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ŠPORTNE VETERANSKE IGRE 2001

Alojz Hudarin

V letu 2001 je Združenje veteranov vojne za Slovenijo
načrtovalo organizacijo 1. mednarodnih športnih

veteranskih iger v Sloveniji. Da bi preverili zanimanje članstva
za športne igre in izbrali kandidate za reprezentanco v
načrtovanih športnih panogah, je na pobudo sekretarja ZVVS
Jožeta Kuzmana in predsednika OZVVS Velenje Alojza
Hudarina   predsedstvo ZVVS sprejelo sklep o organiziranju
veteranskih športnih iger 2001, kjer bodo sodelovale ekipe
Območnih organizacij veteranov vojne za Slovenijo in tudi ekipe
veteranske policijske organizacije Sever. Program organiziranja
tekmovanj je pripravil Alojz Hudarin, ki  je bil na predlog
predsedstva imenovan tudi za predsednika komisija za šport. V

komisijo  za šport so bili imenovani še: Dominik Grmek, Boro Ličina, Anton Rešek, Darko Čop, Franc Omerzu in Jože Kuzman.
Pred začetkom tekmovanj je bila izdelana zgibanka - razpis, kjer so bila objavljena osnovna pravila tekmovanj, panoge in točkovanje.
Vodjem tekmovanj v posameznih panogah, ki so hkrati tudi člani komisije za šport, je bilo na drugem sestanku komisije pojasnjeno,
kako naj v posameznih primerih vodijo tekmovanja. Ker je komisija imela informacijo, da je nastal problem pri izdelavi veteranskih
izkaznice in vsi člani le-teh še ne bodo imeli, je bil sprejet dogovor, da za identifikacijo tekmovalcev in prijavo ekip za prvo
tekmovanje v letu 2001 velja prijavnica, napisana na uradnem dopisnem papirju območne organizacije, podpisana s strani predsednika
OZVVS, ki prijavlja ekipo in potrjuje verodostojnost podatkov tudi s pečatom.
Ker je bilo to prvo tekmovanje med vojnimi veterani in še ni bilo možnosti oceniti odziva OZVVS in števila prijav, smo v komisiji
odstopili tudi od pravila, da je potrebno vložiti morebitni protest ali pritožbo takoj po zaključku tekmovanju ter vplačati kavcijo za
protest. Ta bi se sicer v primeru pozitivne rešitve pritožbe vrnila prijavitelju. Pričakovali smo namreč korekten pristop in izvedbo
tekmovanj tako s strani organizatorjev tekmovanj posameznih panog kot tudi prijaviteljev. Vsekakor smo tekmovanje organizirali
z izključnim namenom kot prispevek k popularizacije članstva v naši veteranski organizaciji, večanja pripadnosti, množičnosti in
organiziranja še drugih, neformalnih oblik druženja članov ter predstavnikov OZVVS. Potrdilo se je, da so športno-rekreativne
aktivnosti ene od najpopularnejših oblik druženja tudi v naši organizaciji.
Izvedba športnih iger Veteranov vojne za Slovenijo je naletela na zelo pozitiven sprejem pri članstvu. Pri izvedbi tekmovanj in na
samo organizacijo ni bilo pripomb, razen v enem primeru. Sodelovalo je kar 21 ekip iz  13 območnih združenj, kar kaže, da so v
OZVVS ta medsebojna srečanja skozi športne aktivnosti sprejeli zelo dobro, in da so kljub temu, da se v nekaterih OZVVS še
vedno ukvarjajo s problemom organiziranosti in članstva, sprejeli kot novo obliko dejavnosti OZVVS, ki bo prispevala k še
tesnejšim stikom med člani in organizacijami. Zgornjo trditev potrjuje tudi podatek, da je bila udeležba zagotovljena v vseh 6
razpisanih panogah. Sodelovale so ekipe iz naslednjih območnih veteranskih združenj: Ljubljana, Maribor, Kočevje, Krško, Ribnica,
Velenje, Ruše, Tržič, Slovenske Konjice, Kamnik,  Litija, Vrhnika in ekipa Združenja Sever Celje.
Kot sem že omenil, je tekmovanje potekalo korektno, le v primeru  tekmovanja v streljanju je prišlo po tekmovanju do protesta
dveh ekip zaradi sestave ekipe iz Kočevja. Pritožbi sta bili obravnavali na komisiji za šport in tudi na predsedstvu ZVVS, kjer smo
sprejeli sklep, da se do naslednje seje, ki bo sklicana predvidoma v začetku meseca septembra, pridobijo pisna potrdila o članstvu
predstavnikov ekipe iz Kočevja. Zaradi zapleta tudi ni bilo svečane razglasitve skupnega zmagovalca in podelitve pokalov
zmagovalcem v posameznih športnih panogah na osrednji prireditvi v Cerkljah ob Krki, 23. junija 2001. Na seji komisije za šport
je bil sprejet predlog, da bi v jesenskem delu svečano podelili pokale na eni od prireditev, ki jih organizirajo območne organizacije.
Člani komisije za šport so na zadnji seji sprejeli tudi sklep, da se za športna veteranska tekmovanja za leto 2002 pripravijo
dopolnjena pravila za posamezne panoge in izračun rezultatov, da ne bi prišlo do podobnih zapletov kot v letošnjem letu. Ponovno
smo izpostavili namen teh srečanj, in sicer da morajo biti športna tekmovanja veteranov vzpodbuda za množičnejše vključevanje
OZVVS ter njenih članov in ne tekmovanje, kjer bo edino merilo vrhunski rezultat. V letošnjem letu je prišlo celo do pobude, da
bi v posameznih panogah razpisali veteransko športno ligo (spomladanski - jesenski del), ki bi zagotavljala večkratna srečanja
med člani oziroma ekipami OZVVS. Predlog bomo obravnavali na komisiji za šport predvidoma v mesecu septembru, predhodno
pa bomo zamisel in pripravljenost sodelovanja v ligi preverili med OZVVS. Realizacija programov in aktivnosti tudi komisije za
šport bo odvisna tudi o finančnih sredstev, ki bodo namenjena za to dejavnost v letu 2002.
Ker se je organizacija 1. mednarodnih veteranskih športnih iger prestavila na leto 2002, smo na zadnji seji komisije za šport
sprejeli sklep, da so vodje posameznih tekmovanj praviloma tudi selektorji reprezentanc ZVVS v posameznih panogah.
Reprezentanco ZVVS zastopajo najbolje uvrščene ekipe OZVVS v tekmovanju 2001, ki pa so dopolnjene s posamezniki iz ostalih
veteranskih ekip OZVVS. Na predlog selektorjev bosta sestavo reprezentance dokončno potrjevala komisija za šport in predsedstvo
ZVVS.

