
Ob 20-letnici društva otvoritev obnovljenih, s plastično 
maso prevlečenih skakalnic
Športno društvo Jablance je 30. aprila 2017 pripravilo že 
tradicionalno Meddruštveno tekmo v smučarskih skokih 
na 13 in 25 metrskih smučarskih skakalnicah, prekritih s 
plastično maso. Tekmovalci so bili razdeljeni v 7 katego-
rij dečkov in deklic in vse do veteranov nad 50 let. So-
delovalo je 30 tekmovalcev, med njimi kar 5 deklic iz 5 
društev štajersko-koroške regije. Najmlajši skakalec je bil 
star 6 let, najstarejši pa je bil Milan Potočnik, star 57 let.
Popoldan so postavili tudi prvomajsko drevo, ki ga va-
ščani postavljajo že vrsto let, zvečer pa so zakurili kres. 
Tega so se najbolj razveselili otroci, starejši pa so se ob 
ognju pogreli in se družili s sovaščani.
Skakalci se na treningih zbirajo trikrat tedensko, in si-
cer ob ponedeljkih in sredah ob 16.30 in ob sobotah ob 
10.00. Vabljeni vsi otroci, ki jih veselijo smučarski skoki.
Pod okriljem Dupleškega tedna bodo v soboto, 17. ju-
nija 2017, pripravili tudi uradno otvoritev obnovljenih, 
s plastično maso preoblečenih skakalnic in praznovanje 
20. obletnice delovanja društva. Takrat bo potekala tudi 
meddruštvena tekma na 13 in 25 metrskih skakalnicah. 

MEDDRUŠTVENA TEKMA V SMUČARSKIH SKOKIH 
V JABLANCAH

Nočni pogled na skakalnice Foto: Andrej Sernec

Vljudno vabljeni.
Mojca Vrbnjak

Članica Karate kluba WKSA Duplek Sara Rojs je bila 
proglašena za najbolj perspektivno športnico Sloven-
skih Goric
Prestižni naziv ji je komisija dodelila na podlagi rezulta-
tov iz leta 2016. Še posebej se lahko pohvali s tretjim 
mestom na evropskem prvenstvu IKU v karateju, ki je 
potekalo v Romuniji. Ta naziv nosi s seboj tudi odgovor-
nost, da ga upraviči. Čestitamo!

Sara Rojs je postala najbolj perspektivna športnica Slovenskih goric 
 Foto: Šolarček

KARATEISTKA SARA ROJS JE NAJBOLJ PERSPEKTIVNA 
ŠPORTNICA SLOVENSKIH GORIC V LETU 2016

Karateisti iz Dupleka odlični v Sevnici
Na Tanin open dosegli 3. mesto in  dobili 13 medalj
Karateisti iz Karate kluba WKSA Duplek so bili znova 
zelo uspešni, in sicer tokrat na tekmovanju v Sevnici – 
Tanin open 2017. Med 100 tekmovalci in 113 nastopi je 
v konkurenci 12 karate klubov iz vse Slovenije naš klub 
dosegel skupno odlično 3. mesto in 13 medalj. Priča-
kovano so v svoji kategoriji prevladale Jana Rojs, Karin 
Ludvik in Sofiia Barsuchenko in si razdelile prva tri mes-
ta. Vse so odlično izvedle kate in se odlično izkazale. V 
katah so nastopili tudi Jan Ludvik ter Aslan, Benjamin 
in Elmedin Krasniči. Konkurenca je bila močna, saj je 
bilo število tekmovalcev v njihovih kategorijah do 15. 
Predvsem Elmedin je imel priložnost v repasažu doseči 
3. mesto, a je izgubil in mu je tako ušla medalja. Nasto-
pili sta tudi Hera A. Masten in Vita Rojs, ki se pa tokrat 
nista izkazali, kot se znata; obe sta dosegli 3. mesto. 
V katah je nastopil tudi Damjan Žinko in si v katego-
riji tekmovalcev s posebnimi potrebami prislužil svojo 
prvo medaljo. Teja Kovač je po pričakovanjih nastopila 
odlično in v katah premagala vse nasprotnice ter si tako 
prislužila zlato medaljo. 
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Kot vedno so sledile športne borbe, kjer tekmovalcev ni 
bilo veliko, a so bili ti zato zelo dobri; nastopilo je tudi 
nekaj kickboxerjev. Matic Herga in Miha Majer sta na-
stopila v kategoriji, kjer sta morala premoč priznati zelo 
dobremu tekmovalcu iz JKA zveze. Tudi Hera in Vita sta 
se odlično borili med seboj in z drugimi nasprotnicami, 
tako da sta si tudi onidve na koncu razdelili prvo mesto. 
Da pa je bil uspeh popoln, sta v športnih borbah prav 
tako zmagala Teja Kovač in Aslan Krasniči. 
Tekma je bila odličen trening pred prihajajočimi tekmo-
vanji, ki nas še čakajo.
Čestitamo vsem za odlične nastope.

