ŠPORT
KARATEISTI IZ DUPLEKA
USPE[NI NA IZPITIH
Nekateri na{i ~lani so dobili prilo`nost pokazati
novo znanje in opraviti izpite za vi{je pasove.
V Dvorani Tabor so vsi uspe{no opravili izpite
pred izpitno komisijo in star{i.

Izpiti za na{e karateiste
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Najprej sta nastopila Damjan @inko in Lana @ugman, ki
sta uspe{no opravila izpit za 9. kyu. Sledila je Jana Rojs, ki
se je prav tako uspe{no dokazala in ima sedaj oran`ni pas.
Nato so bile na vrsti Hera A. Masten, Sara Rojs in Vita
Rojs, o katerih veliko sli{imo na tekmovanjih. Vse tri so se
izkazale tudi na izpitih in imajo sedaj prvi modri pas. Tea
Savec je morala pokazati najve~, saj so izpiti za vi{je pasove te`ji. Vlo`en trud se ji je obrestoval in sedaj zaslu`eno
nosi rjavi pas. ^estitamo vsem za odli~no opravljene izpite.
Zaklju~ek leta v Planetu Tu{
Zaklju~ek leta 2015 smo pre`iveli v Planetu Tu{, kjer smo
tudi tokrat {li na bovling in biljard. Zmagovalec ni bil pomemben, saj je bilo pomembno dru`enje − in tako smo ugotovili, da smo zmagovalci vsi. Obiskala nas je tudi maskota
Karate Panda, ki je najbolj razveselila najmlaj{e
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VRHUNSKI REZULTATI NA
DR@AVNEM PRVENSTVU
V BOGOJINI
Karateisti iz Dupleka so znova dosegli vrhunske rezultate na dr`avnem prvenstvu v karateju, ki je potekalo v Bogojini pri Murski Soboti. Nastopili so karateisti iz vse Slovenije in se pomerili med seboj. Dosegli
smo kar 16 medalj in 2 ~etrti mesti.
Prejeli smo 8 zlatih, 4 srebrne in 4 bronaste medalje,
kar je do sedaj najve~ji dose`ek na{ega kluba na dr`avnih
prvenstvih. Po medaljah so segli tudi tisti tekmovalci, ki do
sedaj niso bili v ospredju, a so tokrat pokazali veliko znanja
in borbenosti, tako da smo na njih {e posebej ponosni.
Med prvimi je nastopila Jana Rojs. Bila je med tistimi, ki so
zelo napredovali, v svoji kategoriji pa je zaslu`eno zmagala. Tudi Lucija Mesarec je prijetno presenetila in dosegla
3. mesto v katah. Na{a tri dekleta − Sara in Vita Rojs ter
Hera A. Masten − so se znova izkazala in prevladovala
v svojih kategorijah. Tako je Vita dosegla ~etrto mesto v
katah in prvo v {portnih borbah, kjer je premagala celotno
konkurenco.
Sara je postala dr`avna prvakinja v katah in prav tako v
{portnih borbah, saj je bila enostavno bolj{a od ostalih tekmovalk v svoji kategoriji. Medtem je Hera odli~no izvedla
kato, a je v {portnih borbah prepozno za~ela dobivati to~ke,
kar je bilo nazadnje dovolj za tretje mesto. Vse tri so nastopile tudi v t. i. katatimu, kjer so skupaj sinhrono prikazale borbo proti nami{ljenim nasprotnikom in premagale vso
konkurenco. Tea Savec je znova pokazala neverjeten talent
v katah, a ji je za zmago v finalu zmanjkalo odlo~nosti.
Miha Majer je postal prvak v katah in v {portnih borbah,
kjer je v svoji kategoriji zablestel in z lahkoto premagoval
konkurente. Konkurenca Nika Mesarca je bila huda, a je
v katah dosegel ~etrto mesto, v borbah pa odli~no drugo
mesto ter tako postal podprvak. Miha, Nik in Vid so nastopili tudi v ekipnih borbah, kjer so se izmeni~no borili proti
drugim ekipam. Dosegli so zelo uspe{no drugo mesto. Ekipa

