in do 11 let se je tokrat odvijalo v Tenis klubu AS Litija, udeležilo
se ga je skupno 51 tekmovalcev iz cele Slovenije in Bor je vsem pokazal, kdo je gospodar
litijskih teniških igrišč. Devetletni Bor je najprej v soboto zmagal v konkurenci do 10 let, nato
pa še v nedeljo v konkurenci do 11 let. Bravo Bor ! Da gre za izjemno talentiranega mladega
igralca je dokazal že teden dni prej, ko se na Round Robbin turnirju do 12 let v Ljubljani brez
težav uvrstil v A finale, ki bo konec meseca februarja. Tenis klub AS Litija je za Bora tudi že
prejel uradno povabilo iz Pule na svetovno prvenstvo v tenisu do 10 let, t.i. Smrikva bowl, ko
bo konec junija v Puli in kamor pridejo mladi upi iz celega sveta.
Na turnirju v Litiji so debitirali tudi ostali mladi igralci Tenis kluba AS Litija in sicer : Potisek
Liza, Grošelj Rina, Cizerle Lana in Cerovšek Aljaž. Glede na to, da je bil to njihov prvi
nastop turnirju TZS na »ta pravem tenisu » ( nastopili so enkrat že v kategoriji mini in midi
tenis ), so se lepo upirali in borili proti izkušenejšim igralcem in imeli kar nekaj lepih
priložnosti tudi za kakšno zmago več. Najbolje se je odrezala Grošelj Rina, ki se je po porazu
v A turnirju uvrstila v finale B turnirja in tako osvojila 2. mesto v tolažilni skupini.

Na sliki : Vsi naši nastopajoči in dvakratni zmagovalec Artnak Bor.
Tenis park AS Litija

SMUČIŠČE DOLE PRI LITIJI
Smučišče Dole pri Litiji obratuje (v primeru ugodnih vremenskih razmer):
od ponedeljka do petka: od 17.00 do 21.00 (nočna smuka)
sobota: od 9.00 do 16.00 in od 17.00 do 21.00 (nočna smuka)
nedelja: od 9.00 do 16.00
V času praznikov in šolskih počitnic: od 9:00 do 16:00 in od 17:00 do 21:00 ure
Več na www.smucisce.dole.si in www.facebook.com/smucisce.dole
Nina Kotar,
ŠD Dole pri Litiji

KARATE KLUB KENSEI
www.kensei.si
31st European Traditional Karate Championship 2013, Praga
V glavnem češkem mestu Pragi se je se od 5. do 8. decembra odvijalo 31. evropsko prvenstvo
v tradicionalnem karateju. Tekmovanja se je udeležilo 185 najboljših karateistov iz 16
evropskih držav v petih disciplinah (kata, kata ekipno, Jyu borba, Ko-Go borba, En-Bu
borba). Tekmovanja se je udeležila tudi slovenska ekipa pod vodstvom našega klubskega
trenerja Gorazda Praprotnika. Poleg njega sta reprezentančne vrste SZTK zastopala tudi
dva člana našega kluba KK Kensei – Matic Logar in Matic Mandelj.

Pred vsakim evropskim ali svetovnim prvenstvom se izvede dvodnevni sodniški seminar, ki
obsega priprave in standardizacijo sodnikov za čimbolj kakovostno izvedbo tekmovanja.
Sodniškega seminarja se je udeležil naš trener Gorazd, posebnih dvodnevnih priprav in
treninga pa so se udeležili tudi ostali reprezentanti SZTK. Po dvodnevnih pripravah so se v
soboto odvijali kvalifikacijski nastopi, v nedeljo pa finalni nastopi. Kljub veliki želji,
prizadevanju in odličnih nastopih, se nihče od slovenskih tekmovalcev ni uspel prebiti v
finalne nastope in s tem poseči po medaljah. Vseeno je nastop na evropskem prvenstvu pustil
močan vtis na reprezentantih, ki so si pridobili izjemne izkušnje, za Matica Mandlja pa je to
bila prva udeležba na tako velikem tekmovanju sploh, in zato še toliko bolj dragocena. Tudi
naš trener Gorazd Praprotnik je prvič nastopil kot mednarodni sodnik na tekmovanju tako
visokega ranga in si s tem pridobil nove izkušnje in dodatna sodniška znanja.
Vse čestitke tekmovalcem, pa tudi češkim kolegom za trud, ki so ga vložili v vrhunsko
organizacijo tekmovanja.
Medobčinsko prvenstvo v tradicionalnem karateju, Tolmin
V Tolminu se je 1. februarja je v organizaciji domačega kluba Goryu odvijalo medobčinsko
prvenstvo v tradicionalnem karateju, katerega cilj ni bilo samo tekmovanje, ampak je bilo
namenjeno predvsem druženju članov prijateljskih klubov in spoznavanju tekmovalnih pravil.
Zato je bila tekma namenjena predvsem začetnikom, ki so začeli spoznavati karate šele v tem
ali prejšnjem šolskem letu.
Tekme se je udeležil tudi naš najmlajši tekmovalec Tristan Zore, ki je s svojim znanjem in
izvedbo kate navdušil sodnike ter tako zasedel prvo mesto med malčki začetniki. Pridobljene
izkušnje in trdo delo lahko našega najmlajšega tekmovalca pripelje do velikih uspehov tudi na
letošnjih in prihodnjih mednarodnih tekmah.
Vse čestitke Tristanu..

KK Kensei

ZAČETEK SPOMLADANSKEGA DELA TEKMOVANJA VSE
BLIŽE
V času od priprave pa vse do izdaje tega prispevka, se bodo vse selekcije iz telovadnic vrnile
na nogometne površine NK Litija. Seveda, v kolikor bi imeli ustrezne pogoje za delo –
umetna trava, tudi ne bi potrebovali telovadnic, bili bi ves čas v boljši pripravljenosti in razlik
v primerjavi z drugimi klubi ne bi bilo. Trenerji resnično skušajo iz vseh okoliščin iztržiti
maksimum in igralce čim bolj pripraviti. Zaključen je tudi prestopni rok, kjer večjih
sprememb pri delu z mlajšimi selekcijami ni. Pri članski ekipi pa so že po napovedi določene
spremembe. Dogovorili smo se z nekaterimi igralci iz Ljubljane in Trbovelj, prav tako z
nekaterimi domačimi igralci, ki so krojili usodo litijskega nogometa, pa so zaradi določenih
zadev prekinili z aktivnim igranjem. Ni pošteno, da že sedaj podajamo ocene. Potrebno se je
prepričati skozi igro. V fazi priprav se bo odigralo kar nekaj prijateljskih tekem, kjer se bo
dejansko videlo, kdo je kos nalogi in katera imena si bodo izborila mesto v članski ekipi.
Selekcija U-15 zaključuje s tekmami zimske lige v Radomljah.
MNZ Lj. je že objavil koledar tekmovanj v spomladanskem delu in v kolikor ne bil bilo
vremenskih nevšečnosti je predviden začetek tekmovanj članske selekcije sobota, 22.3.,
ostalih selekcij pa teden kasneje, sobota. 29.3.
V tem času ima klub namen kar se da izboljšati travno rušo na glavnem igrišču, pod pogojem,
da bodo vremenske razmere ugodne.
Naj ta prispevek tudi že velja, kot vabilo na vse domače tekme vseh selekcij v
spomladanskem delu. V kolikor bo vse po planu (vreme), ste dobrodošli k spodbujanju in
navijanju za NK Litija vse od sobote, 22.3. naprej.
UO NK LITIJA
Gregor Zavrl, predsednik

