
S FOTOKAMERO V HALI GOLOVEC 

URAGAN NAVDUŠENIH 
Prejšnji četrtek je dočaka

la rojstvo nova večnamenska 
hala pod Golovcem, ki so jo 
zgradili vsi delovni ljudje 
celjske občine. Nova lepotica 
Celja, kot jo že mnogi upra
vičeno imenujejo, ni mogla 
imeti lepše otvoritve — pa 
čeprav še neuradne — kot jo 
je imela s povratno kvalifi
kacijsko tekmo za vstop v 
I. zvezno rokometno ligo med 
rokometnim klubom Celje, 
ki letos praznuje 30. letnico 
in mostarskim Veležem. 

2e mnogo pred začetkom 
tekme je bilo pred novo ha
lo kot v panju. Prišli so ob
čudovalci rokometne igre z 
vseh vetrov, celo iz Ljublja
ne in Maribora, da o manj
ših krajih v okolici Celja 
sploh ne govorimo. Dvorana 
je bila polna do zadnjega ko
tička! Dajala je poseben vtis, 
ki ga tisti, ki so ga doživeli, 
nikoli ne bodo pozabili. Bilo 
je resnično enkratno. Dvora
na ja uspešno prestala -svoj 
krst in potrdila dvoje: da je 
njena gradnja bila p>ovsem 
upravičena in da bo s po

dobnimi prireditvami, kot je 
bila prva, stalno polna, to pa 
pomeni, da bo tudi lahko 
rentabilna. Celjani smo dobi
li nov pomemben objekt, ki 
bo brez dvoma izredno kori
stil nadaljnjemu razvoju na 
različnih področjih. 

Kako je potekala tekma, o 
tem ne bomo pisali, ker so 
že drugi. Povejmo samo to, 
da je bil v dvorani pravi ura-
gan, ki ni niti za malenkost 
popustil celo uro, tako da se 
tudi uradnega napovedovalca 
sploh ni slišalo. Gledalci so 
dobesedno »nosili« igralce Ce-
laj, ki so dali vse od sebe, da 
bi uspeli in — USPELI SO! 
Po tekmi, ki bo ostala vsem 
vedno v spominu, so gledal
ci z igralcev strgali drese za 
spomin, igralce nosili na ra
menih, se objemali in p>oljub-
Ijali. Sredi igrišča je na eni 
strani jokal v tla od razoča
ranja nad izgubljeno prilož-
nosijo mladi državni repre-
zentant Zadro (Velež), na 
drugi pa sta se valjala v tran
su veselja nad uspehom bra
ta Bojevič — Vlado in Mi
ha. T a k š e n j e pač šport! To

krat smo slavili Celjani. Po
vsem upravičeno! 
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Trener Tone Goršič je po 
tekmi izjavil: »Bilo je vražje 
težko, saj so fantje dali vse 
od sebe in skoraj niso pošte

no imeli časa dihati, takšen 
je bil tempo. Mirno lahko po. 
vem, da je eden najpomemb
nejših igralcev za to doblje-
no srečanje bilo prav občin, 
stvo, ki je nenadkriljivo. 
Takšne publike nimajo ni
kjer v Jugoslaviji. Zdaj bodo 
dobili igralci krajši zaslužen 
odmor, potem pa ponovno na 
delo, kajti čakajo nas težka 
srečanja z 1. zvezni ligi, kjer 
ni slabe ekipe. Garali bomo 
in prepričan sem, da bomo 
tudi uspeli ter tako potrdili, 
da je Celje resnično središče 
rokometa v S!ovcni,ti ter da 
smo upravičeno prišli po pe. 
tih letih ponovno v prvo li
go. Čestitam vsem igralcem, 
še posebej tokrat izjemno 
odličnemu vratarju Marguču 
in olimpijskemu potniku Vla-
du Bojeviču, Ici je v drugem 
delu zaigral fenomenalno in 
s tremi zaporednimi zadetki 
zapečatil usodo gostov. Hva
la gledalcem in hvala vsem 
občanom Celja, da so pripo
mogli, da smo dobili tako le
po dvorano, ki smo jo prav 
mi nadvse uspešno krstili. 
Upam, da bo tudi nadal.inja 
pot takšna.« _ 

Ekipa novih prvoligašev, ki je v povratni kvalifikacijski tekmi premagala goste iz Mostarja z 22 proti 
15 (stoj i jo od leve proti desni): Mrovlje, Miha Bojo vič, Fresinger, Guček, Anderluh, Ivezič, Luskar, Peu-
oik. Božič, Vlado Bojovič (zakrit) , Marguč in kapetan Levstik. Ob njih sodnika Valčič in Stanojevič 
Iz Beograda. V ozadju .je lepo videti, kdo je bil »dodatni« igralec celjskega moštva . . . j 

Mali Mrovlje, eden najboljših celjskih obrambnih igralcev, se je uspešno i)rebil skozi trdo obrambo 
gostov, njegovo aJicijo pa na desni strani spremljata »velikana« U-vstik in mla<li Andcriuh. 