3. mesto na 1. pokalni tekmi Karate zveze 
Slovenije
Naš največji preizkus je bila 1. pokalna tekma Karate zve-
ze Slovenije v Luciji. 
To je bil naš prvi nastop na pokalni tekmi Karate zveze 
Slovenije, ki je pogoj za nastop na državnem prvenstvu 
Karate zveze Slovenije konec leta. Tekmovalo je re-
kordnih 420 tekmovalcev iz 49 slovenskih klubov. Uspe-
lo nam je osvojiti eno bronasto medaljo, žal pa smo se 
morali zadovoljiti z izgubljenimi repasaži, ki bi nam lahko 
prinesli še kakšno medaljo. Na tekmovanje nismo odšli v 
popolni postavi, tako da sta se od naših fantov tekmova-
nja udeležila samo Nik Mesarec in Jan Ludvik. Glede na 
število kategorij je bil to velik uspeh za naš prvi nastop 
v tej najštevilčnejši zvezi. Od skupno 49 karate klubov iz 
vse Slovenije smo dosegli 36. mesto. 

Teja Kovač, Vita Rojs in Sara Rojs so dosegle tretje mesto v ekipnih katah  
  Foto: Matej Verbošt  

Karin Ludvik je odlično nastopila, a izgubila proti ka-
snejši podprvakinji iz Velenja, ki je kato izvedla odlično. 
Tudi Jana Rojs je imela podobno zgodbo, le da je nje-
na tekmovalka na koncu celo zmagala. Sara Rojs se je 
med mlajšimi kadetinjami edina uvrstila v nadaljevanje 
tekmovanja v katah in izgubila v repasažu. Teja Kovač v 
katah ni imela toliko nasprotnic kot ostale, a so bile zato 
nekatere vrhunske. 
V športnih borbah smo nastopili še bolje. Najprej je pre-
senetila Vita Rojs, ki se je odlično borila in popustila šele 
v repasažu ter na koncu osvojila nehvaležno 5. mesto. 
Tudi njena nasprotnica, ki ji je zagotovila repasaž, je na 
koncu zmagala v tej kategoriji. 
Presenetila je tudi Hera Agapito Masten, ki je z vsakim 
tekmovanjem boljša. To je bil gotovo njen najboljši na-
stop. Grenak priokus nam je pustil vtis, da je ena od 
njenih nasprotnic, ki ni navdušila s predstavo, stala na 
zmagovalnih stopničkah. Od Sare Rojs smo v borbah pri-
čakovali nekoliko več, a smo prepričani, da bo prihodnjič 
nastopila bolje. Tudi Teja Kovač se je odlično borila, a 
izgubila, njene nasprotnice pa so zmagale zgolj zaradi 
izkušenosti. Podobno se je zgodilo Niku Mesarcu, ki ni 
mogel pokazati, kaj zna in prevzeti tempa borbe. 
Tako smo bili do ekipnih nastopov osmoljenci, saj nam 
je medalja marsikje ušla le za las. Naša ekipa mlajših ka-
detinj v postavi Masten, Rojs, Rojs je odlično nastopila 
in kasneje izgubila proti ekipi iz Kranja ter končala na 6. 
mestu. Le naša ekipa Kovač, Rojs, Rojs, ki je nastopila v 
kategoriji kadetinj, si je prislužila 3. mesto in nato stala 
na zmagovalnih stopničkah. 
Na tekmi smo se vsi veliko naučili in videli, da so s trenin-
gi vsi nasprotniki premagljivi. Držala se nas je smola, a je 
bil prvi nastop gotovo odličen in pomeni izkušnjo več. Za 
odlične nastope vsem čestitamo. 

