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Agrochem Hrast
zasluženo
do drugega
naslova

Jubilejna trideseta superligaška sezona v samostojni Sloveniji se je zaradi
epidemioloških razmer pričela s polletno zamudo. Vsled omenjenim
razmeram se je tekmovalna komisija BZS odločila razdeliti deset ekip v
dve skupini. Ekipe so redni del odigrale po strnjenem programu, v maju
in začetku junija so bila na sporedu dvojna kola, po katerih smo dobili
polfinaliste zaključnega turnirja.
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Zaključni turnir je bil na sporedu sredi meseca junija v Zeleni dvorani v Postojni.
Prenovljeno balinarsko dvorano, ki nudi vso ugodje, tudi klimatsko napravo, so
lahko prvič po dolgem času napolnili tudi gledalci, dogodek pa ste si lahko ogledali
tudi v neposrednem spletnem prenosu.
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Brez poraza je redni del končal le Agrochem Hrast, v tej skupini si je napredovanje
priborila še Marjetica Koper. V drugi skupini je bilo bolj negotovo. Zagotovo so
prvovrstno presenečenje pripravili novinci v elitni druščini Velenje Premogovnik,
ki so si pot v končnico tlakovali predvsem z zmagama nad Trato, na domačem
terenu v ljubljanski Šiški pa so premagali tudi vse ostale nasprotnike. Prvo mesto
v tej skupini je osvojila Skala iz Sežane. Prvič po letu 2007 med najboljšimi štirimi
ekipami ni bilo petnajstkratnih državnih prvakov iz Škofje Loke.
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Marjetica Koper je presenetila lanskoletne prvake, Agrochem Hrast
igral po pričakovanjih.

Agrochem Hrast je bil še tretjič boljši od Marjetice Koper.

V prvem polfinalnem obračunu je »padel« lanskoletni prvak. Balinarji
iz Kopra so pokazali več volje in energije ter se zasluženo uvrstili v
veliki finale. Za ljubitelje balinanja je bilo presenetljivo predvsem to,
da se je dvoboj končal že pred zadnjimi igrami.
SKALA – MARJETICA KOPER 4:14
• Trojka: Ozbič G., Ozbič E., Piščanc (Pirjevec) – Korošec G., Vujanić,
Blatnik 5:12
• Dvojica: Sosič, Dekanj – Vidali, Brezovec (Franca) 10:4
• Posamezno: Kraševec – Podgoršek 9:10
• Krog: Povh M. – Ramić 17:21
• Hitrostno: Povh G. – Korošec D. 42:35
• Hitrostno: Kariž – Korošec G. 27:63
• Natančno: Kraševec – Podgoršek 14:19
• Natančno: Povh M. – Brezovec 18:25
• Štafeta: Povh G., Sosič – Korošec G., Korošec D. 43:48
Tudi drugi polfinalni obračun se je končal pred zadnjimi igrami.
Kobjeglavci so še enkrat več v tej sezoni dokazali, da so premočni v
tehničnih disciplinah. Kljub temu so bili nekoliko previdni, predvsem
zaradi lanskoletnega poraza v polfinalu.
AGROCHEM HRAST – VELENJE PREMOGOVNIK 14:4
• Trojka: Kavčič, Petrič, Štremfel – Skale, Vrenko, Verlič 13:3
• Dvojica: Ferfolja, Švara M. – Krobot, Moravac 8:4
• Posamezno: Sever – Rednak Z. 7:8
• Krog: Kocina – Čaušević 21:27
• Hitrostno: Čeh – Rednak G. 39:14
• Hitrostno: Štremfel – Rednak Z. 39:31
• Natančno: Sever – Čaušević 13:12
• Natančno: Švara M. – Krobot 24:18
• Štafeta: Čeh, Štremfel – Rednak Z., Čaušević 55:39

Kobjeglavci in Koprčani so se pomerili še tretjič v letošnji sezoni,
tokrat v velikem finalu. V prvih dveh srečanjih so si Kobjeglavci tako
na domačem terenu v Novi Gorici kakor tudi na gostovanju v Kopru
zagotovili zmago pred zadnjimi igrami in tudi tokrat ni bilo nič drugače.
Od 30 možnih točk v tehničnih disciplinah so balinarji Marjetice v treh
tekmah osvojili le dve, kar je dovolj zgovoren podatek, ki govori o
prevladi Agrochem Hrasta v tem elementu balinarskih veščin.
V prvih igrah velikega finala sta si ekipi razdelili točke. Po pričakovanih
zmagah balinarjev Hrasta v hitrostnem zbijanju se je tekma lomila
prav v natančnemu zbijanju, kjer smo bili priča vrhunskim izidom vse
četverice na terenu, o zmagovalcih obeh dvobojev pa sta odločala
prav zadeta balina Gregorja Severja in Marka Švare. Štafeta, ki je
sledila, pa je bila zgolj formalnost in slavje Kobjeglavcev v Postojni
se je lahko pričelo.
AGROCHEM HRAST – MARJETICA KOPER 14:4
• Trojka: Kavčič, Petrič, Fabjan – Korošec G., Blatnik, Vujanić
(Franca) 9:1
• Dvojica: Ferfolja, Švara M. (Urdih) – Vidali, Brezovec 6:8
• Posamezno: Sever – Podgoršek 9:6
• Krog: Kocina – Ramić 23:24
• Hitrostno: Čeh – Korošec D. 46:34
• Hitrostno: Štremfel – Žiković 40:19
• Natančno: Sever – Brezovec 28:24
• Natančno: Švara M. – Podgoršek 24:19
• Štafeta: Čeh, Štremfel – Korošec D., Korošec G. 52:38
Druga superligaška »covid« sezona zapored se je končala sredi
meseca junija. Sedaj lahko vsi le upamo, da bo naslednja sezona
potekala po utečenih tirnicah. Če bo temu res tako, se nadejamo
novih balinarskih obračunov v super ligi predvidoma že konec
meseca oktobra letos.
Boštjan Hegler
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U-18

Slovenci do drugega
mesta v Izoli

V Izoli so se na drugi julijski konec tedna zbrale izbrane vrste Hrvaške, Furlanije-Julijske krajine in Benečije, hrvaške Istre in Slovenije, ki so
nastopile na Mednarodnem turniru Alpe Adria U-18.
Ob vrhunski organizaciji domačega BŠD Jadran Izola, ki je s turnirjem
obeležil častitljivih 60 let delovanja, so balinarski upi iz regije prikazali
nekaj vrhunskih predstav, največ uspeha pa so poželi Hrvati, ki so slavili
v vseh treh dvobojih.

Mednarodni turnir Alpe Adria U-18:

Slovenska zasedba v postavi Jaka Štremfel, Luka Blaževič, Jan Guštin,
Nejc Čimžar Žuran, Alen Kariž in Tilen Starčevič je v soboto na pokritem
balinišču Arrigoni pričakovano premagala reprezentanco hrvaške Istre
ter združeno zasedbo Furlanije-Julijske krajine in Benečije, po nedeljskem
porazu proti Hrvatom v tretjem krogu turnirja pa se je morala zadovoljiti
z drugim mestom. Selektor Anton Kosar je takole ocenil nastope
šesterice izbrancev: “Končni izkupiček je nekako pričakovan. Vesel sem,
da so fantje proti močni Hrvaški prikazali borbeno predstavo. V tej tekmi
so odločale malenkosti. Na žalosti nismo izkoristili vseh priložnosti.
Nedvomno je najbolj navdušil Jaka Štremfel. Upam, da bodo tudi preostali
reprezentanti septembrsko svetovno prvenstvo pričakali v čim boljši
formi.”

