OBRAZEC 4a

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo
objava na spletni strani www.sportmladih.net
Športna panoga:
Starostna kategorija in spol:
Stopnja tekmovanja:
Kraj in datum tekmovanja:

odbojka
Letnik 2004 dekleta
Četrtfinale skupine A
12. 2. 2019 v Framu

Razpored tekmovanja in rezultati:
1. tekma: OŠ Fram: OŠ Pohorskega odreda 2:0 (25:14, 25:12)
2. tekma: OŠ Franja Goloba : OŠ Pohorskega odreda 2:0 (25:11, 27:25)
3. tekma: OŠ Fram: OŠ Franja Goloba 2:1 (25:23, 22:25, 15:11)
4. tekma:
5. tekma:
6. tekma:
7. tekma:
Končna razvrstitev:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto

OŠ Fram
OŠ Franja Goloba Prevalje
OŠ Pohorskega odreda

Kratko vsebinsko poročilo:
12. 2. 19 je bilo v Framu odigrano državno četrtfinale skupine A za dekleta. Med
seboj so se pomerile ekipe OŠ Pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice, OŠ Franja
Goloba iz Prevalj ter domača ekipa OŠ Fram. Prvo tekmo sta po kratki otvoritvi
pred številno publiko odigrali ekipi OŠ Fram in OŠ Pohorskega odreda. Tekmo je
gladko dobila ekipa OŠ Fram. Na drugi tekmi sta se pomerili ekipi OŠ Franja
Goloba iz Prevalj in OŠ Pohorskega odreda. Prvi set je gladko dobila ekipa iz
Prevalj, v drugem setu so dekleta iz Prevalj polovico seta vodila, vendar so
bistričanke nekako uspele preobrniti potek igre, tako da je bila končnica zelo
napeta in tekmo so z rezultatom 27:25 dobile Prevaljčanke. V tretji tekmi sta se za
preboj v polfinale pomerili domača ekipa in ekipa OŠ Franja Goloba. Tekma je bila
ves čas napeta, vzdušje v telovadnici je bilo enkratno. Prvi set je dobila domača
ekipa z rezultatom 25:23, drugi set so bile boljše Prevaljčanke (25:22), v tretjem
setu so bile domačinke bolj zbrane in osvojile zmago ter si prislužile nastop v
polfinalu. Turnir je potekal v enkratnem vzdušju, vsa dekleta so pokazala izredno
borbeno igro in obilo športnega znanja. Srečanja je vodil gospod Boris Spačal.
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