Alojz Hudarin
predsednik komisije za šport  ZVVS
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VETERANI POD KOŠEM
Domžale, 2. junij 2001

OZVVS Domžale je organiziralo v hali komunalnega centra v

Domžalah tekmovanje v košaki (trojke) okviru 1. veteranskih

športnih iger ZVVS, ki se  jih je udeležilo samo 6 ekip ( od 9

prijavljenih ) in sicer: OZVVS Domžale, OZVVS Ribnica,

OZVVS Velenje, Združenje Sever -Celjsko območje, OZVVS

Moravče in OZVVS Kranj.

V
 uvodnem delu tekmovanja je vse prisotne v imenu

predsednika ZVVS Srečka Lisjaka pozdravil Dominik

Grmek, obrazložil pravila tekmovanja in vsem igralcem-veteranom

čestital ob 10.obletnici samostojnosti naše države. Tekmovanje

se je pričelo ob 10.uri. Potekalo je po sistemu igre vsak z vsakim

v skupini A in B ter medsebojnem igranju med ekipami skupinama

A in B. Na osnovi doseženega števila točk, sta bili na koncu

odigrani tekmi za 3. in 4.mesto in finale za 1.in 2 mesto na turnirju.

Ob zaključku tekmovanja so najboljše tri ekipe prejele medalje,

vsi igralci pa pismeno priznanje za sodelovanje. Medalje in

priznanja sta podelila član predsedstva ZVVS Bojan Končan in

predsednik OZVVS Domžale Dominik Grmek. 

