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Športne igre Jesenic

Športne igre Jesenic so sklop športno rekreativnih tekmovanj, ki jih organizira Zavod za šport Jesenice
z namenom promocije športne rekreacije, kot zdravega načina preživljanja prostega časa.
Osredotočamo se na delavske organizacije in druge oblike združenj, da se nam v čim večjem številu
pridružijo pri športnih igrah. V letu 2016/17 smo igre organizirali 9. leto zapored.
Organizirali smo:

� Ligo v kegljanju
� Ligo v namiznem tenisu
� Ligo v odbojki
� Ligo v košarki

V letošnjem letu je na igrah sodelovalo 25 ekip, tiste najbolj uspešne v več športnih panogah. Naš cilj
je, da so tekmovanja dobro organizirana, ter, da se ljudje vračajo in jih je iz leta v leto več. Nekatere
ekipe nastopajo samo v enem izmed tekmovanj, druge se udeležujejo skoraj vseh. Na vseh
tekmovanjih je v ospredju druženje in zabava, šele potem zdrava mera tekmovalnosti.
Veseli nas, da smo bili tudi v tej sezoni uspešni pri organizaciji vseh tekmovanj, s tem zvišujemo
število športno aktivnega prebivalstva. Trudili se bomo z organizacijo tudi v prihodnjih letih.

Športne igre Jesenic potekajo deveto leto zapored. V prvih štirih letih je bila najboljša ekipa Splošne
bolnišnice Jesenice, v zadnjih petih letih pa je to ekipa Max bara.

Liga v odbojki

Max bar Jesenice že petič slavil naslov prvaka lige v odbojki

Letos je sedem ekip med seboj odigralo 70 tekem v 18 ih krogih. Na finalnem turnirju sta se za tretje
mesto pomerili ekipi Proteini.si shop Lesce in Trias 1, za prvo mesto pa ekipi Max bar in Trias 1.

Končni vrstni red:

Zmagovalci lige: Max bar Jesenice

1. mesto Max Bar

2. mesto Trias 2

3. mesto Trias 1

4. mesto Proteini.si shop Lesce

5. mesto Rožice

6. mesto Sam da poč

7. mesto Carniola



Liga v košarki

Proteini.si tretjič prvaki rekreacijske košarkarske lige

V tekmovanju je letos nastopilo sedem ekip, ki so med seboj odigrale 48 tekem v 16ih krogih.
Košarkarska rekreacijska liga se je zaključila s finalnimi tekmami za končno razvrstitev.

Zmage v tekmi za 1. mesto se je veselila tretja ekipa po rednem delu tekmovanja, ekipa Proteini.si, ki
je najprej v polfinalu izločila ŠD Gorje, v tekmi za prvo mesto pa so bili s 54:47 boljši še od prve ekipe
po rednem delu, Junik-m.
ŠD Gorje so v tekmi za tretje mesto premagali ekipo Max bara z rezultatom 64:40.
Peto mesto je osvojila ekipa Teater bara, ki je z 43:32 premagala ekipo Tgovina Si mobil.
Sedmo mesto je osvojila ekipa TVD Partizan Koroška Bela.

Končni vrstni red:

Ime ekipe

1 PROTEINI.SI

2 JUNIK-M

3 ŠD GORJE

4 MAX BAR

5 TEATER BAR

6 TRGOVINA SI MOBIL

7 TVD PARTIZAN KOROŠKA BELA

Zmagovalci lige: Proteini.si



Liga v namiznem tenisu

NTK Jesenice mladi opravičili vlogo favorita

Liga je potekala v namiznoteniški dvorani v športni dvorani Podmežakla, sodelovalo je 11 ekip.
Najboljša posameznika sta bila Jaka VEBER in Nuša BOLTE - NTK Jesenice mladi brez poraza.
Vrh lestvice je po obeh delih lige premočno osvojila tako ekipa NTK Jesenice mladi, saj Jaka Veber in
Nuša Bolte nista zabeležila poraza. Boj za drugo mesto sta imela NTK Jesenice ženske in DU Javornik
Koroška Bela, kjer je zmagala mladost in so ženske NTK osvojile drugo mesto. Sledita ekipi MAX bar 1
in TVD Javornik Koroška Bela 1, ki sta bližala vrhu tabele, vendar klonila tudi proti NTK rekreativcem..
V sredini lestvice je bil boj med NTK Jesenice rekreativci in Stiroporčkom tudi dokaj pester. Radovljica
in Gostilna pri Marički sta se približala sredini tabele, vendar v končnici popustila. V boju za zadnje
mesto je prevladala mladost MAX bar 2. Na posameznem zaključnem turnirju je vrstni red najboljših
bil enak kot v rednem delu lige. Premočna zmaga Veber Jaka pred Nušo Bolte in Mojco Smolej ter
Barbaro Jančič. V drugi skupini je slavil Žan Prešeren Radovljica pred Marjanom Šavsom NTK
Rekreativci in pred igralcema Gostilne pri Marički Rajkom Raličem in Nikom Pavlovčičem. V dvojicah
sta slavila Jaka Veber in Nuša Bolte- NTK mladi pred kombinacijo Smolej Milat Špela NTK ženske in
Krmelj Milana DU Javornik Koroška Bela pred Blažem Demšarjem in AlešemMiheličem Stiroporček
Gasser ter Mojco Smolej in Barbaro Jančič NTK Ženske.
Boji za mizami so bili zelo zanimivi in privlačni, tako da so bili ponedeljkovi večeri od oktobra do aprila
v namiznoteniški dvorani popolnoma zasedeni in pestri.

Končni vrstni red:

1. NTK JESENICE mladi

2. NTK JESENICE ženske

3. DU JAVORNIK Kor.Bela

4. MAX bar 1

5. TVD JAVORNIK Kor.Bela 1

6. NTK JESENICE rekreativci

7. STIROPORČEK GASER

8. RADOVLJICA

9. GOSTILNA PRI MARIČKI

10. MAX bar 2

11. TVD JAVORNIK Koroška Bela 2



Liga v kegljanju

DU Javornik najboljša kegljaška ekipa

V tekmovanju je letos nastopali 10 ekip, ki so v 18 kolih odigrali 90 tekem. Prvo mesto je osvojila
ekipa DU Javornik pred ekipo Vzdrževanje Grilc in DU Lesce. Najboljši rezultat med posamezniki je pri
moških dosegel Drago Geršak, s 637 podrtimi keglji, pri ženskah pa je najboljši rezultat dosegla
Francka Jelševar s 556 podrtimi keglji. Po koncu medobčinske lige so kegljači nadaljevali s
tekmovanjem za pokal Zavoda za šport Jesenice.

Vrstni red:

Ime ekipe

1 DU JAVORNIK

2 VZDRŽENANJE GRILC

3 DU LESCE

4 REZERVISTI- MIX

5 ODPISANI

6 KLAPA

7 DU JESENICE

8 FASADE PRIMA

9 DU MAVRICE

10 MURKE

Gaber ŠORN
Zavod za šport Jesenice


