3. TURNIR V ODBOJKI DELAVCEV PU CELJE
Zadnjo novembrsko soboto v letu 2013 je PP Slovenj Gradec, v sodelovanju z IPA RK
Koroška in OPS Celje organizirala 3. turnir v odbojki za delavce PU Celje. Letošnje leto se je
na turnir prijavilo rekordno število ekip, in sicer 12, le da sta dve ekipi v zadnjem tednu,
zaradi njim znanih obveznosti, svoj nastop odpovedali.
Ekipe so bile po žrebu razdeljene v dve skupini po 5. Glede na lanskoletni rezultat sta bili
ekipi PP Velenje in PP SG I nosilca skupin. V skupini s PP Velenje so nastopale še ekipe PP
Dravograd, PP Ravne na Koroškem, PP SG II in PP Mozirje, v skupini s PP SG I, pa ekipe
PP Žalec, PP Šmarje pri Jelšah, PPP Celje in PP Radlje ob Dravi.
Tekmovanje je potekalo po sistemu »vsak z vsakim«, najboljši dve ekipi iz vsake skupine, pa
sta se uvrstili v polfinale.
V skupini A je prvo mesto osvojila ekipa PP Mozirje, ki je vse tekme v skupini dobila z
rezultatom 2:0, tudi proti favorizirani ekipi PP Velenje. V skupini B pa je prvo mesto osvojila
ekipa PP SG I, pred ekipo PP Šmarje pri Jelšah.
Sledila sta polfinalna obračuna, v katerem je PP Velenje, z rezultatom 2:0 premagala ekipo
PP SG I, ekipa PP Mozirje pa je z enakim rezultatom premagala ekipo PP Šmarje pri Jelšah.
V malem finalu, v tekmi za tretje mesto, je ekipa PP SG I premagala ekipo PP Šmarje pri
Jelšah, v finalu pa se je ekipa PP Velenje oddolžila ekipi PP Mozirje, za poraz v skupinskem
delu tekmovanja in z rezultatom 2:0 osvojila turnir.
Na sosednjem igrišču bi morale ekipe odigrati tekme za razvrstitev od 5. do 10. mesta,
vendar je bila odigrana le tekma za končno 5. mesto, ki ga je osvojila ekipa PP Žalec, po
zmagi nad PP Ravne na Koroškem. Ker so imeli člani nekaterih ekip neodložljive obveznosti
in so predčasno odšli s turnirja, so se rezultati ostalih tekem končali za »zeleno mizo« oz. v
njeni bližini, kjer sta Igor in Silvo skrbela, da nihče izmed udeleženih ni ostal žejen.
Sedmo mesto je tako osvojila ekipa PP Dravograd, osmo mesto ekipa PPP Celje, deveto
mesto ekipa PP Radlje ob Dravi, deseto mesto pa ekipa PP SG II.
Sledila je pogostitev sodelujočih v Hotelu Aerodrom, zatem pa še podelitev diplom in pokalov
za najboljše ekipe, ki so jih podelili komandir PP Slovenj Gradec, Dimitrij Gaberšek, član
upravnega odbora IPA RK Koroška, Robert Kovačić in sekretar OPS Celje Jurček Črešnar.
Se vidimo 22. ali 29. novembra 2014!
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