12 medalj na državnem prvenstvu Karate 
zveze Slovenije
Bili smo znova zelo uspešni na državnem prvenstvu Ka-
rate zveze Slovenije (WKSA in Fudokan Slovenija).
 Izmed 14 karate klubov in 146 tekmovalcev je naš kara-
te klub dosegel 12 medalj, kar nam je prineslo skupno 4. 
mesto. Prvakinji v katah sta postali Lana Žugman in Jana 
Rojs, saj enostavno nista imeli dovolj velike konkurence 
v svojih kategorijah. Karin Ludvik je v morala finalu priz-
nati premoč domačinke, ki je izvrstno izvedla kato, ter se 
zadovoljiti z drugim mestom. Vita Rojs in Hera Agapito 
Masten sta v katah nastopili v isti kategoriji ter dosegli 
drugo in tretje mesto. Premagala ju je samo tekmovalka 
iz Nove Gorice.

Naši tekmovalci pred tekmovanjem  Foto: Matej Verbošt

Hera A. Masten, Vita Rojs in Špela Javoršek na zmagovalnih stopničkah
 Foto: Matej Verbošt  
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Imeli smo tudi nekaj mlajših tekmovalcev, a se jim ni 
uspelo uvrstiti na zmagovalna mesta. To je uspelo Teji 
Kovač, ki je znova nastopila na državnem prvenstvu in 
postala podprvakinja v katah. V katah so nastopile tri 
naše ekipe. Ekipa Jana Rojs, Karin Ludvik in Jan Ludvik 
je dosegla 3. mesto in prav tako ekipa Vita Rojs, Hera 
A. Masten ter Teja Kovač, ki je vskočila zadnji trenutek 
in nadomestila poškodovano Saro Rojs. Katam so sledile 
športne borbe, kjer sta se v finalu kadetinj srečali Teja 
Kovač in Lana Žugman. Po zanimivem boju je zmagala 
Teja in postala državna prvakinja še v tej disciplini. Tudi 
Hera se je odlično borila in osvojila 2. mesto, čeprav njen 
boj ni bil tako prepričljiv kot na zadnji tekmi v Luciji.
Zato pa je tokrat še bolj presenetila Vita Rojs, saj je pre-
magala vse konkurentke in pokazala, da je v odlični formi. 

Vita Rojs in Špela Javoršek v športnih borbah     Foto: Matej Verbošt

Tako smo s tekmovanja odšli težji za 4 zlate, 5 srebrnih 
in 3 bronaste medalje. Za povrh pa smo prejeli še pokal 
za skupno 4. mesto. 
Vsem našim tekmovalcem čestitamo za še en odličen 
uspeh.

6 medalj na tekmovanju v Oplotnici in 
odlični v Rogaški
Odzvali smo se tudi povabilu na tekmovanje v Oplotni-
ci 6. maja 2017, kjer se je med seboj pomerilo kar 259 
tekmovalcev iz 25 karate klubov. Navdušeni smo bili nad 
organizacijo in športno dvorano, ki si jo želimo tudi v 
svojem kraju. Na tekmovanju smo dosegli 6 medalj, od 
tega 2 srebrni in bronasti, a to še ne pove vsega, saj smo 
dosegli tudi štiri 6. mesta in eno 5. mesto, kar je bila pos-
ledica izgubljenih repasažev.

