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POROČILO O ŠPORTNI DEJAVNOSTI PVD SEVER ZA POMURJE –  ZA PRVO 
POLLTJE 2014 
 
 
V letu 2014 se je PVD SEVER ZA POMURJE angažiralo na športnem področju v 
različnih športih in doseglo dobre rezultate. 
 
VELESLALOM: 
 
Ekipa 6 članov je dne 14.02.2014 tekmovala na državnem prvenstvu v veleslalomu 
na Golteh in zasedla 6. mesto. 
 
Posamezni tekmovalci so dosegali zadovoljiva mesta na sredini oz, zgornji polovici 
tekmovalnih mest. Ekipa pa je od 10 zasedla 6 mesto. 
 
BOWLING: 
 
V tem letu smo dne 07.03.2014 z dvema  ekipama SEVER sodelovali na 
mednarodnem BOWLING turnirju v Lendavi, kjer sta naši ekipi v mednarodni 
konkurenci zasedla prvo in 10. mesto. Kot prvi posameznik pa je bil naš član prve  
ekipe Franc TOMAŽIĆ, tretje mesto pa je zasedel tudi naš član KONYE Tibor. 
 
KEGLJANJE: 
 
Ekipa 4 kegljačev je sodelovala na državnem prvenstvu v Kamniku, kjer je zasedla 
odlično 3. mesto in prejela pokal. 
 
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: 
 
Dne 13.03.2014 se je ekipa treh članov udeležila tekmovanja v streljanju z zračno 
puško v TVD Partizan v MS, kjer je zasedla  6. mesto. Vogrinčič Dragica je med 
ženskami bila 4, Kološa Drago pa med moškimi 5. 
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KUHANJE BOGRAČA: 
 
Ekipa šestih naših članov se je udeležila kuhanja bograča ob dnevu odprtih vrat  v 
vojašnici MS. Kuharji so se odlično odrezali pri kuhi, saj je bograč pošel v nekaj 
minutah, harmonikar in domače pogače, ki jih je pripravila ženska predstavnica naše 
ekipe pa je odlično poživila našo udeležbo. 
 
VETERANSKE ŠPORTNE IGRE: 
 
Za Šmarje pri Jelšah so bile prijavljene štiri ekipe športnikov, prijavo pa smo pozneje 
preklicali zaradi tragične prometne nesreče v kateri so umrli trije zaposleni na PU MS 
od katerih je bil den naš član. 
 
TENIS: 
 
Ekipa dveh naših članov se je udeležila teniškega turnirja dvojic v Domžalah, kjer je 
zasedla odlično drugo mesto. 
 
 
ŠAH: 
 
NA šahovskem državnem prvenstvu v Trzinu je sodelovala ekipa treh šahistov, ki je 
zasedla 4. mesto med društvi SEWVER in 7. mesto v skupni razvrstitvi. 
 
 
ŠPORTNI RIBOLOV: 
 
 
Dve ekipi po trije  tekmovalci sodelujejo v ribiški ligi PU MS. Ena ekipa  bo sodelovala 
na ribiškem maratonu v Račah 
Športni pozdrav!  
 
 
  PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ŠPORT 

           IN PROSTI ČAS 
                Igor Klarič  

 

 

 


