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Odbojkarski trener Zoran Jerončič je razpet med evropskim vzhodom in jugom

OD TAM DO TU

Iz Belorusije v
Kalabrijo

Posoške malonogometne selitve
TOLMIN * Tudi pred letošnjo sezono je prišlo do
selitev igralcev med sosedskima tekmecema v prvi slovenski malonogometni ligi. Iz tolminskega Puntarja je v
kobariški Oplast prestopil vratar Marko Kurinčič, iz
Kobarida pa v Tolmin odhaja Klemen Ivančič. Puntar je
sicer okrepil tudi Dejan Bizjak, ki je v Sloveniji nazadnje
igral v Sevnici, na Primorsko pa je prišel iz vrst srbskega
prvaka Ekonomca.

Zoran Jerončič išče vedno nove odbojkarske
izzive. Februarja se je usedel na klop
italijanskega B-2 ligaša Cosenze, v Kalabrijo pa
se spet vrača konec avgusta.

Kadeti na evropskem prvenstvu
DUNAJ * Na 55. evropskem prvenstve za namiznoteniško mladino so že končane kvalifikacije ekipnega
dela. Obe slovenski kadetski reprezentanci sta se prebili
v osmino finala. Mladinke in mladinci, bodo igrali za
uvrstitev med 17. in 28. mestom. Za mladince je član
Iskre AE Ludvik Peršolja izgubil z Grkom Konstantinopulosom z 2:3 nato pa je premagal Bolgara Tsolova s
3:0, Belorusa Afanasenka s 3:2, njegovega rojaka Jarašenka s 3:1 in igralca BiH Čustovića s 3:0.

NOVA GORICA * Odbojkarski trener Zoran Jerončič
z Liga nad Kanalom je na
italijanskem jugu že deloval
v letih od 2005 do 2007, zato
temperamentno
mediteransko okolje zanj ni predstavljalo novosti. ”Če zmagaš, si bog, če izgubiš, vlada
mučno zatišje. Obenem pa v
mestu, ki šteje 100.000 prebivalcev, prevladuje velika
privrženost klubskim barvam,” je že preverjen utrip
ponazoril Zoran Jerončič, ki
je lani sprejel in uspešno
izpeljal vlogo rešitelja. Z nizom osmih zmag in dveh
porazov se je moštvu sicer
izmuznila končnica za napredovanje, a upanje na B-1
ligo še tli. Zaradi finančne
stiske so nekatera moštva
odpovedala
sodelovanje,
eno od izpraznjenih mest pa
bi utegnila zasesti ambiciozna Cosenza.

Adria : Bilje za uvod tretje lige
NOVA GORICA * Izžrebali so pare tretje slovenske
nogometne lige zahod. V 14-članskem prvenstvu, ki se
bo začelo 25. avgusta, bo tekmovalo devet primorskih
ekip. Že prvi krog bo postregel s tremi derbiji, in sicer s
sosedskim obračunom med Adrio in Biljami. Izola bo
gostila Brda, Jadran Dekani pa Tolmin. Preostali pari s
primorskimi ekipami - AH Mas Tech : Ivančna Gorica,
Ilirska Bistrica : Zagorje in Zarica Kranj : Tabor.

Rokometaši med osmerico
LJUBLJANA * Slovenska moška kadetska rokometna
reprezentanca, za katero kot edina Primorca igrata
Ajdovca Luka Groff in Januš Lapajne, se je po zmagi s
Finsko (41:33) kot druga v skupini D (skupaj z vodilno
Dansko) uvrstila med osem najboljših na evropskem
prvenstvu v Avstriji. Naši so pred Finci premagali Srbijo
(42:38) in izgubili z Dansko (25:29).

Atleti na tujem

močno vpet v klubsko dogajanje. Šport je v južni Italiji še posebej visoko na vrednostni lestvici. S tekmovalnimi uspehi se ponašajo v
italijanski družbi, zlasti
pred gospodarsko bolj razvitim severom države. Edy
Reja ima denimo v Cosenzi,
ki jo je popeljal na prag
nogometne serie A, še vedno
kultni status. Nogomet je tako kot v večini italijanskih
mest kljub slabšim rezultatom v Cosenzi številka ena,
odbojka pa pridobiva veljavo. Na nedeljskih domačih
tekmah imamo 500 zvestih
gledalcev. Sobote so na italijanskem jugu že po tradiciji rezervirane za družino,
ki še vedno predstavlja
močno vez,” je (športno)
ozračje v Kalabriji opisal Jerončič, ki se je spomladi
spet udeležil trenerskega seminarja v Belorusiji.

“Prej smo se mi učili od Rusov, sedaj se oni
od nas. Časi se pač spreminjajo.”