2. krog:
Hrvaška - Hrvaška Istra 10:2
Slovenija - Furlanija-Julijska krajina in Benečija 8:4

1. krog:
Hrvaška - Furlanija-Julijska krajina in Benečija 10:2
Slovenija - Hrvaška Istra 8:4

3. krog:
Hrvaška - Slovenija 8:4
Hrvaška Istra - Furlanija-Julijska krajina in Benečija 10:2
Končni vrstni red: Hrvaška 9, Slovenija 6, hrvaška Istra 3, FurlanijaJulijska krajina in Benečija 0 točk.
Simon Maljevac

Izjemni Jaka Štremfel je številne gledalce navduševal z nastopi v igri
posamezno in natančnem zbijanju, preprosto briljanten pa je bil v
hitrostnem zbijanju, saj je kar dvakrat v petminutnem nastopu zadel
46 krogel. “Do izraza so prišli kakovostni treningi na kampu v Fiesi.
Hrvaška je bila na tem turnirju premočan tekmec in ni se nam izšlo za
skupno zmago. Žal mi je, ker na svetovnem prvenstvu ne bo hitrostnega
zbijanja, ki je moja paradna disciplina, a se bom potrudil, da bom čim bolje
pripravljen za ostale discipline.”
Predstavnica BŠD Jadran Barbara Blaževič je bila zadovoljna s potekom
odmevne balinarske prireditve: “Gre za zelo prestižen turnir, zato smo
bili veseli, da smo ga lahko organizirali. V klubu smo imeli v teh šestih
desetletjih vzpone in padce. V zadnjem obdobju skušamo čim več delati z
mladimi. Obiskovalci turnirja so lahko videli, da je balinanje zelo atraktiven
in dinamičen šport, ki je primeren za mlade, zato jih vabimo v naše vrste.”
SODNIKI

Bojan Taškar Beloglavec novi
predsednik Sodniške komisije

Zbor članov Balinarske zveze Slovenije je na ponedeljkovi 73. redni seji za novega
predsednika Sodniške komisije potrdil Bojana Taškarja Beloglavca.
Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije se je na junijski seji seznanil z odstopom
bivšega predsednika Staneta Žavbija in ostalih članov Sodniške komisije.
Zbor članov je za novega predsednika potrdil Bojana Taškarja Beloglavca, ki ima 25 let
sodniških izkušenj, tako na domačem kot na mednarodnem nivoju.
Dokončna sestava sodniške komisije bo predvidoma potrjena na avgustovski seji
izvršnega odbora BZS.
Simon Maljevac
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ITALIJANSKA SERIE A

Borčnik in Petrič do
naslova v Serie A

Julijski zaključni turnir italijanske Serie A sta med peterico slovenskih udeležencev najbolj zadovoljna zapuščala Aleš Borčnik in Anže
Petrič, ki sta se v dresu BRB Ivreje skupaj s soigralci povzpela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.
Po pričakovanjih so v finalu letošnje sezone italijanske Serie A nastopili
tudi slovenski balinarji, saj jih je na zaključnem turnirju v Loanu nastopilo
kar pet. V sobotnih polfinalih se ni izšlo Juretu Kozjeku in Davorju Janžiču
v dresu La Perosine ter Dejanu Tonejcu z Novento. Nedeljski finale sta
tako odigrala Aleš Borčnik in Anže Petrič, ki sta se z BRB Ivreo pomerila
proti branilcu naslova Gaglianicu. V zelo kakovostni in infarktni bitki za
naslov prvaka sta slovenska reprezentanta prispevala pomemben delež
za zmago s 14:13, saj je Petrič ob svoji premierni lovoriki v najmočnejši
ligi na svetu slavil v štafetnem zbijanju, Borčnik pa je za svojo drugo
italijansko “kanto” dodal pomembne točke v hitrostnem zbijanju.
Simon Maljevac

ŽENSKA LIIGA

Krimovke ponovno
najboljše
Konec maja se je zaključila sezona 2020/21 1. lige - članice, v kateri so slavile balinarke ljubljanskega Krima.
Že pred zaključkom v 1. ligi - članice je bilo jasno, da lahko Krimu
slavje prepreči zgolj čudež, saj so Ljubljančanke za potrditev naslova
v zadnjih dveh krogih potrebovale le točko. Varovanke Mihe Sodca
so 19. zvezdico potrdile že v predzadnjem krogu na gostovanju
v Miljah, tako da so lahko v zadnjem krogu mestni derbi proti Šiški
odigrale povsem sproščeno. Sezono so zaključile kot neporažene, z
12 zmagami in dvema remijema, kar jim je na koncu prineslo tri točke
naskoka pred drugouvrščeno Pivko Oro Met.

Boj za tretje mesto v domačem prvenstvu je bil izjemno izenačen,
na koncu pa je bron pripadel Desklam, ki so bile ob istem številu točk
v medsebojnih dvobojih uspešnejše od kobjeglavskega Agrochem
Hrasta.
Simon Maljevac

“Ligaško tekmovanje je bilo dokaj konfuzno, saj smo drugi del
prvenstva odigrali v pospešenem tempu ob številnih testiranjih.
Težko je bilo držati normalen ritem treningov. Kljub vsemu se lahko
veselimo novega naslova. Sedaj nestrpno pričakujemo okrepitve, s
katerimi bomo v naslednji sezoni napadli 20. zvezdico,” je sezono
pokomentiral Sodec, ki je s svojo zasedbo konec junija nastopil na
zaključnem turnirju evropskega klubskega pokala v francoskem Saint
Vulbasu.
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NOVICE

Krimovke iz Francije s
četrtim mestom
V francoskem Saint Vulbasu se je v nedeljo popoldne končal zaključni
turnir evropskega klubskega pokala za ženske. V velikem finalu je
domači Saint Vulbas premagal hrvaški ŠB Čavle in osvojil evropsko
krono, v boju za bron pa je ljubljanski Krim klonil proti italijanskemu
prvaku Forti Sani in osvojil četrto mesto.
Polfinale:
Krim Ljubljana - ŠB Čavle 8:10
Saint Vulbas - Forti Sani Fossano 12:6
Finale:
Saint Vulbas - ŠB Čavle 13:5
Za 3. mesto:
Krim - Forti Sani Fossano 14:4
NOVICE

Postojna gostila priprave
reprezentance do 15 let

Sredi junija je Postojna gostila odprte reprezentančne priprave za
mlade do 15 let. Pod vodstvom strokovnih delavcev je treniralo
več kot 20 mladih iz desetih slovenskih klubov. Prvi letošnji zbor
kandidatov za izbrano vrsto do 15 let je minil v odličnem vzdušju in
pridnem delu mladih balinark in balinarjev. Strokovni delavci in člani
Komisije za mladino so pod vodstvom selektorja mladih reprezentanc
Antona Kosarja z mladimi opravili daljši trening tako na odprtem
balinišču v Postojni kot v postojnski balinarski dvorani. “Zelo sem
zadovoljen z videnim, saj imamo pri mladih balinarjih tako kvantiteto
kot kvaliteto. V naslednjem obdobju bomo priprave v tej starostni
skupini organizirali vsaj dvakrat mesečno, saj si želimo, da bi imeli
mladi čimveč kakovostnih treningov,” je pojasnil Kosar, ki je večino
udeležencev sobotnih priprav lahko spremljal tudi na julijskem
Balinarskem kampu v Fiesi.