Hera Masten na tatamiju
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v sestavi Tee Savec, Mihe Majerja in Nika Mesarca je
nastopila v ekipnih katah in dosegla tretje mesto, kljub temu
da so v tej sestavi nastopili prvi~ in niso imeli veliko ~asa
za priprave. S tem so dokazali, da so na{i karateisti med
najbolj{imi v katah, {portnih borbah in tudi v ekipnih bojih.
Matic Herga je med kadeti {e dodatno potrdil na{ dose`ek
s tretjim mestom v {portnih borbah, kjer je moral ponovno
priznati premo~ nosilcu, ki je ubranil lanski naslov.
Vsem tekmovalcem ~estitamo za neverjetne rezultate!
Matej VERBO[T
Tea Savec med nastopom		
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PRIZNANJE [PORTNE UNIJE
SLOVENIJE ZA ZALIKO ^EH
[portna unija Slovenije je v sklopu slovesnosti,
ki je potekala 3. decembra 2015, podelila priznanje [portne unije Slovenije. Znak za {portne
zasluge je prejela tudi na{a vodja @enske rekreacije Korena, gospa Zalika ^eh.
Telovadke, vklju~ene v @ensko rekreacijo Korena, smo se
na podlagi ve~kratnih pogovorov povezale s [portno unijo
Slovenije in 20. maja 2014 poslale dopis, v katerem smo
predstavile delovanje in vodenje na{e skupinice. Konec
leto{njega maja bomo gospe in gospodi~ne, vklju~ene v
@ensko rekreacijo Korena, zaklju~ile osemnajstletno telovadno sezono.
Smo skupina {tiridesetih `ena in deklet, ki `e od leta 1998
od oktobra do junija (v ~asu {olskega pouka) vsako sredo od
19. do 20.30 zasedemo telovadnico Osnovne {ole Korena.
Za uporabo telovadnice imamo sklenjeno pogodbo z Ob~ino
Duplek in pla~ujemo tudi letno uporabnino. V telovadnici
delamo razli~ne razgibalne vaje. Vodi nas na{a prizadevna
gospa Zalika ^eh, v njeni odsotnosti pa gospa [tefka Ljubojevi~.
Skupino prete`no sestavljamo telovadke zrelej{ih let in
razli~nih poklicev, pridru`ijo pa se nam tudi mlaj{a dekleta
med 30. in 77. letom starosti, ki so iz razli~nih krajev − iz
Zgornje in Spodnje Korene, Jablanc, Zimice, @ikarc, Kr~evine,
Vurberka, Selc, Zavrha, Voli~ine, Rogoznice in ^rmljen{aka.
Vaje delamo vsaka po svojih zmo`nostih, saj se zavedamo, da s pravilno narejenimi vajami koristimo sebi in tako
pripomoremo k bolj{emu zdravju. Organiziramo dru`abna
sre~anja − ob koncu telovadne sezone v mesecu juniju, ob
koncu leta in v ~asu {olskih po~itnic gremo, ~e nam ~as
dopu{~a, na ve~ kilometrski sprehod po na{i in sosednji
ob~ini. Vsako leto se ob zaklju~ku telovadne sezone podamo na enodnevno potepanje in odkrivanje lepot na{e Slovenije.
V letih 2008 in 2013, torej ob deseti in petnajsti obletnici delovanja, smo podelile diplome in priznanja desetim telovadkam, ki `e od samega za~etka vztrajajo v na{i skupini. Junija
2015 smo ob zaklju~ku 17-letne telovadne sezone podelile
25 pohval vsem tistim telovadkam, ki so bile prisotne pri
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Gospa Zalika ^eh s prejetim priznanjem Foto: Darinka Kranvogel

rekreaciji od 15 do 26-krat (prisotnost se bele`i tudi letos).
Te diplome, priznanja in pohvale smo izdelale same. Ob
obeh obletnicah in junija 2015 smo prejele od podjetja
Transport Dvor{ak d.o.o. {e majice, ki jih z veseljem nosimo.
Pozornost telovadkam izkazujemo ob rojstnih dnevih,
okroglih obletnicah, ob rojstvu otrok, opravljenih diplomah in magisterijih in tudi ob `alostnih dogodkih.
Na{a vodja gospa Zalika ^eh, rojena 1941. leta, je od
Ob~ine Duplek v letu 2009 prejela priznanje za dose`ke na
podro~ju {porta za leto 2008. S svojim na~inom izvajanja
vaj in z razlago, da so vaje potrebne za ve~jo gib~nost,
samozavest in za krepitev mi{ic, z iz`arevanjem svoje
`ivljenjske mo~i in s prijetnim dru`enjem nam sredine
ve~ere popestri ter nam daje `ivljenjske napotke. Vse to
dela prostovoljno – ne za pla~ilo, temve~ zaradi ~istega veselja do gibanja in vaj, ki jih je opravljala sama na terapijah
po pre`ivetem infarktu.
Dan pred slovesno podelitvijo nam je [portna unija Slovenije po elektronski po{ti poslala obvestilo, da sta komisija za priznanja in izvr{ni odbor [portne unije Slovenije
na svoji 14. redni seji, ki je potekala 6. decembra 2014,
odlo~ili, da se gospe Zaliki ^eh podeli znak za {portne zasluge. To sporo~ilo in obenem tudi vabilo nas je zelo presenetilo, a zaradi ~asovne stiske se gospa Zalika ^eh podelitve priznanja v Ljubljani ni udele`ila. V ~ast nam je bilo,

