
v legendo gre severna tribuna hale Golovec. 

Preobrat za anale in prvo mesto v skupini - Največja zmaga Florjanov - Velejunaki Kokšarov, Perič in tudi Rutenka 
Požun presenetil z obrambo 6-0 

Obračun z Nemci Je imel ne-
kaj elementov drame, vendar 
v športu vrh dogodka sledi 
šele ob koncu. Uvod ni bil 
obetaven za Celjane, močno 
se je zapletlo po 20. minuti, 
ko so gostje trikrat povedli s 
sedmimi goli razlike. Vrh je 
sledil v zadnji minuti po za-
deti sedemmetrovki Kokša-
rova in v razpletu - zadnjih 
sekundah - bi lahko Nemci 
tudi zadeli, a prvega mesta 
Celjanov ne bi ogrozili. 

Zaključek? Bil je v šo toru 
ob dvorani , kjer so večkrat 
pr ikazoval i p o s n e t e k zad-
nj ih pet ih minut , ko so čus-
tva preplavila tokrat odlič-
nega Iva Milovanoviča. Vsi 
so čakali na igralce, in šele 
ob nj ihovem prihodu je Mičo 
»Amerikanac« zvalil na mi-
ze odojke in jagnjet ino. Te-
da j sem zagledal Marcina 
Lijevvskega, ki si je priži-
gal cigareto. 

» M i smo krivic 
ne Ukrajincacf 
Poljski bombarder je bil naj-

bolj zaslužen za visoko vods-
tvo Flensburga, saj je v 1. delu 
dosegel 5 golov: »Sodnika sta 
bila slaba v 2. polčasu, vendar 
mi bi morali zadržati visoko 
vodstvo, zato smo za poraz kri-
vi sami. Čestitam Celju. Če se 
še lahko srečamo? Najbrž se 
bomo, kajti oboji smo zelo 
močni. Najbolje, da se spopa-
demo v finalu, kajne. V vsa-
kem primeru čakamo na re-
vanšo. »Weltklasse« so Ruten-
ka, Perič in Kokšarov!« 

Florjani so ob svoji deset-
letnici »odigrali živl jenjsko 
tekmo«, predvsem tedaj, ko 
so bili pivovarji na tleh. Ni-
koli, zagotovo nikoli še ni-
smo v Golovcu slišali takšne 
vzpodbude pri sedmih golih 
zaostanka. Navijači so izpol-
nili poslanstvo. Svoje ljub-

l jence so pripeljali celo do 
zmage, oboji pa so nato pad-
li v delirij. »Velika tekma, ve-
lika zmaga. V določenih tre-
nutkih se je zdelo, da ni reši-
tve. A upanje umira zadnje. 
Ponosen sem na svoje soigral-
ce in občinstvo, a zmago pos-
večam ženi in sinu, ki sta še 
v bolnišnici,« je dejal kape-
tan Dejan Perič in del noči 
prespal pri njiju. Celje bi ga 
moralo zadržati, tako kot tudi 
Eduarda Kokšarova, ki je 
bil najboljši strelec tekme tu-
di zato, ker ni niti enkrat zgre-
šil: »Za sedemmetrovko me 
je določil trener. Prvi polčas 
raje kar pozabimo, drugi pa 
je bil nepozaben.« Sergej Ru-
tenka je po odmoru zadel 
šestkrat: »Očitno imamo ve-
liko srce in ogromno željo po 
zmagi. Drugi polčas je zaprl 
usta vsem tistim, ki dvomijo 
v nas. Ob odmoru je Požun 
dejal, da moramo garati in ga-

rati. Recept je banalen, a naj-
krajši in očitno tudi popol-
noma ustrezen.« Strateg Mi-
ro Požun ni bil nič kaj prev-
zeten, kasneje je celo zabrun-
dal: »Zdaj pa v Škofjo Loko, 
kjer se bomo mučili s Ter-
mom...« Takoj po srečanju pa 
je povedal: »Marsikaj je iz-
gledalo izgubljeno. Dejansko 
nismo imeli več kaj izgubiti. 
Ostal nam je le še boj za čast, 
za gledalce, za pokrovitelja. 
Breme je naenkrat padlo z ra-
men igralcev, ki so v obram-
bi zaigrali ostro. Sledil je si-
jajen rezultat, ki je vrhunec 
te ekipe.« 