Jana Rojs na drugem mestu Foto: Matej Verbošt

Od fantov se je tekmovanja udeležil samo Jan Ludvik, 
ki je izgubil v repasažu in dosegel končno 6. mesto. Na-
stopila je tudi Karin Ludvik in osvojila 3. mesto v eni 
kategoriji, v drugi pa enako kot Jan – 6. mesto. Nasto-
pila je tudi Ema Kovač, pri kateri pa se je poznal izosta-
nek na treningih in je žal tekmovanje končala prehitro. 
Jana Rojs je v katah dosegla 6. mesto, a je nato prvič 
nastopila v športnih borbah in dosegla celo 2. mes-
to. Njena prva borba je bila zelo adrenalinska, saj je 
dosegla zmago z 8:0. V finalu je nasprotnica odlično 
blokirala njene nožne udarce, na koncu pa ji je zmanj-
kalo tudi nekoliko športne sreče in izkušenj, da bi bila 
nosilka te kategorije. Hera Agapito Masten se v katah 
ni uspela uvrstiti na stopničke, a se je znova v športnih 
borbah odlično borila in dosegla 2. mesto. Podobno je 
bilo pri Viti Rojs, ki je v športnih borbah dosegla od-
lično 3. mesto. Nastope v katah sta s tretjim mestom 
okronali še Teja Kovač in Lana Žugman, ki sta nastopili 
v isti kategoriji in si na koncu delili 3. mesto. Obe sta 
nastopili tudi v športnih borbah, a je imela tokrat Teja 
zelo dobre nasprotnice in se ni uvrstila na stopničke. 
Lana je tokrat prvič nastopila z nepoznanimi tekmoval-
kami in kar v prvem kolu dobila odlično nasprotnico. 
Bolje se je začela boriti šele v drugi borbi, kar je bilo 
dovolj za 5. mesto. Čestitamo vsem tekmovalcem za 
odlične nastope, predvsem tistim, ki so v posameznih 
kategorijah nastopili prvič.

3. mesto na 17. pokalu Rogaške Slatine
14. maja se je 6 naših članov udeležilo 17. pokala ob-
čine Rogaška Slatina in doseglo neverjeten uspeh. Med 
tekmovalci iz 14 karate klubov so naši karateisti in kara-
teistke prejeli pokal za skupno 3. mesto. Sodelovali so 
naslednji karate klubi: KK PTUJ, KK LOČE, KK TRBOVLJE, 
KK SHOTOKAN VELENJE, KK DINAMIK CELJE, KK OPLO-
TNICA, KK ŽALEC, KK TIGER VELENJE, KK ŠTORE, KK PE-
TROVČE, KK VELENJE, KK WKSA DUPLEK, KK SEKI SVETI 
JERNEJ in KK ROGAŠKA SLATINA.
 Jan Ludvik je imel tudi tokrat največ nasprotnikov v ka-
tah. Nastopil je zelo samozavestno in premagoval tek-
movalce enega za drugim. Šele v četrtem krogu, ko je 
nastopil v finalu, je moral priznati premoč tekmovalcu 
iz Velenja. V katah se je izkazala tudi Sara Rojs, ki se je 
vrnila po poškodbi in zasluženo osvojila 2. mesto. Na-
stopila je tudi z višjo kato, ki jo je tokrat izvedla prvič. V 
športnih borbah so naša dekleta odlično nastopila, saj 
so vse tri – Jana in Vita Rojs ter Hera Agapito Masten – 
zmagale v svojih kategorijah. Jana je v športnih borbah 
dokaj nova, a je pokazala, da bomo o njej tudi na tem 
področju še veliko slišali. Tudi Vita je nastopila odlično 
in z odličnimi tehnikami prepričala sodnike, da so jo 
predlagali za najboljšo tekmovalko tekmovanja, a se je 
nato sodniška komisija odločila za starejšo tekmovalko. 
Hera A. Masten je imela tokrat več sreče, opravila je s 
konkurenco ter zmagala.

Čestitamo vsem našim tekmovalcem.
Matej Verbošt
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