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Uspešna tudi na drugi tekmi
Naša radioamaterska „lovca 

na lisice“ Jože Onič in Zdravko 
Ivačič, sta na drugi letošnji tekmi 
v okolici Mengeške koče na odpr-
tem UKV prvenstvu Radiokluba 
Domžale uspešno nadaljevala le-
tošnje prvenstvo. Tokrat je Ivačič 
v kategoriji starejših veteranov 

ugnal konkurente in osvojil zlato 
medaljo, Oniču pa je v tekmi, sicer 
omejeni na 140 minut, bronasta 
medalja ušla za 5 minut. Zaradi 
šolskih obveznosti tokrat ni tek-
moval novi član ekipe, Jakob 
Ivačič, ki je na prvi tekmi osvojil 
bron. (O. Č.)

Šola teka za vse tekaške 
navdušence 

Konjičani se bodo lahko tudi letos 
v prijetni družbi učili pravilnih teh-
nik teka, spoznavali razgibalne vaje 
in srkali znanje izkušenejših teka-
čev. Društvo Konjiška atletska šola 
– KAŠ bo, po lanskem izjemnem 
odzivu in letošnjem velikem povpra-
ševanju, ponovno organizirala Teka-
ško skupino, ki bo delovala od maja 
do septembra 2014. Vadba teka, ki 
je namenjena tekačem vseh vrst, bo 
potekala ob sredah, od 19. do 20.30 
ure, na atletskem stadionu OŠ Ob 

Dravinji. Udeleženci bodo razdeljeni 
v dve skupini, glede na svoje znanje 
in sposobnosti, vadili pa bodo pod 
strokovnim vodstvom KAŠ-evih 
trenerjev. Cena mesečne vadbe bo 
20 evrov, odločite pa se lahko tudi 
za nakup darilnega bona, s katerim 
pri večmesečni udeležbi prihranite 
tudi do 50 odstotkov. Prijave na te-
kaško skupino so možne le na spletni 
strani www.konjiskimaraton.si, kjer 
najdete tudi vse ostale koristne in 
zanimive informacije. (A. G.)

Želijo biti hitrejši
Nautic club Rogla je z razširje-

no tekmovalno ekipo izvedel svoj 
tretji Seminar »Biti brži III« (Biti 
hitrejši III.) - trening taktike in re-
gatnega jadranja v postavljenem 
regatnem polju pod vodstvom pri-
znanega hrvaškega strokovnjaka z 
mednarodnimi tekmovalnimi izku-
šnjami Stipeta Vitaljića.

Navtični strokovnjak iz Splita je 
pisec strokovne literature s podro-
čja jadranja. Je vodja Sailing po-
int Hrvaška, večkratni udeleženec 
znanih svetovnih regat, ima bogate 
izkušnje pri sestavljanju in trenira-

nju posadk. 
Seminarja se je udeležilo 10 čla-

nov tekmovalne ekipe Nautic club 
Rogla, ki so svoje znanje skupaj 
z dvema gostoma v ekipi pilili na 
najmanjših barkah slovenskega 
proizvajalca Elan Marine E210. 
Seminar je potekal v akvatoriju 
marine Punat na Krku, ki je nudila 
idealne pogoje za izvedbo zasta-
vljenih ciljev seminarja. Vsi člani 
formiranih posadk s po štirimi čla-
ni so se lahko preizkusili na vseh 
ključnih položajih na barki v tek-
movalnem jadranju. (E. N.)

Jože in Zdravko, zadovoljna tudi po drugi tekmi.

Skupinska fotografija udeležencev seminarja (Stipe Vitaljić je drugi z desne, spodaj).

Lanska tekaška skupina med treningom na atletskem stadionu.

Enea Golob Foto: Studio Fakin, www.fakin.si

Izbrali mis športa
Nova 'Miss športa Slovenije' je 

22-letna Uršula Tomažič iz Radelj 
ob Dravi, ki se ukvarja s plesom, 
tekom in plavanjem. Za prestižen 
naziv se je sicer v soboto v lju-
bljanski Festivalni dvorani v družbi 
17 finalistk potegovala tudi 17-le-
tna konjiška strelka Enea Golob. 

Za dijakinjo tretjega letnika likov-
ne smeri na Umetniški gimnaziji v 
Velenju je bila to lepa izkušnja, že 
pred časom pa je povedala, da je 
zadovoljna že z uvrstitvijo v finale, 
saj je bila s še eno športnico z Ble-
da najmlajša med kandidatkami na 
finalnem izboru. (J. M.)