Po končani tekmi so gostje s sklonjenimi glavami odšli iz dvorane, Celjani pa so slavili . Takrat sko
raj ni bilo gledalca, ki bi ostal zadržan. Vsak je poskušal na svoj način pokazati, kaj mu zmaga 
naših rokometašev pomeni . Bili so tudi takšni, ki so šli predaleč, saj so po tekmi pred dvorano od 
•navdušenja« preobrnili l ička na streho, en avto je celo zagorel, tretjega so podstavili . . . 

Pred tekmo je širne šimanovic, član vodstva tekmovanja v 
II. zvezni ligi — sever, izročil pokal kapetanu ekipe Bojanu 
Levstiku za osvojeno prvo mesto v II. zvezni ligi in zaželel 
še veliko uspehov. Prvega so že dosegli z uvrstitvijo v I. 
zvezno ligo. 

STRELJANJE: IZREDNA UDELEŽBA 
strelska družina >»Celje« je organizirala že tretje tra

dicionalno tekmovanje z malokahbrsko puško serijske izde
lave iz ležečega položaja ter z zračno pištolo. Tekmovanje 
je trajalo i>et dni, ob izredni udeležbi, saj je nastopilo 
več kot 60 tekmovalcev. Vsak nastopajoči je izstrehl 11 
strelov. Za oceno pa se je ui>oštevalo 10 najboljših zadet
kov. Najboljši celjski strelci, ki so nastopali že na večjih 
uradnih tekmovanjih so se na lastno iniciativo odrekli na
stopu ter tako dali priložnost za osvojitev nagrad tistim, 
ki nimajo tako izostrenega očesa in mirne roke. Za takšno 
gesto si celjski vrhunski strelci res zaslužijo pohvalo. Do
seženi so bili odlični rezultati, kljub precejšnji vročini. Pre
pričali smo se, da znajo celjski skriti talenti dobro streljati, 
kar je vsekakor izrednega pomer i tiidi za obrambo naše 
domovine. 

Nekaj najboljših posameznic v konkurenci žensk: 2ana-
govalka je Lidija Kavka 86 krogov, sledijo pa Gabrijela 
Šprajcer 81, Marjana Jeram 79, Slavica Seršen 77, Helena 
Mihelak 75, Elica Jager 75, Panika šarlah 74, Hedvika 
Kranjc 72, Karolina Fajs 71, Mira Gradišar 69, Marija 
Strmele 68 kr. itd. 

Najboljši pištolarji: Boris Kresnik 9i2, Zoran Lah 92, 
Drago čuček 90, Radovan Jenko 88, Anton Toman 88, Zden
ko Vengust 84, Franc Jonke 84, JOže Kuder 83, Večeslav 
Jošt 83, Boris Golob 82, Mihael Deželak 82, Ivan Kranjc 81 
krogov itd. 

Moški — puška: NajprecLzmejši je bil Janez Vučer 90 
krogov, tesno za petami pa so mu bili Mihael Dečman 90, 
Marjan Penev 89, Mihael Deželak 89, Bogdan Podplatan 88, 
Boris Poteko 8, Bojan Ploj 87, Vlado Gajšek 87, Radovan 
Jenko 87, Milan Bon 87, Franc Lukač 37, Drago čuček 86, 
Alojz šmid 86 — (lanskoletni zmagovalec), .Anton Toman 86, 
Marjan Vrečar 86, Emes t Sevšek 85, Jariko Melanšek 85, 
Stane Ivanšek 85, Valter Leben 85, Venčeslav Jošt 85, Vlado 
Vodeb 85, Andrej Vogelsang 84, Milan Dečman 84, Peter 
Šah 84, Branko Seme 84, Mladen Melanšek 84. Edi Fister 
84, Peter Petrovič 83 kr. itd. Ta množična prireditev, ki je 
sodila v okvir praznovanja dneva borcev in občinskega 
praznika, je v celoti uspela. Na široko smo odprli vrata 
vsem tistim, ki jih zanima strelstvo. Na svidenje čez leto 
dni. Tone JAGER 