Do konca? 
Bojeviti Marko Oštir je bil 

eden od stebrov šokantne Po-
žunove postavitve 6-0: »Zelo 
smo veseli. Pred tako fenome-
nalno publiko težko igraš oba 
polčasa slabo. Zahvalil bi se 
navijačem. Če nas bodo tako 

spodbujali še naprej, lahko gre-
mo do konca!« Tone Goršič, 
ki je vodil Aero Celje leta 1976 
na otvoritvi dvorane, se je 
spomnil: »Slave je edini aktiv-
ni na začetku in koncu. Takrat 
je igral, sedaj je bil na klopi.« 
Športni direktor Slavko Ive-
zič pa je dodal: »Občutki so 
res posebni. To je bil krasen 
večer. Takšnih ni bilo veliko. 
Podobnost s tekmo z Veležem 
seveda obstaja, veselje je bilo 
obakrat neizmerno. Takrat smo 
resnično začeli z vrhunskim ro-
kometom, sedaj obstaja želja, 
da bi se tudi nova dvorana »pri-
jela« tako kot Golovec. Žreb 
osmine finala lige prvakov na 
Dunaju zdaleč ni bil idealen, 
a tudi ne slab. Ademar je vr-
hunski klub, a slabši od Bar-
celone in Ciudad Reala. Če se 
nam bo v tej sezoni ponudila 
možnost, da gremo do konca, 
bi jo kot moštvo »iz ozadja« 
nemara lahko tudi izkoristili.« 

Ko je Renato Vugrin^ 
pravil priložnost za vod] 
je padel. Ko se je vstal, D] 
žvižgov, temveč je »s sej 
zagrmelo: »Vugi, Vugi...<< 
čan je takole strnil misli: 
pričan sem bil, da jih i 
ujeU. In ko smo jih, je bi 
hološka prednost na naž 
ni. Ob podpori fantastični 
like smo presenetili vse^ 
le malce spoznajo na rok 
Ambicije rastejo, mi pa 
limo mir!« Andrej Šušte 
prejemal čestitke vodilrd 
Flensburga: »Uspelo nai 
21. decembra se vidimo 
dvorani.« Dopolnil ga je 
do Privšek: »Vsem čestitki 
nerju, igralcem, navijača 
so »potegnili« v pravem tii 
ku. Da bi le tako bilo ti 
novi dvorani!« Celjani bd 
trtič potovali v španski I 
kjer so enkrat že zmagai 

DEAN ŠUi 
Foto: GREGOR kJ 

V zadnji minuti je sedemmetrovko ob Thorssonu priigral 
Sergej Rutenka. 

Končni izid je s svojim osmim zadetkom Iz prav toliko poskusov 
postavil »Edi«! 

Protinapad Eduarda Kokšarova za 28:27, ko je bila cela »dvorana« 
že na nogah. 



iDelje Pivovarna Lašico -
siensburg 29 :28 (12:17) 
lE - Dvorana Golovec, 2800 gledalcev. Sodnika: Valentin Vakula in Alexandr Ljudo-
crajina). Delegat: Marek Szajna (Poljska). 
; Perič (19), Lorger; Stopar, Rutenka 7, Vugrinec 5, Oštir 3, Bilbija, Kozlina 1, 
1, Milosavljevič, Natek 2, Brumen 3, Kokšarov 8 (4). Trener Miro Požun. 
<SBURG: Holpert (14), Beutler; Schroeder, Moszczynski, Runge 4, Klimovets 7, 
on, Jensen, Christiansen, Stryger 7 (1), Jeppesen, Lijevvski 7, Boldsen, Berge 1. 
Kent Harry Andersson. 
učitve: GPL 4, Flensburg 8 min. 
mmetrovke: GPL 4 (5), Flensburg 1 (1). 
jeni potek rezultata: 1:0, 1:2, 2:2, 2:5, 4:5, 5:6, 6:13, 7:14, 8:15, 10:15, 11:17, 13:17, 
17:20, 17:21, 19:21, 19:22, 20:23, 23:23, 23:24, 24:24, 24:26, 25:27, 27:27, 28:27, 
'29:28. 

iluTurnšku so oči karzažarele Zoranu Jankoviču, saj podobno vzdušje pričakuje tudi na evropskem prvenstvu 

itje, zagrizite!« je velel Miro Požun, ko je v 
Dnčnici šokantno spremenil obrambo. Marko Oštir je izkoristil vse tri poskuse. 

I prvakov; skupina A 1. Lemgo 10, 2. Ciudad Real 9, 3. Zaporožje 5, 4. Conversano 
1. Magdeburg 10, 2. Barcelona 9, 3. Haukar 5, 4. Vardar 0. C; 1. Kolding 9, 2. Prule 9, 
rtizan 3, 4. Aski 3. D: Montpellier 10, 2. Ademar Leon 8, 3. Cehovski Medvedi 6, 4. 
lO. E: 1. Zagreb 6, 2. Szeged 6, 3. Sandefjord 6, 4. Filippos 6. F: 1. Celje Pivovarna 
i 11 (196:161), 2. Flensburg 9, 3. Redbergslids 4, 4. Povazska Bystrica 0. G: 1. 
i 12, 2. Skjern 5, 3. Kielce 5, 4. Bosna 2. 

'i^ublikumu prepovedali (?!), rumeno - zeleni pa so si jo privoščili. 