#UživajteŽivljenje

Velja samo za vozila na zalogi!

Ne zamudite enkratne priložnosti!
Kia Stonic že za

11.999 €
že od

109 €/mesec
0% EOM

Kia XCeed že za

15.999 €
že od

139 € /mesec
0% EOM

Kia Sportage že za

16.599 €
že od

149 € /mesec
0% EOM

MAS AVTO d.o.o., Industrijska cesta 4 F, Kromberk, Nova Gorica, 05 333 03 03

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,4 l/100km, emisije CO2: 90 – 146 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,008-0,033 g/km. Cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T, MY2021, Kia XCeed 1,0 T-GDI HP ISG LX
JOY M/T, MY2021 in Kia Sportage 1.6 GAS LX ACTIVE ISG M/T, MY2021 6D. Obrok 109 EUR/mesec: reprezentativni primer izračuna za Kia Stonic 1.2 DPI FL FUN ISG M/T iz akcijske ponudbe: vrsta financiranja: finančni leasing; predračunska vrednost predmeta
financiranja: 15.399 EUR (z že odštetim VAU EOM 0 popustom); lastna udeležba (polog): 25,5%, 3.926,75 EUR; znesek financiranja: 11.472,25 EUR; število obrokov: 84; mesečno plačevanje: 109,08 EUR ter zadnji (84-i) obrok: 2.309,85 EUR (15%); stroški odobritve:
0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 11.472,25 EUR; letna obrestna mera: 0%, efektivna obrestna mera: 0% na dan 23.6.2021.BONUS popust in EOM 0 popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila Kia preko financiranja pod pogoji akcije
»KIA FOREVER BONUS« in »KIA FOREVER EOM 0« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji obeh akcij vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja
tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka
nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Ponudba velja za vozila na zalogi in le do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10
in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. MAS AVTO d.o.o., Industrijska cesta 4 F, Kromberk, Nova Gorica.
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7 LET GARANCIJE
DOKAZ KAKOVOSTI

NOVICE

Balinarski kampi

Balinarska zveza Slovenije je tudi letos organizirala Balinarski kamp
v Fiesi, ki se ga je v dveh izmenah udeležilo 50 mladih balinark
in balinarjev, starih med 11 in 23 let. Mladi balinarski upi so na
večdnevnem druženju pridobili ogromno novega balinarskega znanja
in spletli številne prijateljske vezi. Vse pohvale za odlično izpeljavo
kampa gredo vodji kampa Antonu Kosarju in njegovim sodelavcem.

“Mladi so pridno delali in pokazali precejšen napredek glede
balinarskega znanja. Upam, da bodo s kakovostnim delom nadaljevali
tudi v klubih,” je pojasnil Kosar. Poletna balinarska druženja za mlade
so letos organizirali tudi v Kortah in Rogaški Slatini, Komisija za
mladino BZS pa že kuje načrte za Jesensko šolo balinanja.

NOVICE

Protidopinško spletno
izobraževanje - ADEL
Izobraževanje na področju preprečevanja dopinga v športu je zelo
pomembno, če želimo ohraniti čist šport. Slovenska antidoping
organizacija (SLOADO) je v sodelovanju z WADA pripravila vsa
informacijska in izobraževalna orodja, ki so na voljo v slovenskem

jeziku na portalu ADEL. Skladno z določilom aktualnih kriterijev za
registriranje in kategoriziranje pa je za pridobitev tekmovalne licence,
za športnike od vključno 14. leta dalje zahtevano, da protidopinško
e-izobraževanje, ki velja dve leti, tudi opravijo.

♦

�h
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SLOVENIJA

Q9

ZA POPUST s Koooj,fffNoos1TE
NA NASI S PLETNI STR ANI...

�

RAK
VELIKI

SPONZOR

POPUST VELJA NA
NEZNIZANE ARTIKLE.
VELJAVNOST KUPONA DO 31. 07. 2021
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Agrochem Hrast - Državni prvak 2020/21

NOVICE

Športni park Breza
V Straži pri Novem mestu sta se ob otvoritvi nadstreška balinišča
v Športnem parku Breza v pripravljalnem obračunu pomerili moški
reprezentanci Slovenije in Hrvaške do 18 in 23 let. Pri mladincih so
se zmage veselili Hrvati, pri mlajših članih pa Slovenci.
Slovenija U-18: Jaka Štremfel, Nejc Čimžar Žuran, Luka Blaževič, Jan
Guštin, Tiln Starčevič - selektor: Anton Kosar, pomočnik: Igor Istenič.
Slovenija U-23: Erik Čeh, Gašper Povh, Žan Sodec, Žan Kocina, Bojc
Šepič - selektor: Anton Kosar, pomočnik: Igor Istenič.
Slovenija U-18 : Hrvaška U-18 4:6
Slovenija U-23 : Hrvaška U-23 6:4

NOVICE

Biston - ABC prvak v Puli

19. in 20. junija je v Puli potekal 1. ABC pokal klubov, ki je štel tudi
kot kvalifikacijski turnir za evropski klubski pokal v moški konkurenci.
Slovenske barve je branila sežanska Skala, ki je osvojila končno 4.
mesto. V nedeljskem velikem finalu je Biston iz Baške vode premagal
domačo Pulo. Oba finalista sta si zagotovila mesto na zaključnem
Turnirju evropskega pokala.
Polfinale:
PULA (HRV) – MAINI BUDVA (MNE) 18:4
Za 3. mesto:
MAINI BUDVA (MNE) – SKALA (SLO) 2:0

ABC

ADRIATIC BOCCE CONFEDERATION

Bosna in Hercegovin a • Crna Gora • Hrvatska • Slovenij a • Srbija

Finale:
PULA (HRV) – BISTON (HRV) 9:13
NOVICE

Slovenci v Pazinu
priznali premoč Hrvatom
V pripravljalnem obračunu moških članskih reprezentanc Hrvaške in
Slovenije 26. junija v Pazinu je s 17:9 slavila Hrvaška. Ob odsotnosti
selektorja moške reprezentance Davorja Janžiča, je njegov pomočnik
Bojan Berčič, vodil naslednjo osmerico: Aleš Borčnik, Anže Petrič,
Gregor Sever, Gregor Oprešnik, Jaka Kosirnik, Marko Švara, Martin
Zdauc in Tadej Premru.
Hrvati so Slovence pričakali v najmočnejši postavi, saj so bili na
seznamu selektorja Jureta Maglića in pomočnika Valterja Ivančića
imena, kot so Marino Miličević, Pero Ćubela, Marin Ćubela, Darijan
Živolić in še nekateri vrhunski igralci.
Hrvaška je v prvih klasičnih igrah izkoristila prednost domačih igrišč
in povedla z 8:0 ter nato še povišala svojo prednosti z zmago v
štafetnem zbijanju. V natančnem zbijanju so se Slovenci po zaslugi
Gregorja Severja in Marka Švare vrnili v igro, sledila pa je še zmaga
Anžeta Petriča v prvem paru hitrostnega zbijanja. V drugem paru je
12

bil domačin Marino Miličević le za točko boljši od Aleša Borčnika in
Hrvaška je pobegnila na 12:6 ter kljub bojeviti predstavi Slovencev
do zadnje krogle vpisala zasluženo zmago.
Hrvaška - Slovenija 17:9

