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OBRAZ

EC 4a 

MEDIJSKO POROČILO ŠŠT – igre z žogo 

objava na spletni strani www.sportmladih.net 
 

Športna panoga: ODBOJKA 

Starostna kategorija in spol: Dijaki - moki 

Stopnja tekmovanja: 1/4-finale, skupina C 

Kraj in datum tekmovanja: Maribor, 24.1.2023 

 

 

 

Razpored tekmovanja in rezultati: 

 

 

Končna razvrstitev: 

 

1. mesto I gimnazija v Celju 

2. mesto II. gimnazija Maribor 

3. mesto Srednja zdravstvena šola 

Murska Sobota 

4. mesto / 

 

Kratko vsebinsko poročilo: 

II. gimnazija je gostila ŠŠ tekmovanje v ODBOJKI za dijake,1/4- finale skupine -C.  
Na tekmovanju so sodelovale šole I. gimnazije v Celju,  SZŠ iz Murske Sobote in 
II. gimnazije Maribor 
Vse tri ekipe so bile izredno izenačene, vse tekme so bile zelo razburljive in vse 

so se zaključile s tesnim rezultatom 1:2.. Vsaka ekipa je zmagala po enkrat. Vse 

so imele po 2 točki in enako razmerje v setih (3:3). Zmagovalca turnirja smo dobili 

šele po preštevanju vseh osvojenih in izgubljenih točk. 

Po napetem preštevanju točk, je na koncu 1. mesto osvojila ekipa iz Celja, ki 
napredujejo v 1/2-finale. 
Gledalci so glasno in športno navijali. 
Mladi sodnik je sodil zelo dobro, si igralci pa so se lepo držali pravil fer pleja. 

II. gimnazija MB I. gimnazija v Celju 1:2  
(19:25, 25:18, 10:15) 

2 
(3:3) 

+4 

I. gimnazija v 
Celju 

SZŠ Murska Sobota 1:2 
(18:25, 25:16, 14:16) 

2 
(3:3) 

0 

SZŠ Murska 
Sobota 

II. gimnazija MB 1:2 
(21:25, 26:24, 14:16) 

2 
(3:3) 
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Vsem čestitamo za igro in rezultate. 
Darij Kotnik, prof. 

 

 

Predlog sportikus poteze: 

 

 

Prosimo vas, da poročilo v PDF obliki posredujete na e-naslov sst@sport.si in v prilogi 

posredujete tudi tri fotografije s tekmovanja (v polni velikosti) za objavo na spletni strani 

www.sportmladih.net. 
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