Rok Mihič - državni prvak
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V soboto se je končalo še zadnje prvenstvo v petanki – natančno izbijanje.
Na igriščih BŠK Hermes LL se je v mrzlem jutru zbralo veliko tekmovalk in tekmovalcev. V moški konkurenci je tekmovalo 48 igralcev, v ženski pa 23 igralk.
Naša edina predstavnica v ženski konkurenci je bil T ea Kršinar, ki je tudi branila lanskoletni naslov. T okrat ji ni šlo tako dobro. V prvem krogu je dosegla, za njo skromnih
10 točk. Žal pa T ea ni bila razpoložena tudi v drugem krogu in je žal izpadla. Zmagovalka v ženski konkurenci je bila evropska prvakinja v natan čnem izbijanju v balinanju
Vorih Ana (Vila Ana), drugo mesto je presenetljivo osvojila Viher Marija (Hrast), tretje mesto pa sta si razdelili Kvartuh Mateja (Sršeni) in Prohart Veronika(Sloga).
Kljub osvojenemu 16 mestu je T ea uspela osvojiti 1. mesto na TOUR lestvici v mladinski konkurenci. V četrtek se bo T ea s svojimi vrstniki odpravila na mladinsko
svetovno prvenstvo v Turčiji. Upamo, da bo še enkrat pokazala kako dobra igralka je.
V moški konkurenci so za Hribovce nastopali: Rode Žan, Spruk Miran, Kršinar Matej in Rok Mihi č.
Naši tekmovalci so v prvem krogu izbijanja nastopili s polovi čnim uspehom. Rok dosegel 31 to čk in se s tretjim rezultatom uvrstil neposredno v četrtfinale. Miran je z 19
točkami ujel uvrstitev v drugi krog, Žan in Matej pa sta s 16 oz. 12 to čkami nekoliko razo čarala in predčasno končala tekmovanje.
Neposredno uvrstitev v četrtfinale je s prvim rezultatom uspela še Sefi č Ademu (Medvedi), ki je dosegel 35 to čk, Dovžan Matevžu (Sloga) z 32 točkami in Keber Mitji
(Hermes) s 30 točkami.
V drugem krogu, kjer se je 16 tekmovalcev borilo za štiri mesta, ki so vodila v četrtfinale, je imel Miran idealno priložnost, a je žal zgrešil vse štiri balin čke in zaključil
tekmovanje na 9. mestu. Uvrstitev v četrtfinale so si v drugem krogu zagotovili: Mrak Rok (Medvedi), Marinkovi č Dragan (Sršeni), Bizjak Janez ml. (Sršeni) in Antonijevi č
Dragan (Sršeni).
Četrtfinalne tekme so bili zelo napete in v treh tekmah so odlo čali balinčki. V najbolj napetem dvoboju je Antonijevi č Dragan šele z zadnjim zadetim balinom izlo čil Sefič
Adema. Dovžan je moral priznati premo č Marinkoviču, Mrak Rok je bil boljši od Keber Mitje, Rok Mihi č pa je z 28:15 izločil Bizjak Janeza. V polfinale sta se tako uvrstila
dva Dragana in dva Roka.
Polfinale sta odprla Antonijevi č Dragan in Mrak Rok. T ekma je bila napeta do zadnjega balin čka, a uvrstitev v finale je uspela Antonijeviču, ki je bil od Mraka boljši s 24:22.
Drugi polfinalni dvoboj med Marinkovi čem in Mihičem ni bil tako napet, saj je bil zmagovalec odlo čen že pred zadnjim dvema balinčkoma. Mihi č je zmagal s 26:13 in se še
tretjič uvrstil v finale.
V finalu je kot prvi začel Antonijevič Dragan. Mihič Rok je z drugo zadeto kroglo in »rešto« prevzel vodstvo, ki ga do konca ni izpustil iz rok. T ekma je bila odlo čena in
končana, ko je Rok na šest metrov zadel balina za kon čni rezultat 25:9.
Rok je po dveh zaporednih drugih mestih kon čno osvojil tako želeni naslov državnega prvaka. Z rezultati 31, 28, 26 in 25 si je naslov povsem zaslužil.

Rok Mihič in Ana Vorih državna prvaka
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Za nami je še zadnje letošnje državno prvenstvo. Na igriiš čih ljubljanskega Hermesa sta v natan čnemu izbijanju slavila Rok Mihič v moški konkurenci ter Ana Vorih med
dekleti. Na šestih stezah je nastopilo skupaj 48 tekmovalcev in 17 tekmovalk.
Kot zanimivost naj navedem, da je med dekleti že tretje leto zapored slavila mladinka. Leta 2009 je slavila takrat mladinka Kaja Jamnik, lani T ea Kršinar, letos pa se jima je
pridružila Ana Vorih, ki je pred mesecem dni v isti disciplini osvojila naslov evropske prvakinje med balinarkami. Marinkovi ču je z osvojenim tretjim mestom uspelo zadržati
prednost na lestvici T our za borih 12 točk. Antonijevič ga je sicer imel možnost prehiteti, a mu je to v finalnemu obra čunu preprečil Rok Mihi č. Prihodnji teden bo v središču
pozornosti nastop mladinske reprezentance v Turčiji, v soboto pa Hermes prireja družabni turnir Hermes open. Zadnje dejanje letošnje sezone naj bi bil masters, turnir
letos najboljših 24 članov ter 12 članic, v začetku meseca novembra.
Državno prvenstvo - natančno izbijanje
Vrstni red - moški
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1. MIHIČ Rok (Hribovci)
2. ANTONIJEVIČ Dragan (Sršeni)
3. MRAK Rok (Medvedi)
4. MARINKOVIČ Dragan (Sršeni)
5. BIZJAK Janez ml. (Sršeni)
5. KEBER Mitja (Hermes LL)
5. DOVŽAN Matevž (Sloga)
5. SEFIČ Adam (Medvedi)
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Vrstni red - ženske
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1. VORIH Ana (Vila Ana)
2. VIHER Marija (Hrast)
3. KVARTUH Mateja (Sršeni)
3. PROHART Veronika (Sloga)
5. LEMUT Barbara (Sloga)
5. PUH Alja (Medvedi)
5. BRAČIČ Marija (Medvedi)
5. ŠERUGA Urša (Sršeni)

Zmagovalci tekmovanja TOUR 2011
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Člani - Marinkovič Dragan (Sršeni)
Članice - Jamnik Kaja (Medvedi)
Mladinci - Kršinar Tea (Hribovci)
Cicibani - Šeruga Meta (Sršeni)
Ekipno - ŠD Sloga
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