NOVICE

Uspešne Šolske igre
Komisija za mladino BZS je ob koncu šolskega leta v Kortah organizirala
Šolske balinarske igre, na katerih so nastopili mladi balinarji iz štirih
osnovnih šol. V družbi simpatičnega zmajčka so pokazali vso svoje
balinarsko znanje in prejeli zaslužena priznanja. Mlade balinarke in
balinarji so se na prvih Šolskih balinarskih igrah v Kortah pomerili
v petih disciplinah. Po dve sta temeljili na bližanju oziroma zbijanju,
na koncu pa so še hitrostno zbijali oz. bližali. Vse discipline so bile
prilagojene starosti, fizični moči in balinarskemu znanju šolarjev.
Udeležence je spodbujal simpatični zmajček, ki je tudi sam poprijel za
balinarske krogle in hitro ugotovil, da je za dobre rezultate potrebno
vložiti kar nekaj truda. Po zaključku zanimivih iger so bili nagrajene
najboljše ekipe in posamezniki. V ekipni konkurenci je slavila domača
OŠ Korte pred OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Vojke Šmuc
Izola in OŠ Podgora Kuteževo, medtem ko je med posamezniki največ
točk zbral Anže Moličnik (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica).

V primeru zanimanja osnovnih šol bodo prihodnje leto Šolske
balinarske igre potekale po celotni Sloveniji.

NOVICE

Mladi in balinanje

Komisija za mladino Balinarske zveze Slovenije je pod vodstvom
predsednika Tonija Trobca in člana Davida Širclja, 31. maja organizirala
predstavitev balinanja v Straži pri Novem Mestu, kjer je gostovala
tudi Olimpijska štafeta.
Bodočim balinarkam in balinarjem sta skrivnosti naše najljubše igre

predstavila mlada reprezentanta Rebecca Martulas in Gašper Povh,
ki sta ob bučnem navijanju vseh prisotnih pripravila tudi aktraktivno
demonstracijo štafetnega zbijanja.
BZS je ob zaključku super dogodka ŠD Straža podarila krogle za
mlade.

NOVICE

Zdravstveni pregledi

Vsi kategorizirani športniki pri Olimpijskem komiteju Slovenije s
statusom kategorizacije mladinskega, državnega, perspektivnega,
mednarodnega ali svetovnega razreda imajo pravico do
preventivnega zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Zapisano v 35.
členu Zakona v športu Uradni list RS, Št. 003-02-5/2017-24 z dne
30.5.2017.
Redni letni zdravstveni pregled lahko športniki opravijo brezplačno
na sledečih lokacijah:

-

-

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in
športa - Center za medicino športa, Grablovičeva ulica 42, 1000
Ljubljana; ga. Vera Oblak, tel: 01 300 82 93, e-pošta: verica.
oblak@kclj.si
UKC Maribor v sodelovanju z IŠM (Inštitut za športno medicino)
Maribor, Taborska ulica 8, 2000 Maribor; ga. Sabina Šegula, tel:
02 234 58 69, e-pošta: info@ism-mb.si
ZD Celje, Diagnostični center, Medicina dela prometa in športa,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje; ga. Brigita Fižuleto, tel: 03 5434
419/417, e-pošta: center.delo.sport@zd-celje.si.
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INTERVJU

SREČKO LAPAJNA
Dobro se spomnim, kako so eni želeli priti in ostati pri nas kot imigranti.
Tokrat sem imela čast
govoriti z zelo prijetnim
možakarjem, ki je premikal
lastne meje v balinanju kot
športu ter v organizaciji
prireditev in tekmovanj.
Zanj ni počitka, ves čas je
naokoli, vsak dan drugje
in priznam vam, da sva se
dober teden lovila in iskala,
nenazadnje pa le našla v
zgodnjih jutranjih urah, ko
se je temperatura počasi
dvigovala, doma pa se je že
kuhala kava.
»Rojen sem bil v našem
glavnem mestu, v Ljubljani,
otroštvo preživel v Kranju
in potem sem se s starši
preselil na Milje. Gradili smo
hišo in obenem balinali.
Vaščani so vsak vikend igrali
s kroglami. Balinali smo povsod. Pri hišah, po gozdu, po poteh. Dobro
se spomnim, kakšne krogle so bile ta prve, še lesene in težke, nato
smo prešli na plastične in počasi začeli graditi balinišče na Miljah,« se
spominja Srečko Lapanja.
Kot mlad se je veliko ukvarjal s športom. Takrat je imel čas za
vse, za nogomet in za atletiko. Z leti pa je bilo časa vse manj, saj
je bilo treba začeti delati in takrat so se fantje ob koncu tedna
podružili in vrgli kakšno kroglo.
»Takrat smo spadali pod Krajevno skupnost Visoko, kjer smo imeli
nogometno igrišče, igrišče za tenis in še kar nekaj ostalih zadev, kjer
smo se lahko rekreirali. Sčasoma je prišlo do raznoraznih konfliktov
in onemogočeno nam je bilo uporabljati omenjene športne objekte.
Nismo več smeli organizirati ne srečanj ne prvenstev in zato smo se
leta 1987 odločili, da bomo sami zgradili svoje objekte, kjer bomo
lahko organizirali vse, kar bomo želeli. In to smo tudi storili.«
In tako je skupina prijateljev začela graditi lastno uspešno
prihodnost.
»Slovenija se je opogumila in začeli smo tekmovati. Zelo dobri smo bili!
Hitro smo napredovali in hitro so me povabili v delovanje Balinarske
zveze Slovenije in tudi v Območno balinarsko zvezo Gorenjske. Tisto
pa so bila res pestra leta. Dosegli smo krasne dosežke, vsako leto
smo napredovali. Spomnim se, da je bilo 42 klubov in sekcij. Najprej
smo začeli v tretji gorenjski ligi, malo po malo napredovali in sčasoma
dosegli tudi prvo državno ligo, kjer smo osvojili kar nekaj pokalov in
medalj. Bili pa smo tudi zelo dobri v organiziranju tekmovanj.«
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Leta 2001 je Srečko z ekipo organiziral svetovno prvenstvo.
»Za takšno veliko organizacijo je bilo potrebnega veliko dela, časa in
denarja. Prispevki so prihajali iz vseh slovenskih klubov in s skupnimi
močmi smo uspešno izpeljali zadevo. Kljub temu, da je bilo prvenstvu
11. septembra, ko se je v Ameriki zgodil teroristični napad, je k nam
priletelo veliko ekip. Nekaj se jih je sicer premislilo in niso prišle,
na koncu se nas je zbralo okoli 28. Tudi iz Afrike je bilo ogromno
interesa. Dobro se spomnim, kako so eni želeli priti in ostati pri nas
kot imigranti. Dva fanta sta bila zelo zanimiva. Prišla sta v Slovenijo
brez vsega, nista imela ne copat ne krogel, da bi lahko igrala.«
Srečko je s svojo ekipo organiziral številna tekmovanja, med
katerimi so bili tudi prvi četveroboji.
»Po razpadu Jugoslavije smo pričeli z organizacijo mednarodnih
četverobojev. K nam so prihajale najboljše reprezentance iz
Italije, Francije in Hrvaške. Slovenci smo bili zelo močni, hitro smo
napredovali in osvojili vse možne kategorije. Zelo dobre so bile
tudi ženske in zato smo prišli do ideje o Dnevu ženskega balinanja.
Kar nekaj let zapored smo organizirali ta dan, kjer so imele glavno
vlogo ženske iz vse Slovenije. Vsakič se je dneva udeležilo okoli 150
tekmovalk, ki so uživale v druženju in sproščenem ambientu. Tudi
Pokal BZS starejših člani in Andrejev memorial sta sad naših idej in
organizacije.«
Srečko je s svojimi prijatelji dosegel res neverjetne rezultate.
Zahvaljujoč njim je Slovenija bogatejša za marsikatero prvenstvo in
zmago, ki bo še dolgo živela v naših srcih.
In še ni konec! Srečko ima v rokavu še veliko idej in energije za nove
podvige, zato že zdaj vem, da bomo o njem spet kmalu slišali.
Klara Beltram

