
MCJ SE POTEPA

Uspešen »potep« tudi na Koroški Beli!

Tudi tokrat smo v organizaciji  Zavoda za šport Jesenice – Mladinskega centra Jesenice 
in  v  sodelovanju  z  Osnovno  šolo  Koroška  Bela izpeljali  zabavno  športno  popoldne, 
katerega smo poimenovali »MCJ SE POTEPA«.

Program  je  temeljil  na  nogometnem  turnirju  starejših  osnovnošolcev  in  se  nadaljeval  z 
nogometom srednješolske mladine, za bolj ustvarjalne pa smo pripravili delavnico poslikave 
starih CD-jk. V program smo povabili tudi zunanje izvajalce, s katerimi večkrat sodelujemo. 
Projekt Natura je  pripravil  zabavne  štafetne  igre  in  hojo  po  vrvi  »slackline«,  Strelsko 
društvo  Panter je  poskrbelo  za  tekmovanje  v  streljanju  v  tarčo »Airsoft«,  za  skupinsko 
plesno animacijo pa je poskrbela Arkademija Jesenice. Skratka za vsakogar nekaj. Odziv 
nastopajočih in obiskovalcev je presegel naša pričakovanja, saj je bilo v aktivnosti vključenih 
več kot 60 mladih, ki so bili deležni spodbude gledalcev različnih starosti. 

Rezultati nogometnega turnirja in ostalih iger:

Na turnirju so sodelovale tri ekipe osnovnošolcev. Po dramatičnem rednem delu nismo dobili 
zmagovalca,  zato  so  zmagovalca  odločile   sedem  metrovke.  Po  resnično  napetem  in 
atraktivnem izvajanju smo končno dobili tudi zmagovalca. 

Turnir je osvojila ekipa »HAJDUK« v sestavi  Jan Blažič, Mario Bešič, Jaka Šturm, Jaka 
Sodja, Nik Brglez, Dorjan Justin, Nejc Biček,  Denis Hamzič.  Drugo mesto je zasedla 
ekipa  »FC ĐIĐIBRILOVIČ« v sestavi  Edin Salčinovič, Mark Kelvišar, Nejc Rogelj, Uroš 
Hmeljak,  Arment  Crnovič,  Matej  Muršec.  Odlično  tretje  mesto pa  je  pripadlo  ekipi 
»SLEJERJI« za katero so nastopili Peter Gorza, Sebastian Ilič, Noel Gregori, Žiga Knific, 
Philip Sodja,  Urban Razinger,  Žiga Resman.  Najboljši  igralci so bili  Jan Blažič, Mario 
Bešič, Jaka Šturm, Jaka Sodja, Nik Brglez, Peter Gorza, Matej Muršec, Philip Sodja in 
Žiga Knific. Za naj vratarja sta bila izbrana Dorjan Justin in Nejc Rogelj.

V višji kategoriji srednješolske mladine pa je ekipa »SROLJO« v sestavi Dejan Panič, Tilen 
Čučak, Aljoša Vendramin, Denis Koren, Armend Crnovič z naskokom premagala ekipo 
»FC ČUNA« v sestavi Tomaž Žugečič, Amir Kurtovič, Nik Herman, Mark Herman, Almir 
Korlat, Sašo Iliev, Ermin Buljubašič.Končni rezultat je bil 8:1. Najboljši igralec je bil  Tilen 
Čučak.

Pri  streljanju  na  tarčo »AIRSOFT« je  bil  najboljši Denis  Koren,  kateri  si  je  prislužil 
brezplačno vstopnico za strelišče Belit.

Po končanem nogometnem turnirju so se najmočnejši pomerili tudi v vlečenju vrvi in ekipa 
»SROLJO« je z rezultatom 2:0 premagala »FC ČUNO«.

V zanimivih in spretnostno zahtevnih  štafetnih igrah so bile  najboljše  Lara Blažič,  Maša 
Ozebek in Kaja Sodja.

Vsem udeležencem in zmagovalcem čestitamo in vas že vabimo na naslednja potepanja. 
Ekipa MCJ!