Po končanem uradnem delu tekmovanja so vsi udeleženci

košarkarskega turnirja, sodniki in organizatorji prejeli 

toplo malico v gostišču Keber v Domžalah, si izmenjali

marsikatero športno in veteransko razmišljanje ter se poslovili z

željo, da se v naslednjem letu, pa čeprav za eno leto starejši

“veterani vojne za Slovenijo” spet srečamo pod košarkarskimi koši.

Veteranska košarkarska akcija pod košem…

Rezultati:

1.mesto je pripadlo ekipi Združenja Sever iz Celja , ki je je bila
nepremagljiva .
Ekipo so sestavljali: Janez Škerljak,Goran Halilovič, Dejan
Valenčak in Primož Herlah.
2.mesto so osvojili člani OZVVS Velenje v sestavi:
Vlado Seitl,Marko Mraz,Alojz Hudarin in Janez Pogorelčnik.
3.mesto pa so osvojili člani OZVVS iz Ribnice v sestavi:
Anton Perhaj,Vladimir Šega,Marko Lavrič in Branko Dejak.
 

Končni vrstni red ekip: 

1. Združenje Sever iz Celja, 2. OZVVS Velenje, 3. OZVVS

Ribnica, 4. OZVVS Domžale, 5. OZVVS Kranj, 6. OZVVS

Moravče

 

Dominik Grmek

ORIENTORIENTORIENTORIENTORIENTACIJSKI   TEKACIJSKI   TEKACIJSKI   TEKACIJSKI   TEKACIJSKI   TEK
Kočevje, 16. junij 2001

Skladno z letnim načrtom dela OZVVS Kočevje in razpisom

ekipnih veteranskih športnih iger ZVVS v letu 2001 je bilo v

Kočevju organizirano tekmovanje v orientacijskem  teku po

mednarodnih pravilih orientiranja IFO in OZS, ki je bilo tudi

prvo tovrstno tekmovanje.

P
rogo v dolžini 7140 metrov sta pripravila in postavila na terenu
člana škofjeloškega orientacijskega kluba. Za orientacijski tek

so se prijavile štiri ekipe in sicer ekipa OZVVS Ribnica, OZVVS
Ruše, OZVVS Krško in OZVVS Kočevje. Ekipe so štele tri člane
in en rezervni član.
Proga in tekmovanje je potekalo po razgibanem in zahtevnem terenu
v okolici Šalke vasi pri Kočevju. Ena od kontrolnih točk je bila pri
vhodu v  Želenjske ali Ciganske jame, ki so znane po arheološkem
najdišču iz ledene dobe.
Tekmovanje se je odvijalo v lepem vremenu, v prijateljskem in
tekmovalnem razpoloženju. Doseženi so bili naslednji rezultati:

1. mesto: ekipa OZVVS Kočevje z doseženimi. 117,12
točkami

2. mesto: ekipa OZVVS Ribnica z doseženimi 120,54
točkami

3. mesto: ekipa OZVVS Ruše z doseženimi 123,37
točkami.

4. mesto: ekipa OZVVS Krško z doseženimi 180.00
točkami

Po končanem tekmovanju je bila slavnostna podelitev zlatih,
srebrnih in bronastih kolajn članom posameznih zmagovalnih ekip,
organizator OZVVS Kočevje pa je poskrbel, da je tudi četrto
uvrščena ekipa prejela tolažilno nagrado, leseni kipec kočevskega
medveda, ki je kiparsko delo domačega umetnika – samorastnika
Matije Kobola iz Šalke vasi pri Kočevju.

Priznanja za dosežene rezultate je podelil gost tekmovanja in
predstavnik ZVVS Ivo Krušec.
V svojem prijetnem in krajšem nagovoru je poudaril potrebo po
medsebojnemu spoznavanju preko takih in podobnih tekmovanj,
preko druženj veteranov in združenj med različnimi kraji po
Sloveniji. Pohvalil je dobro pripravo in potek tekmovanja na
katerega ni imel pripomb. Pripomb tudi ni bilo s strani tekmovalcev
niti njihovih vodij ekip.
Druženje se je nadaljevalo ob zasluženi pogostitvi in klepetu o
izkušnjah pri veteranskih aktivnostih in delu v združenjih.

      Darko Čop

Člani zmagovalne ekipe v orijentacijskem teku prejemajo zlate
kolajne in priznanja za sodelovanje
Foto: M. Benegalija
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