DUŠAN BUTINAR

Naših 70 let
3. DEL

Jugoslavija je v sedemdesetih in osemdesetih letih osvojila skupaj 11
medalj, od tega štiri srebrne in sedem bronastih. Slovenski igralci so
v tem obdobju na SP in EP v četvorkah in dvojicah prejeli naslednje
število medalj: Andrej Drvarič 4, Marijan Bagatelj 3, Aleš Škoberne
3, Jure Rijavec 2, Robi Gorjanc 2, po eno medaljo pa so dobili Marjan
Govednik, Igor Čehovin, Tomaž Lenaršič, Franci Rode, Danilo Frank,
Ivo Bašič in Robi Bašič.
Leta 1981 je bila Ljubljana organizator svetovnega prvenstva
za mladince, na katerem je Jugoslavija osvojila četrto mesto. Od
Slovencev sta nastopila tudi Marjan Govednik in Valter Švara.
Če so člani prve balinarske generacije orali ledino pri uvajanju
športnega balinanja v Sloveniji in Jugoslaviji ter svoje nastope
zaključili s prvo in hkrati edino bronasto medaljo leta 1964 v
San Remu, pa so člani druge balinarske generacije na svojo prvo
medaljo čakali vse do leta 1978, ko so na svetovnem prvenstvu
četvork v francoskem Maconu osvojili tretje mesto. V reprezentanci
Jugoslavije je od Slovencev nastopil samo Ljubljančan Stane Bochl,
ki se je prve bronaste medalje v četvorkah veselil skupaj s Hrvati
Marinom Ponišem, Vladom Petričevičem, Dinkom Jugovcem, Matem
Krstovićem in Vladom Obrićem. Leto kasneje je Jugoslavija prejela
tudi prvo bronasto medaljo v dvojicah, ki so jo na SP v Melbournu, v

Avstraliji, osvojili Ljubljančan Franc Rozman skupaj z Zagrebčanom
Vladom Petričevičem in Rečanom Dinkom Jugovcem. V naslednjih
letih so se jugoslovanske reprezentance s svetovnih in evropskih
prvenstev praviloma vračale z medaljami, vse do enajste medalje,
ki sta jo na EP četvork, leta 1990 v Montpellieju v Franciji, z
jugoslovansko reprezentanco priigrala Jože Požar in Aleš Škoberne.
Vse slovenske medalje (štiri srebrne in sedem bronastih) so bile
osvojene na svetovnih in evropskih prvenstih četvork in dvojic, z
izjemo srebrne medalje v natančnem zbijanju, ki jo je leta 1985 v
Melbournu v Avstraliji dobil Postojnčan Jože Požar.
Ena od številnih bronastih medalj je bila osvojena tudi na domačih
tleh, v Ljubljani, na EP četvork leta 1986. Za reprezentanco
Jugoslavije so igrali Darko Guštin, Pavel Švara, Jože Požar, Dinko
Beakovič in Slavko Olič.
Čeprav se je balinarska reprezentanca Jugoslavije od leta 1978
do 1990 enakovredno kosala z balinarskima velesilama Francijo
in Italijo in se je s prvenstev velikokrat vračala z medaljami, pa ji
naslova svetovnega oziroma evropskega prvaka v tem obdobju ni
uspelo osvojiti.
To so prepustili tretji generaciji, ki je po osamosvojitvi Slovenije že
nastopila pod slovensko zastavo.

POD PALMO NA TOPLO

Z DIREKTNIMI POLETI IZ LJUBLJANE
•
•
•
•
•
•

HURGADA, vsako soboto, že od 399 €
MADEIRA, odhod: 21. maj, že od 599 €
TENERIFE, odhod: 22. maj, že od 549 €
TURČIJA, od 3. junija, že od 399 €
ŠPANIJA, od 10. junija, že od 299 €
DUBROVNIK IN ČRNA GORA, od 27. junija, že od 199 €

www.palma.si I klicni.center@palma.si I 051 380 838
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BK BRANIK

Brez mladih se klubu
slabo piše
Balinarski klub Branik je v svoji zgodovini doživljal vzpone in padce.

Jedro ekipe v zadnjih letih, od leve: Samo Novak, Ludvik Tibaut, Štefan Lazar, Janko Potrata, Dragiša Radisavljević, Ivan Šertel. Foto: klubski
arhiv
Balinanje ima v Mariboru dolgoletno tradicijo, pišeta pa jo dva kluba.
Prvi, Angel Besednjak, deluje na Taboru na desnem bregu Drave.
Ustanovljen je bil leta 1952. Drugi, BK Branik, deluje v Ljudskem vrtu
na levem bregu Drave vse od leta 1959. O BK Angela Besednjaka smo
obširneje pisali v prejšnji številki Balinarja, tokrat prostor namenjamo
BK Branik.
Balinarski klub Branik je ustanovila skupina balinarskih zagnancev, ki
je na prostoru pod mogočno češnjo ob robu gostinskega vrta uredila

balinarsko stezo. Leto dni pozneje je na nekdanjem košarkarskem
igrišču iz ugaskov v soseščini teniških igrišč zraslo tristezno balinišče,
ki je prispevalo k naglemu razvoju te športne in rekreativne panoge.
Prvi večji dosežek balinarjev Branika sega v leto 1964, ko je ekipa
(četverka), za katero so igrali Mate Botica, Slavko Podkrižnik (ima že
101 leto), Gabrijel Jesenšek in Franc Mirc osvojila naslov slovenskega
prvaka. Tudi zaradi tega odličnega dosežka so BK Branik zaupali
organizacijo jugoslovanskega prvenstva. Ob pomoči omenjenih