VSEM 
ZAHVALA 
Organizacijski odbor 

BAI z zadovoljstvom ugo
tavlja, da je organizacija 
iger po splošni oceni us
pela. Hkrati pa se zaveda, 
da je k temu pripomogla 
predvsem izredna priprav
ljenost vseh občanov in 
delovnih organizacij, da 
po svojih močeh prispe
vajo svoj delež. Primerov 
izredne.ga sodelovanja in 
prizadevnosti je toliko, da 
se ni mogoče vsem posa
mično zahvaliti. Zato se 
vam v imenu vseh iskre
no zahvaljujemo. Še pose
bno nam je v zadovolj
stvo, da se je ob igrah 
uveljavilo Celje kot celo
ta, občani pa so zopet tu
di na ta način izrazili .svo
jo pripadnost atletiki. 

za organizacijski odbor 
MITJA PIPAN, 

predsednik 

O ŠOLSKIH TEKMAH 
Ob zaključku šolskega le

ta velja potegniti tudi črto 
nad organizacijo in udelež
bo na šolskih športnih tek
movanjih, ki so sestavni del 
učnega načrta in programa 
v šolski telesni vzgoji v okvi
ru pouka in aktivnosti v ŠŠD. 
čeprav je v primerjavi s 
prejšnjimi leti zaznamovati 
viden napredek tako na os
novnih kot srednjih šolah, 
pa glede na vse boljše pogo
je za šolsko telesno vzgojo, 
še ne moremo biti zadovolj
ni. V marsikaterih občinah 
niso bila izpeljana vsa tek
movanja po piramidalnem 
sistemu, s katerim bi vklju
čili v osnovna tekmovanja 
vso šolsko mladino. To velja 
še posebej za individulane 
športe, predvsem atletiko, o 
kateri toliko govorimo in pi
šemo, da je v razvoju naše 
telesne kulture v najvišjem 
prednostnem razredu. Marsi
kje se reprezentance i>osa-
meznih šol in ŠŠD oblikuje
jo na hitro roko brez ustrez
ne notranje selekcije v ok
viru razrednih in medraz-
rednih tekmovanj ter priprav 
izbranih ekip. Na programu 
je bilo v zadnjem šolskem 

letu v republiškem merilu 
osem prvenstev, ki so jih 
posamezne občine še obogati
le z določenimi panogami in 
igrami, ki imajo v njihovih 
sredinah tradicijo in širši 
množični značaj. 

Najbolj množična je bila 
udeležba v tekmovanju na 
osnovnih šolah v košarki in 
rokometu, ki postajata vo
dilni igri v ŠŠD. V košarki 
je v okviru pionirskega festi
vala nastopilo 87 ekip pionir
jev in pionirk, večje število 
občin pa je še izvedlo tek
movanja za ml. pionirje in 
pionirke, tako da je skupno 
nastopilo nad 120 ekip s 1200 
mladimi košarkarji. V roko
metu je nastopilo 88 ekip s 
1000 igralci. Tudi nogomet se 
uspešno razvija, saj je na
stopilo 44 ŠŠD na občinskih 
tekmovanjih. V atletiki je 
nastopilo 76 ekip v skupini 
za st. pionirje in pionirke 
ter še 32 v skupini ml. pio
nirjev in pionirk. Lep napre
dek je čutiti v odbojki, kjer 
je nastopilo na občinskih 
tekmovanjih 48 ekip. Prven
stva v rokometu, košarki in 
nogometu so izvedle vse ob
čine, v atletki vse z izjemo 

šentjurske, v odbojki 6 ob
čin (brez konjiške in šmar-
ske), v smučanju 6 (brez celj
ske in šmarske). V strelja
nju so bila letos na pro
gramu le občinska prvenstva, 
ki jih niso izvedle vse obči
ne. Močno pa pada iz leta 
v leto udeležba na gimna-
stičnih prvenstvih. Na občin
skih prvenstvih je nastopilo 
39 vrst, najmanjše število v 
prime javi z ostalimi panof 
gami in igrami. 

Zaskrbljujoče je, da so le 
nekatere občine izvedle prven
stva za mali atletski šolski 
pokal za učence 5. in 6. raz
redov. Tudi atletske akcije — 
iščemo najhitrejšega pionir-
ja-ko, najboljšega skakalca-ko 
in najboljšega metalca-ko — 
niso naletele na ustrezno 
množično odzivnost na šolah 
m ŠŠD. Prav za atletiko in 
gimnastiko bo treba v pri
hodnje vložiti več družbene 
pomoči od TKS in občZTKO, 
da bosta ti temeljni panogi 
dobili ustreznejše mesto ta
ko na šolah, v ŠŠD in • 
tekmovalnem sistemu. 

O tekmovanjih na srednjih 
šolah pa kaj več v naslednji 
številki NT. K. J. 


