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Šport

Prvaki že enajstič

Tudi letos
Tek štirih mostov

Članska ekipa Floorball kluba Insport je v velikem finalu državnega prvenstva ugnala ekipo
Borovnice in že enajstič prejela največji pokal.

Trasa letošnjega Teka štirih mostov, ki bo
v soboto, 14. junija, bo malce spremenjena,
pripravljajo pa še nekatere novosti.

Organizatorji iz Športne
zveze Škofja Loka so za letos
spremenili traso desetkilometrskega teka. Vključili so
naselji Stara Loka in Podlubnik, izključili pa nekdanjo vojašnico. Tako bo tek
potekal bolj gladko, z manj
ovinki, v Stari Loki, skozi katero bodo udeleženci tekli
dvakrat, pa bo Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka pripravilo prav posebno navijaško vzdušje.
Druga novost je nova kategorija, to je kategorija nad 71
let. Zanjo so se odločili, ker
je med udeleženci veliko
starejših tekačev in tekačic.
Tretja novost je, da bo start
ob 21.30, kar pomeni pol ure
pozneje kot lani in predlani.
Na ta način bodo še bolj poudarili nočno vzdušje v magični Škofji Loki.

Pomembna letošnja novost
je tudi, da so se odločili za
omejitev števila udeležencev. Zgornjo mejo so postavili pri številu 1381. Tega leta
je namreč loški škof Leopold
s svojim konjem padel z neograjenega Kapucinskega
mostu v Soro.
»Pripravili bomo še nekaj
novosti ob progi in na startno-ciljnem prostoru. Vse
novosti so namenjene temu,
da se bodo udeleženci, navijači in spremljevalci čim bolje počutili pred in med tekom, pa seveda tudi po njem,
ko bo prisotne na Mestnem
trgu do zgodnjih jutranjih ur
zabavala rock skupina OF,«
pravijo organizatorji in dodajajo, da so del celodnevne
prireditve tudi dopoldanski
teki vrtčevskih otrok in popoldanski teki šolskih otrok.
Še več o teku izveste na
http://tekstirihmostov.si/.

S finalnim turnirjem v dvorani Poden se je končalo letošnje člansko državno prvenstvo v dvoranskem hokeju. Na prvi tekmi sta se za 3.
mesto v 1. ligi najprej pomerili ekipi Polycom brloga in Borovnice B, boljši pa so bili
Borovničani, ki so zmagi z 2 :
7. Sledila je tekma za tretje
mesto v elitni ligi. V obračunu Polanske bande in Olimpije je po podaljšku s 5 : 6
zmagala ekipa lanskih podprvakov Olimpija. Pokal za prvo
mesto v 1. ligi si je nato z
zmago s 4 : 5 nad ekipo Zelencev zaslužila ekipa Insporta mladi, pokal za naslov državnih prvakov v elitni ligi pa
je po zmagi s 5 : 3 nad ekipo
sedaj že bivših prvakov z Borovnice prejel kapetan doma-
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Igralci Insporta, med njimi tudi Anže Burnik, so si priborili nov naslov državnih prvakov.
če ekipe Insporta Rok Ritonja. Igralci Insporta pa se letos niso izkazali le v članski

kategoriji, saj so osvojili naslove državnih prvakov tudi v
kategorijah U-9, U-11, U-13 in

U-15, le v kategoriji U-19 so se
naslova prvakov veselili mladi iz ekipe Polanske bande.

Rokometaši so prvoligaši
Ekipa Loke 2012 je na zadnji tekmi v domači dvorani premagala ekipo Slovenj Gradca in si že kolo
pred koncem prvenstva zagotovila uvrstitev med slovensko elito.
Vilma Stanovnik
Po izstopu loškega rokometnega kluba iz elitne družbe
jeseni leta 2011 so loški rokometaši z novim klubom Loka
2012 znova začeli igrati v najnižji slovenski ligi. Vodstvo
kluba je takoj zavihalo rokave,
močno pomlajena ekipa pa si
je že v prvi sezoni priigrala
mesto med drugoligaši.
Še večji podvig jim je uspel v
pravkar končani sezoni, ko so
si že kolo pred koncem zagotovili mesto med prvoligaši.
Ločani so namreč v dvorani
na Podnu gostili vodilno ekipo Slovenj Gradca 2011 in po
vseskozi izenačenem obračunu ob bučnem spodbujanju
množice navijačev na koncu

Lani je bil v cilju na Mestnem trgu tudi Peter
Oblak. / Foto: Tina Dokl

slavili s 26 : 24. Obe najboljši
ekipi, tako Korošci kot Ločani, so se po tekmi veselili povratka v elitno slovensko rokometno ligo.
»Uspelo nam je res nekaj neverjetnega, saj smo se že po
dveh letih uvrstili v prvo ligo.
Verjeli smo v naše sposobnosti, fantje so pridno in vestno
trenirali, bili so izredno disciplinirani, in to je bil recept za
uspeh. Danes so se na igrišču
res srčno borili in enostavno
niso mogli zgubiti,« je po tekmi povedal trener Robert Bradeško, ekipa pa si je za piko
na i sezone zmago priborila
tudi na zadnji tekmi sezone,
ko so v Radečah slavili s 27 :
30 in samo še potrdili status
prvoligašev.

Po zadnji tekmi v domači dvorani so se rokometaši
že lahko veselili uvrstitve v prvo ligo. / Foto: Gorazd Kavčič

Košarkarji ostajajo
v drugi ligi
Na zadnji tekmi sezone so košarkarji LTH
Castingsa izgubili odločilno tekmo.
www.gorenjskiglas.si
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V knjigi je zbranih 80 najboljših hitrih receptov in
zagotovo bo prav vsak našel nekaj zase in za vsak
letni čas. Poleg receptov za testenine, njoke in
rižote, ne manjka receptov za zelenjavne, mesne
in ribje jedi. Poleg kratke priprave je vodilo knjige
predvsem uravnoteženost obroka.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Škofjeloški košarkarji so ob
zaključku letošnje sezone,
ko klub praznuje šestdesetletnico, imeli možnost igrana kvalifikacij za ponovno
uvrstitev v ligo Telemach. V
zadnjem krogu rednega dela
v 2. SKL je ekipa LTH Castings pred polnimi tribunami skušala premagati moštvo Lastovke iz Domžal, ki
jih je na tekmi na Podnu

prav tako spodbujala velika
skupina privržencev.
Po nekaj imenitnih akcijah,
med katerimi je bil najlepši
spektakularen koš Tomaža
Mezeka tik pred piskom sirene ob koncu prvega dela
srečanja, ter visokem vodstvu domačih so Domžalčani sedem minut pred koncem tekme izenačili in na
koncu zmagali z 79 : 85.
Tako bodo Ločani še naprej
igrali med drugoligaši.

Kljub odličnim potezam Tomaža Mezka košarkarjem LTH
Castingsa v zadnjem krogu ni uspelo premagati gostov iz
ekipe Lastovke. / Foto: Gorazd Kavčič