V slovenski ligi so mešali štrene najboljšim, od leve: Janko Potrata, Djordje Radić, Franjo Mijić in Brane Ovin. Foto: klubski arhiv
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balinarjev in še nekaterih njihovi klubskih soigralcev in zagnanega
odbornika Albina Trente so mali stadion v Ljudskem vrtu (znan kot
Lukna) preuredili v balinišče. Na prvenstvu so dosegli imeniten
uspeh – za ljubljansko Žabo je ekipa Branika osvojila drugo mesto.
Tudi v naslednjih letih so balinarji Branika želi uspehe na različnih
tekmovanjih in turnirjih, klubsko majico pa so nosili še nekateri drugi
balinarji, kot denimo Jože Saksida, Dušan Šebar, Srečko Budihna, Albin
Kušar, Avgust Miklavčič, Franc Godina, Ečo Lovrec, Franc Knafeljc,
Lojze Gorjup, Stane Tratar, Ljubo Novak in drugi, ki so prispevali velik
delež k prepoznavnosti BK Branik.
Uspešno so igrali v slovenski ligi
Pozneje so balinarji Branika z različnimi uspehi nastopali na
republiških in okrajnih prvenstvih in turnirjih po vsej Sloveniji,
nekaj let so prirejali tudi turnir v spomin na nekdanjega balinarja in
gledališčnika Jožeta Samca, ob treh stezah pa zgradili še četrto. V
sezoni 1984/1985 so balinarji Branika zaigrali v slovenski ligi - sever
in presenetljivo osvojili drugo mesto. Leta 1996 in 1997 so v tej ligi
osvojili četrto mesto, leta 1990 pa so iz lige izpadli. Okostje ekipe so
v teh letih tvorili Janko Potrata, Ludvik Tibaut, Brane Ovin, Djordje
Radić, ob njih pa so igrali še Ivan Perpar, Risto Tokovski, Ivo Krštinc,
Jadranko Brčić, Franjo Mijić...
Po osamosvojitvi Slovenije balinarji Branika niso več zaigrali v
državnih ligah, prihajalo je do osipa članstva, starejši so počasi dali
slovo tekmovalnemu balinanju, mlajših pa ni bilo na vidiku. Že nekaj
let moška in ženska ekipa igrata v rekreativni ligi Območne balinarske
zveze Maribor in na turnirjih.
Podpora lokalne skupnosti je skromna
V zadnjih desetih letih je predsednik BK Branik Ivan Šertel, ob
balinanju tudi vnet šahist. Vlogo predsednika opravlja z veseljem,
čeprav večkrat trči na težko premostljive ovire. “Glede na to, da
nimamo dovolj balinarjev, manjkajo nam predvsem mlajši, se ne
potegujemo za igranje v državnih ligah. Igramo na tekmovanjih pod

okriljem OBZ Maribor in na turnirjih. Imamo približno 40 članov, na
balinišče jih vsak dan prihaja kakšnih deset, med njimi je tudi nekaj
balinark. Enkrat letno priredimo tudi turnir, na katerem se običajno
zbere dvanajst ekip,” pravi Šertel. “Na našem balinišču smo imeli
več prikazov balinanja za osnovnošolce, nekaj fantov je pokazalo
zanimanje, prišli so še enkrat ali dvakrat, nato pa so poniknili. Razen
igrišča in krogel jim nimamo ničesar drugega ponuditi, klub deluje na
amaterski podlagi, igrišča vzdržujemo sami, finančna podpora lokalne
skupnosti je skromna, le nekaj sto evrov. Naši prostori ob balinišču so
skromni in utesnjeni, morali bi jih ne le obnoviti, ampak tudi povečati.
Pred dvema letoma smo dobili žaromete, upamo, da bomo čez nekaj
let dobili tudi nadstrešnico, o dvorani pa lahko zaenkrat le sanjamo.
Dokler ne bo balinarske dvorane, tudi večjega zanimanja mladih za ta
šport ne bo,” dodaja predsednik kluba, ki je balinati začel leta 2000,
ko se je po 40 letih dela kot strojevodja upokojil. “Balinanje je zame
sprostitev, domala ni dneva, da ne bi bil na balinišču.”
Eden izmed tistih, ki so pisali zgodovino BK Branik, je Janko Potrata.
Balinati je začel kot študent v Ljubljani, ko se je preselil v Maribor,
je leta 1970 začel igrati za BK Branik. “Naša ekipa je najboljše igre
prikazovala v slovenski ligi - sever, saj smo bili enkrat drugi in dvakrat
četrti,” se spominja Potrata, ki je uspešno igral tudi na prvenstvih
OBZ Maribor. “Z Ludvikom Tibautom sva v letih, ko sem bil še ogret
za tekmovalno balinanje, v dvojicah osvojila naslov prvaka OBZ
Maribor, sedaj pa že vrsto let, razen v rekreativni ligi OBZ Maribor,
ne nastopam na tekmovanjih. Igram na turnirjih in naša ekipa je
osvojila že veliko pokalov. Balinanje je odlična rekreacija za starejše
ljudi, zato sem domala vsak dan na balinišču, poleg tega pa tudi rad
šahiram,” še doda 78-letni Janko Potrata, profesor slovenščine in
ruščine, ki je dolga leta predaval na Srednji trgovski šoli v Mariboru,
zadnjih deset let pred upokojitvijo pa je bil zaposlen na Zavodu za
šolstvo Slovenije, območna enota Maribor.
Zmago Gomzi

Na balinišču Branika so tekmeci težko osvajali točke. Foto: klubski arhiv
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BŠD ROGAŠKA CRYSTAL

Društvo, ki je gostilo
prvo evropsko prvenstvo
Balinarsko športno društvo (BŠD) Rogaška Crystal, je društvo, ki je gostilo prvo evropsko prvenstvo v balinanju za ženske.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1985, idejni oče pa je pokojni Stipe
Pešić. Letos mineva dvajset let, kar društvu predseduje Jože Verk, ki
nam je tudi predstavil delovanje društva.
Začetki balinanja v Rogaški Slatini
Balinarji Rogaške so začeli balinati na enosteznem balinišču v
Športnem parku. Nato so pri Svetem Križu naredili dvostezno igrišče,
kasneje še štiristezno in naredili nadstrešek. Leta 2002 se je igrišče
še asfaltiralo. Prvi balinarji so bili: Mladen Metlič, Matija Kozlevčar,
Ljuljdjuraj Luka in Darko, Verdel Janez, Nezić Zijad in Ilič Novak.
Društvo se je najprej imenovalo Šampion 85, nato BŠD Megrad, BŠD
Car Systam, BŠD Gic Gradnje in sedaj BŠD Rogaška Crystal.
Balinarji so igrali na turnirjih in srečanjih z ekipami Vegrad Velenje,
Trebeliško, Premogovnik Velenje, Loka 1000, Žiri, Angel Besednjak
in Krško. Društvo je imelo pet let tudi žensko ekipo, tekmovale so v
prvi državni ligi, udeleževale so se raznih turnirjev, največji uspeh je
bil osvojitev 3. mesta na pokalu Slovenije.
Lahko se pohvalite z lepo dvorano. Kaj se je dogajalo in kaj se
dogaja danes v njej?
Leta 2009 smo dobili v upravljanje Športno dvorano Balinček. V tej
dvorani se je odvijalo prvo Evropsko žensko prvenstvo, na katerem
je sodelovalo 11 držav. Gostili smo reprezentante Slovenije, Hrvaške,
Italije, Francije in razna državna prvenstva. Lani tudi reprezentante
Srbije in Avstralije. 13 let je pri nas potekala šola balinanja z mentorji,
kot so Ivo Žvokelj, David Letnikovski, Pavel Švare, Zdravko Taškar,
Matej Rebec in Marko Verk ter člani društva.

