2. TURNIR V ODBOJKI DELAVCEV PU CELJE
Sončna sobota, 2. marca 2013. Ura je 7.30. Delavke in delavci na PU Celje so se pričeli
zbirati v športni dvorani Vinka Cajnka v Slovenj Gradcu, kjer se je zgodil 2. turnir v odbojki, ki
ga je organizirala PP Slovenj Gradec, v sodelovanju z OPS Celje in IPA RK Koroška.
Po opravljenih formalnostih pred turnirjem in nagovorom direktorja PU Celje Jožeta Senice,
se je turnir z desetimi ekipami, ki so bile razdeljene v dve skupini, začel.
Tekmovanje v obeh skupinah je bilo po sistemu »vsak z vsakim«, najboljši dve ekipi iz vsake
skupine, sta se uvrstili v polfinale.
V obeh skupinah sta prvi mesti osvojili ekipi, ki sta se za zmago »udarili« že v lanskem finalu,
in sicer PP Slovenj Gradec I in PP Velenje, drugi mesti pa sta osvojili ekipi PP Ravne na
Koroškem in PP Šmarje pri Jelšah.
Sledil je prvi polfinalni obračun, v katerem je PP Velenje, z rezultatom 2:0 premagala ekipo
PP Ravne na Koroškem, v drugem polfinalnem obračunu, pa je ekipa PP Slovenj Gradec I z
enakim rezultatom premagala ekipo PP Šmarje pri Jelšah.
V malem finalu, v tekmi za tretje mesto, je ekipa PP Šmarje pri Jelšah premagala ekipo PP
Ravne na Koroškem, v finalu pa je »sladko maščevanje« uspelo ekipi PP Velenje, ki se je z
rezultatom 2:0 oddolžila ekipi PP Slovenj Gradec I, za poraz na lanskem tekmovanju in tako
suvereno osvojila turnir, z le enim izgubljenim nizom.
Zaradi dolgih in napornih iger, tekme za mesta od 5 do 10 niso bile odigrane, so si pa ekipe
glede na uvrstitve v skupinah, po načelu »fair playa« razdelile dosežene uvrstitve in tako sta
5. mesti osvojili ekipi PP Mozirje in PPP Celje, 7. mesti ekipi PP Dravograd in PP Slovenj
Gradec II, 9. mesti pa ekipi PU Celje in PP Rogaška Slatina.
Sledila je pogostitev vseh sodelujočih v bližnji restavraciji, zatem pa še podelitev diplom in
pokalov za najboljše ekipe, ki sta jih podelila direktor PU Celje, Jože Senica in predsednik
OPS Celje Mitja Tavčer, predsednik IPA RK Koroška Iztok Ferk, pa je bil žal zadržan.
Po sproščenem pogovoru ob kozarcu svoje najljubše pijače smo ugotovili, da smo bili na
turnirju do neke mere zmagovalci vsi, saj smo premagali najmanj eno nasprotnico in to je
poškodbo. Ja res je, od skupno 78 delavcev PU Celje, ki smo bili tega dne skoraj 8 ur aktivni
v športni dvorani, se nihče izmed udeleženih ni poškodoval.
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