4. TURNIR V ODBOJKI ZA DELAVCE PU CELJE
Glede na to, da se je na zadnjo novembrsko soboto zgodilo že četrtič zapored, lahko
rečemo, da sta dogodka postala tradicionalna. Sejem rabljene smučarske opreme v avli
športne dvorane Vinka Cajnka in turnir v odbojki za delavce PU Celje v športni dvorani, ki ga
je organizirala PP Slovenj Gradec, v sodelovanju z OPS Celje in IPA RK Koroška.
V letošnjem letu smo prejeli prijavo na tekmovanje 10 ekip, katere smo po žrebu razvrstili v
dve skupini. Glede na lanskoletni rezultat sta bili ekipi PP Velenje in PP Mozirje nosilca
skupin. V skupino s PP Velenje so bile izžrebane ekipe PP Žalec, PP Slovenj Gradec, PP
Dravograd in PPP Celje, v skupino s PP Mozirje pa ekipe PP Ravne na Koroškem, PP
Radlje ob Dravi, PU Celje in PP Šmarje pri Jelšah.
Tik pred pričetkom tekmovanja je ekipa PP Radlje ob Dravi odpovedala svoj nastop, s čimer
so bile ekipe v drugi skupini nekoliko prikrajšane za igranje, saj je bil sistem igranja že
definiran.
Tekmovanje je potekalo po sistemu »vsak z vsakim«, najboljši dve ekipi iz vsake skupine, pa
sta se uvrstili v polfinale.
V prvi skupini je prvo mesto osvojila ekipa PP Velenje pred PP Slovenj Gradec, v drugi
skupini pa je prvo mesto osvojila ekipa PP Mozirje, pred ekipo PP Šmarje pri Jelšah.
Sledila sta polfinalna obračuna, v katerem je ekipa PP Velenje z rezultatom 2:0 premagala
ekipo PP Šmarje pri Jelšah, ekipa PP Slovenj Gradec pa je z enakim rezultatom premagala
ekipo PP Mozirje.
Po polfinalnih nastopih sta se istočasno pričeli tekmi za sedmo in tretje mesto. Tekma za
deveto mesto zaradi odpovedati ekipe tik pred turnirjem ni bila odigrana in tako je deveto
mesto osvojila ekipa PP Dravograd. V dvoboju za sedmo mesto med ekipama PP Žalec in
PU Celje je slavila ekipa PP Žalec, v malem finalu, v tekmi za tretje mesto, pa je ekipa PP
Mozirje premagala ekipo PP Šmarje pri Jelšah.
Sledila je še finalna tekma med ekipama PP Velenje in PP Slovenj Gradec, ter tekma za peto
mesto, med ekipama PP Ravne na Koroškem in PPP Celje. V tekmi za peto mesto je
zmagala ekipa PPP Celje, finalna tekma pa je tretjič zapored pripadla ekipi PP Velenje,
katero je uspešno vodil komandir Iztok Mori, ki je na vseh dosedanjih turnirjih v odbojki
osvojil končno 1. mesto in tako na najvišji točki (žal) zapušča naše vrste.
Sledila je pogostitev sodelujočih v Hotelu Aerodrom, zatem pa še podelitev priznanj in
pokalov za najboljše ekipe, ki sta jih podelila direktor PU Celje Jože Senica in predstavnik
organizatorja Marko Rožej.
Sedaj pa vzemite rokovnike v roke in zapišite SOBOTA, 28. 11. 2015 – odbojka in sejem v
Slovenj Gradcu. 
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