Šola balinanja 2013
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Prirejamo turnirje, najbolj znani so mednarodni Anin turnir ob
občinskem prazniku Rogaška Slatina, Jožefov turnir, božično
novoletni turnir. Organiziramo tudi druge manjše turnirje in Zimsko
ligo. Vsi ti turnirji so mednarodni, kar nas zelo veseli, saj se nam
pridružuje oziroma prijavi vedno več ekip iz sosednjih republik.
Vemo, da je danes velik problem v društvih pomanjkanje
mladih balinarjev. Kako je pri vas?
Res je. Veliko društev, med njimi tudi naše, se srečuje s to problematiko.
Mladi raje igrajo košarko, nogomet in druge kolektivne športe. Moram
povedati, da nas vseeno obiskujejo učenci višjih razredov osnovnih
šol in srednje šole v Rogaški Slatini. Društvo danes šteje 43 članov,
imamo tudi sekcije rekreativcev, invalidov in upokojencev. Imamo
ekipo, ki tekmuje v drugi državni ligi, vodi pa jo Marko Verk.
Lani in letos ste bili balinarji zelo omejeni s treningi in
tekmovanji zaradi virusa COVID-19. Kakšni so vaši plani za
prihodnost?
Naši plani so tekmovanje v drugi državni ligi, organizirati mednarodne
turnirje, Zimsko ligo, sodelovanje v Kozjanski ligi, organizirati državno
prvenstvo gluhih in naglušnih Slovenije, regijska tekmovanja
invalidov, uresničiti željo pridobitve mladih balinarjev in pridobiti
organizacijo šole balinanja. Sodelovanje z občino je zelo vzorno, o
vseh stvareh se dogovarjamo, po programu pa pridobimo tudi nekaj
finančnih sredstev. Vseh večjih tekmovanj pa se predstavniki občine
vedno udeležujejo.
Milenka Blažević

Jože Verk, predsednik BŠD Rogaška Crystal

SODNIKI

Sodniki v Rogaški Slatini

Sodniki BZS so sezono 2020/21 sklenili s strokovno ekskurzijo v Rogaški Slatini, ki sta ga organizirala predsednika območnih
sodnikov Drago Zupanc in Bojan Taškar Beloglavec. Druženje je potekalo v sproščenem vzdušju, kar so si vsi prisotni tudi zaslužili po
negotovi in zahtevni »korona« sezoni. Glede na to, da je vsako izobraževanje dobrodošlo, so med seboj izmenjali številna mnenja,
obnovili in ponovili ključna pravila, si ogledali več kot 400 let staro zdraviliško-steklarsko mesto ter tudi pokazali veliko balinarskotekmovalnega naboja.

Prva julijska sobota se je za 19 sodnikov iz šestih območnih zvez začela
zgodaj in v pričakovanju srečanja kolegov/prijateljev iz vse Slovenije.
Tako so se na pot najbolj zgodaj podali sodniki iz OBZ Slovenska Istra
(Darko Jakomin, Živa Robin, Zvezdan Jakomin, Zdravko Taškar, Neven
Benčič). Sledili so kolegi iz OBZ Postojna (Željko Maček, Stanko Maljevac,
Stojan Štembergar in Blaž Janev), OBZ Ljubljana (Janez Založnik, Ivica
Kirik, Cveto Lanišek), OBZ Dolenjska (Anton Bukovec, Tomaž Željko
in Silvester Omahen), Šaleške OBZ (Drago Zupanc, Miran Frelih, Salkić
Ismet) in OBZ Maribor (Bojan Taškar Beloglavec).
Z organiziranim prevozom pod okriljem Turistične agencije Palma jih
je šofer Ivo varno popeljal do mesta srečanja - do balinarske dvorane
Balinček. Po dolgi vožnji je sledila kavica in jutranje sladko okrepčilo. In se
je začelo, točno ob 10.30, kot se za sodnike spodobi. Besede dobrodošlice
je izrekel Drago Zupanc in predal besedo novemu predsedniku Sodniške
komisije. Slednji je najprej izrazil zahvalo vsem prisotnim, občini Rogaška
Slatina za zagotovitev toplega okrilja, g. Jožetu Verku, predsedniku
balinarskega kluba Rogaška Crystal, krovni zvezi – BZS, ki je dogodek
podprla, ga. Juditi Vrečar iz Steklarne Rogaška za prekrasna darila in
fotografinji ga. Tjaši Strniša iz Rogaških novic. Besedo je nato prevzel
g. Jani Božak, podžupan Rogaške Slatine. Z velikim veseljem je ugotovil,
da njihovo mesto gosti sodniško-balinarski dogodek, kot že mnogokrat v
preteklosti. Izpostavil je prvo Evropsko prvenstvo za ženske iz leta 2011
in številne uspešne balinarje, ki jih je vzgojil matični klub. Seveda nam je
zažele prijetno druženje, nam dal nasvete za ogled ključnih točk v mestu
in izrazil upanje, da se kmalu srečamo.
Po pooblastilu g. Primoža Marinka, predsednika BZS, nas je s svojim
obiskom počastil tudi g. Herman Zakrajšek, član IO BZS. Poudaril je, kot
balinarski sodnik, da je delo sodnika izjemno odgovorno in zahtevno, saj
je pri tem potrebno poznati mnoga pravila, izjeme in poleg tega prenašati
mnoge pritiske s strani udeležencev na tekmah. Iz tega razloga je to
srečanje podprl, saj je ohranjanje in osveževanje sodniškega znanja zelo
pomembno za kvalitetno in poenoteno sojenje. Po uvodnih pozdravih
je sledil dvourni strokovni del srečanja s poudarkom na poznavanju
Mednarodnega tehničnega pravilnika. Sodniki so reševali praktične
primere na balinišču, pri čemer so se porajala številna vprašanja in
mnenja. Takšen način prikaza pravil so sodniki pozitivno sprejeli in dali
pobudo, da se v takšni obliki izvede tudi prihajajoča licenca za sodnike,
ki bo konec avgusta.
Zasluženo kosilo z osvežilno pijačo, ki ga je organizirala ga. Marjana iz bara

Balinček, se je še kako prileglo. Tako so si prisotni nabrali novih moči za
ogled mesta, kjer jih je pričakala vodička ga. Saša Kovačec iz TIC Rogaška
Slatina. Popeljala jih je skozi zdraviliški park, približala zgodovino mesta,
njen nastanek, geografsko lego, omenila glavne značilnosti (zdraviliški
turizem in Donat Mg, steklarstvo, legendo o Pegazu, Anin dvor, idr.)
ter opisala družabno življenje nekoč in danes. Glede na to, da je ravno
praznovala rojstni dan smo ji podarili šopek cvetja in jo tako prijetno
presenetili.
Pot je sledila do Bobrovega centra – naravnovarstvenega objekta ob Sotli.
Slednji nudi info točko s kavarno, delovno sobo in odprto opazovalnico na
strehi tega lesenega objekta. Želja krajanov mesta in Podčetrtka je, da
se ogledano območje vnovično ojezeriti, oziroma revitalizira »Vonarsko
jezero«.
Turističnemu delu programa je sledilo še težko pričakovani »preizkus«
balinarskega znanja z bližanjem v krog. Največ spretnosti so pokazali
Željko Maček, ki je kolega Antona Bukovca premagal po napetem
razigravanju, in Zdravko Taškar. Najboljši bližalec med sodniki je prejel
pokal ostala dva pa kristalne nagrade. V kratkem, a zanimivem balinanju,
so se pomerile štiri mešane ekipe. Igro je spremljalo veliko smeha, zabave
in sproščenosti.
Uradni zaključek programa sta organizatorja sklenila s podelitvijo
kristalnih spominkov vsem predsednikom sodnikov OBZ in zmagovalcem
v posebnih kategorijah (naj sodnica, najmanjši, najmlajši in najstarejši
sodnik, najštevilčnejša ekipa iz posamezne območne zveze, in malo za
šalo malo za res - najlepše sodniške noge).
Pred odhodom smo še okusili slastne mesne dobrote, ki jih je pripravil
Edi Perkovič – dopolnilna dejavnost na kmetiji. Ob slovesu je vladalo
pozitivno vzdušje in želja po ohranjanju tradicionalnega druženja, za
kar bodo predvidoma prihodnje leto poskrbeli balinarski sodniki iz OBZ
Dolenjska.
Skratka, že druga strokovna ekskurzija je uspela, tudi s pomočjo
neumornih prijateljev balinanja Milenke in Vladimirja Blažević. Še
enkrat več smo balinarski sodniki pokazali, da znamo strniti vrste tudi
na manj uradnih dogodkih. V zavetje domov so se vsi udeleženci varno
vrnili pozno zvečer, polni lepih vtisov in pričakovanja po ponovnem
prijateljskem druženju. In za konec, pogost jutranji pozdrav: »Tebe pa
poznam iz Facebooka,« je nadomestil prisrčen stisk roke.
Bojan Taškar Beloglavec
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MILENA JUGOVEC