PORDENONE * Primorski atleti so konec tedna tekmovali na dveh mitingih v Italiji. V Majanu je v teku na
400 metrov zmagal član AK Gorica Anton Manfreda
(50,04), na 400 m pa je bila najhitrejša Koprčanka Daša
Bajec Korent (Nova Aurora, 56,20). V Pordenonu so kar
trije Primorci osvojili druga mesta: Aleš Peloz na 100 m
(11,25), Jure Batagelj (oba AK Gorica) v skoku s palico
(500), Postojnčan Marko Macuh (48,27) pa na 400 m.
Bron na 3000 m si je priborila Bovčanka Andreja Žagar
(10:52,25). V teku na 800 m je 4. čas dosegla njena
sokrajanka Hani Mlekuž Kamarič (2:27,31). V skoku s
palico je bila peta članica AK Gorica Maja Blažej (370).

“Tekmovalni izziv na višji
ravni bi bržkone sprejeli. V
B-2 ligi smo imeli v pretekli
sezoni kopico gostovanj na
Siciliji, ki zahtevajo precej
logističnih naporov in časa,”
je pojasnil Jerončič, ki bo
poleg vodenja članske ekipe
v novi sezoni bdel tudi nad
mladinskim
pogonom.
”Klub je zgledno urejen. Vodi
ga priznani domači notar, ki
je s člani upravnega odbora

DANES
* KOŠARKA EP za mlajše člane, 2. krog - Slovenija :
Turčija (KC Domžale in TVS 2, 20.45).
* NOGOMET Gorica : Šenčur (Športni park, 18.30).

Kanalski trener je bil gost
Univerze v Minsku ter Visoke šole za trenerje v beloruski prestolnici. “Prej
smo se mi učili od Rusov,
sedaj se oni od nas. Časi se
pač spreminjajo. Italijanska
odbojkarska šola kotira zelo
visoko,” je pojasnil Jerončič,
ki je znova občudoval belorusko športno infrastrukturo. ”Minsk je urejeno in
čisto mesto, ne glede na vre-

Zoran Jerončič pred Leninovim spomenikom v Minsku
menske razmere. Življenjski
standard je spodoben. Plače
niso visoke, a tudi brezposelnost je nizka. Cene v prestolnici se približujejo evropskim. Gospodarski sistem je
nekakšen socialistično-ka-

pitalistični hibrid. Politična
in gospodarska blokada
Zahoda vsaj navzven ne
kaže velikih učinkov, bržkone tudi po zaslugi Rusije, ki
ohranja velik vpliv v Belorusiji.”
ALEŠ SORTA

Evropsko prvenstvo v razredu melges 32

Tudi Knafelc med zlatimi

Bruhotom veteranski turnir
SV. PETER * Na tradicionalnem veteranskem malonogometnem turnirju v Sv. Petru v slovenski Istri je
zmagala koprska ekipa Bruhoti (na fotografiji). V finalu je
po sedemmetrovkah ugnala najboljšo obalno veteransko
ekipo Black & White s 7:6 (po rednem delu 1:1). Tretja je
bila ekipa organizatorjev turnirja Šavri, četrti pa Olmo.
Najboljši igralec turnirja je bil Andrej Mrak (Bruhoti),
najboljši vratar pa Vinko Ferčec (Šavri).

KOPER * Iztok Knafelc si
je na evropskem prvenstvu
razreda melges 32, ki je bilo
v Porto Cervu na Sardiniji,
okrog vratu nadel najžlahtnejšo kolajno.
Koprčan je bil član posadke Mascalzone Latino,
katere lastnik je Vincenzo
Onorato, taktik pa Nathan
Wilmot, petkratni svetovni
in aktualni olimpijski prvak
razreda 470. Pod taktirko
slednjega je posadka v floti
22 jadrnic nanizala 5., 4., 6.,
5., 9., 1., 15., 17., 6. in 4.
mesto ter s 55 točkami zma-

gala v evropski konkurenci.
Branko Brčin, strateg na
krovu monotipa Torpyone,
je svojo ekipo pripeljal do
brona. V desetih preizkušnjah so bili Brčin in sotekmovalci 7., 13., 11., 7., 3.,
6., 2., 7., 12. in 11., kar je
zadostovalo za najnižjo
stopničko
zmagovalnega
odra, na katero se je povzpel
tudi Tomaž Čopi, trener in
član italijanske zasedbe. V
skupni razvrstitvi je slavila
ameriška jadrnica Argo pod
poveljstvom Camerona Appletona.
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Minule dni so se na regatnih poljih izkazali
številni primorski jadralci. V poplavi uspehov
sta dva ostala skoraj spregledana.

Zmagovalec EP Mascalzone Latino
Končni vrstni red (22 posadk) - 1. Argo J. Carroll\Cameron Appleton (ZDA), 2.
Mascalzone Latino V. Onorato\Nathan Wilmot (Italija), 3. Fantastica L. Ciril-

lo\Michele Paoletti (Italija),
4. Mamma Aiuto! N. Kamei\Manuel Weller (Japonska), 5. Torpyone E. Lupi, M.
Pessina\Branko Brčin (Italija) ...
JP

