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 2011/12 smo igre organizirali 4. leto
zapored.
Organizirali smo:
 Ligo v kegljanju
 Ligo v namiznem tenisu
 Ligo v odbojki
 Ligo v košarki
 Turnir v nogometu
Igre so se v 4ih letih lepo razvile, naša želja je, da se razvijajo dalje, da se bo na naša
tekmovanja vračalo čim večje število ljudi, ter da bodo tekmovanja zapuščali z lepimi spomini.

Liga v odbojki

Četrto leto zapored smo na Zavodu za šport izpeljali rekreacijsko ligo v odbojki v okviru Športnih
iger Jesenic. Letos je bila odbojkarska liga številčnejša in bolj kvalitetna. 10 ekip je merilo moči
nekaj dni manj kot pol leta. Srede in četrtki so bili v dvorani gimnazije Jesenice lepo odbojkarsko
obarvani. Ekipe so med seboj odigrale kar 90 tekem, 201 set in 8016 točk. Športna aktivnost je na
koncu tisto kar je najpomembnejše pri vsem skupaj, mi pa smo združili to v lep paket tekmovanja
in druženja, ki se lepo razvija. Pomemben je tudi rezultat, letos so se ekipe zvrstile v sledečem
vrstnem redu:
Rezultati:
1. Max Bar
2. Carina
3. Doka
4. Trias
5. Acroni
6. ŠD Kranjska Gora
7. Fontana
8. Splošna bolnišnica Jesenice
9. Gasilci
10. Pošta
Vse ekipe si zaslužijo čestitke za sodelovanje in za izvrstno prikazano igro. Razglasitev rezultatov
je bila kar po končani finalni tekmi med Max Barom in Carino, ki je bila mimogrede zelo zanimiva
odbojkarska predstava.
Pokale najboljšim je podelila poslanka državnega zbora Republike Slovenije ga. Alenka Pavlič.
Liga bo organizirana tudi prihodnje leto, igralo se bo ob torkih na Gimnaziji Jesenice, začnemo pa
2.10.2012.

Ekipe: Doka, Max bar in carina

Liga v košarki

Pred prvomajskimi prazniki se je zaključila letošnja izveba lige v košarki, zmago so zasluženo
slavili predstavniki ekipe Proteini.si. Liga je potekala ob četrtkih v dvorani Gimnazije Jesenice,
udeležilo se jo je 6 ekip, ki so med seboj odigrale 30 tekem po dvokrožnem sistemu.
Rezultati:
1. Proteini.si
2. Zavod za šport Jesenice
3. Psihiatrična bolnišnica Begunje
4. Max bar
5. Splošna bolnišnica Jesenice
6. Kolezija Swimmers
Vsem sodelujočim se še enkrat zahvaljujemo za udeležbo in jih vabimo na tekmovanje tudi
prihodnje leto.

Zmagovalna ekipa: Proteini.si

Liga v kegljanju
Liga v kegljanju poteka že več kot 10 let na Kegljišču Podmežakla, letos se je lige udeležilo 11
ekip. Liga se je pričela konec meseca septembra 2011, zaključila pa v sredini meseca maja
2012.
Rezultati:
1. Rezervisti
2. Zavod za šport Jesenice
3. Klapa
4. Splošna bolnišnica Jesenice
5. DU Javornik
6. DU Lesce
7. Neustrašni
8. DU Jesenice
9. Odpisani
10. Mavrice
11. Murke

Kegljišče Podmežakla

Liga v namiznem tenisu
V ligi je bilo odigranih 450 tekem v rednem delu in še 51 dodatno. Najboljši posameznik je bil
ŠMITRAN Željko - Plinstal brez poraza. Boja za prvo mesto ni bilo, saj je Plinstal v postavi
Šmitran Željko, Jančič Barbara, Smolej Mojca in Smolej Milat Špela premočno prvi, z enim
neodločenim rezultatom z drugo uvrščeno ekipo TVD Javornik Koroška Bela v postavi brata
Krajzelj Stane in Andrej ter Filipaj Drago. Tretje mesto je premočno pripadlo Maks Baru v postavi
brata Lahajnar Anton in Damjan, Robi Rupnik in Tomi Canjuga. Četrto in mesto pa sta razdeljeni
med upokojence Jesenic in Javornik Koroške Bele 1 na podlagi njihovega medsebojnega rezultata,
kateri je bil boljši za Jeseniške upokojence. V drugem delu tabele začenjajo z največ zmagami
druga ekipa Jeseniških upokojencev pred Policijo in Padalci. Lestvico zaključuje druga ekipa
upokojencev Javornik Koroška Bela pred TVD Žirovnico z minimalno prednostjo.
V ligi je sodelovalo 35 igralcev, od tega 5 žensk. Na koncu je bil organiziran tudi turnir
posameznikov in dvojic.

Rezultati:
1. Plinstal
2. TVD Javornik Koroška Bela
3. Max bar
4. DU Jesenice 1
5. DU Javornik Koroška Bela 1
6. DU Jesenice 2
7. Policija
8. Padalci
9. DU Javornik Koroška Bela 2
10. TVD Žirovnica

Vodja tekmovanja: Milana Krmelj

Turnir v nogometu

Turnir v nogometu je bil organiziran zaradi premalega števila prijav na ligo v nogometu.
Organizirali smo ga v sklopu prireditve: »Dnevi športa 2012« v športnem parku Podmežakla.
Udeležile so se ga tri ekipe.
Rezultati:
1. Splošna bolnišnica Jesenice 1
2. Splošna bolnišnica Jesenice 2
3. Mladi Jesenice

Prva ekipa Splošne Bolnišnice Jesenice