Od nogometašice do balinarke
Mileno Jugovec je balinanje popolnoma prevzelo že, ko je prvič prijela kroglo.
Revija Antena je 11. marca leta 1971 na svojih straneh objavila
razpis, v katerem so vabili dekleta, ki so želela igrati nogomet, da
se do 31. marca prijavijo, saj naj bi v Mariboru in Ljubljani ustanovili
ženski nogometni klub. Odziv mladih Slovenk je bil nepričakovan,
v uredništvo je prispelo skupno 631 prijav (Ljubljana 403, Maribor
228), tako da sta trenerja, Jože - Pepo Kirbiš v Ljudskem vrtu in Stane
Benkovič za Bežigradom imela veliko izbiro. To so bili tudi začetki
ženskega nogometa na slovenskih tleh.
Prva tekma med nogometašicami Olimpije, ki so nosile zeleno-belo
športno opravo, in Maribora, ki so bile oblečene v vijoličaste majice
in bele hlačke, je bila 20. junija leta 1971 v Ljubljani. Na stadionu za
Bežigradom sta se v tekmi prve jugoslovanske lige pomerili enajsterici
Olimpije in Bora, v predtekmi pa sta se na pobudo Združenja
slovenskih športnih novinarjev za pokal Ilirije pred približno 12.000
gledalci udarili ženski ekipi Olimpije in Maribora. Največja zanimivost
tekme je bila, da je bil prvi polčas (25 minut) odigran pred začetkom
tekme med Olimpijo in Borom, drugi pa po končani tekmi, tako da so
imele nogometašice med polčasom skoraj dve uri odmora. Tekma se
je končala 2:2, po izvajanju enajstmetrovk pa so bile nogometašice
Olimpije uspešnejše in tekmo dobile s 5:3.
“Te tekme in tudi poznejših v vijoličasti majici se še dobro spomnim,”
je pogovor začela Mariborčanka Milena Jugovec, ena najboljših
mariborskih igralk, rojena golgeterka, ki je gole zabijala kot za šalo.
“Imela sem sedemnajst let, nogomet me je zelo privlačil,” doda
sogovornica, ki še sedaj ne pozna razloga, zakaj je v Mariboru leta
1973 razpadla ženska ekipa. “Tedaj nas je osem igralk Maribora
nogometno pot nadaljevalo pri ljubljanski Olimpiji in pozneje pri
združeni ekipi ženskega nogometnega kluba Ljubljana, ki je v
takratni jugoslovanski ligi igral v vseh večjih mestih v Jugoslaviji,
tudi na sloviti Marakani v Beogradu,” še doda Milena Jugovec, ki je
pozneje igrala rokomet za ekipo Kamnice in ptujsko Dravo.
Balinanje jo je prevzelo
Pozneje se Jugovčeva, ki je končala študij ob delu na Pedagoški
fakulteti v Mariboru in si pridobila naziv diplomirane vzgojiteljice
predšolskih otrok, ni intenzivno ukvarjala s športom ali z rekreacijo,
prelomni trenutek se je zgodil maja pred petnajstimi leti. “Večkrat
me je pot zanesla mimo balinišča v Ljudskem vrtu, opazovala sem
moške, kako potakajo krogle in hodijo za njimi, a igre nisem razumela.
Ko pa sem nekega dne s hčerko Anjo zavila na balinišče, se je začelo.
Seznanila sem se z osnovami igre, nekajkrat zalučala kroglo in pod
vodstvom mentorja Ljuba Novaka, znanega mariborskega pedagoga
in vsestranskega športnega delavca, tudi dobrega balinarja, ki
je sedaj moj partner, začela balinati. Igra me je zelo prevzela in
namenjati sem ji začela veliko prostega časa,” je začetke balinarske
poti opisala Jugovčeva. “Hčera mi je nekoč dejala, da ji je balinanje
vzelo mamo,” hudomušno doda.

Ženska ekipa Branika, od leve: Helena Medved, Ljubica Sklepič, Polona
Bec, Lojzka Leskovar, Tatjana Salesin, Anica Rep in Milena Jugovec.
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Premagala nadobudno
Jenčičevo
Milena Jugovec je postala strastna
balinarka, vodi tudi žensko klubsko
ekipo. “Balinanje mi pomeni
predvsem rekreacijo, druženje in
prijateljevanje. Žensko ekipo našega
kluba sestavljajo upokojenke,
smo približno istih let, tako da
se dobro razumemo na igrišču in
zunaj njega. Smo tudi tekmovalne,
zelo uspešno igramo v rekreativni
ligi OBZ Maribor, dvakrat smo bile
tudi zmagovalke, in na turnirjih po
Sloveniji. Pred leti smo nastopile na
pokalnem tekmovanju v Ljubljani in
presenetile z osvojitvijo tretjega
mesta. Na turnirjih včasih igramo
tudi z mešano ekipo, dve ženski
in moški ali obratno, kar se mi zdi
zanimivo, tudi razumemo se dobro,” Nogomet je bil prva ljubezen
razloži Jugovčeva. “Pred leti smo Milene Jugovec.
se balinarke klubov OBZ Maribor
združile v eno ekipo, ki je uspešno igrala v drugi slovenski ligi, zase pa
lahko rečem, da mi je dosežek kariere uspel na državnem prvenstvu
v natančnem zbijanju. Dosegla sem 16 točk in premagala tedaj
nadobudno Saro Jenčič, ki je pozneje osvajala kolajne na evropskih in
svetovnih prvenstvih,” ponosno pove sogovornica.
Mladih ni in ni
Mileno Jugovec žalosti, da se za balinanje ne odloča več mlajših
deklet, saj gre za zanimiv šport. “V BK Branik si želimo sveže krvi tudi
med balinarkami, žal naši poskusi, da bi v Ljudski vrt pripeljali mlada,
balinanja željna dekleta, ne rodijo sadov. Tudi v povezavi z okoliškimi
osnovnimi šolami smo poskušali, a vse zaman. Mladina danes raje
vidi nogometno kot balinarsko kroglo. Ljudje, tudi mladi, balinanje
jemljejo kot gostilniški šport, a je daleč od tega. Z novimi disciplinami,
ki zahtevajo tudi dobro telesno pripravljenost, je pravšen šport za
mlade. Nekaj bo potrebno storiti, kajti lahko se zgodi, da bo klub z
dolgoletno tradicijo zlagoma usahnil,” z grenkobo sklene pogovor
Milena Jugovec.
Zmago Gomzi

Brez treningov ne gre.

