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UNIVERZITETNA LIGAŠKA TEKMOVANJA

Marija igerc

Ligaška tekmovanja 
v Ljubljani

Študenti Univerze v Ljubljani 
so se v ponedeljek, 22. januarja 
2018, pomerili v SPALDING 
univerzitetni košarkarski ligi. V 
skupini E za moške je vodeče 
moštvo Fakultete za upravo (FU) 
ponovno dokazalo, zakaj ima sta-
tus favorita, saj je gladko prema-
galo ekipo Medicinske fakultete 
(MF) z 69:53. Izjemno uigrana 
ekipa Fakultete za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo (FKKT) pa je 
morala, kljub temu da je večino 
tekme vodila, na koncu prizna-
ti premoč moštva Fakultete za 
družbene vede (FDV). 

Košarkarice so odigrale dve 
tekmi SPALDING UKL v 
skupini B. Študentke Fakul-
tete za farmacijo (FFA) so bile 
slabše od košarkaric Filozofske 
fakultete (FF) in so izgubile s 
27:63. Na drugi tekmi pa so 
igralke Medicinske fakultete 
(MF) gladko premagale moš-
tvo Biotehniške fakultete (BF) 
z rezultatom 60:27.

»Nasprotnice so se dobro 
borile, kljub temu pa smo zelo 
zadovoljne s prikazano igro in 
z rezultatom, ki smo ga dose-
gle,« je dejala Lana Škerlj z MF.

V UHLSPORT univerzi-
tetni futsal ligi Univerze v Lju-
bljani so bile v četrtek, 25. ja-
nuarja, v petem krogu odigrane 
tri tekme v skupini B. Moštvo 
Filozofske fakultete (FF) je bilo 
slabše od študentov Pedagoške 
fakultete (PeF) z 2:3, igralci 
futsala s Fakultete za računal-
ništvo in informatiko (FRI) in 
Zdravstvene fakultete (ZF) so 
se prav tako razšli z rezultatom 
2:3, študenti Ekonomske fa-

kultete (EF) so bili v tem krogu 
neustavljivi in so premagali mo-
štvo Fakultete za družbene vede 
(FDV) s 5:1. 

Odigrana je bila tudi prestav-
ljena tekma petega kola skupine 
A med Pravno fakulteto in Fa-
kulteto za arhitekturo z rezul-
tatom 10:0. 

Ligaška tekmovanja 
v Mariboru 

V okviru Zdrave zabave – 
Univerzitetne športne zveze 
Maribor so se v športni dvo-
rani na Vrbanski cesti v torek, 
23. januarja, nadaljevale tekme 
osmega kroga Študentske futsal 
lige Zdrava zabava. Košarkarji 
moštva Blackjack so z lahkoto 
premagali KOŠ KAOS s 3:0, 
moštvo KURS je bilo boljše kot 
ekipa Mc4life (3:2), v drugi te-
kmi isti večer pa je ekipa Mc4li-
fe igrala izenačeno proti Zlati 
kroni z rezultatom 1:1. Dijaki 
Dijaškega doma Antona Mar-
tina Slomška(DD AMS) so bili 
tokrat slabši od SŠK (0:6), Seo-
ski fudbaleri pa so bili nemočni 
proti moštvu Team Alma Ma-
ter in so izgubili z 1:9. Moštvo 
Amigoti, ki je zadnje na lestvici, 
pa si je tokrat priigralo prvo toč-
ko, ko so izenačili proti Druš-
tvu študentov medicine Mb. z 
rezultatom 3:3.

»Končno smo se malo zbra-
li in odigrali dobro tekmo,« 
je dejal Aljaž Cajzek, igralec 
moštva Amigoti. »Želeli smo 
zmagati, saj kljub slabim re-
zultatom v preteklih kolih še 
vedno želimo v končnico pr-
venstva. Imamo načrt, upa-
mo, da nam bo uspelo. Zares 
smo tekmovalni, v ligi ne so-
delujemo le zato, da bi se dru-
žili z drugimi študenti,« je še 

dejal Cajzek, ki je tudi povedal, 
da so v njihovem moštvu zbrani 
študenti različnih fakultet.

V naslednjem krogu se bodo 
igralci futsala v Mariboru po-
merili 27. februarja, po koncu 
izpitnega obdobja.

Slovenski sabljači 
na Univerzitetnem 
prvenstvu avstrije

Januarja 2018 je na Du-
naju potekalo Univerzitetno 
prvenstvo Avstrije v sabljanju, 
tekmovalci so se pomerili v treh 
orožjih: meču, floretu in sablji.

Slovenijo so zastopali David 
Lunar, Klemen Sokolič in Ana-
marija Šušteršič v sablji ter Lo-
vro Fijavž Bačovnik v floretu.

Z nastopom na Dunaju so 
vsi štirje zadovoljni. Anamarija 
Šušteršič si je »prisabljala« tretje 
mesto med študentkami, Lovro 
Fijavž Bačovnik pa je v floretu 
zasedel sedmo mesto med štu-
denti.

Dobitnica bronaste medalje 
Anamarija Šušteršič, študen-
tka četrtega letnika Pedagoške 
fakultete v Ljubljani, pravi, da 
ji je všeč, ker sabljanje ni tako 
množičen šport: »Sabljanje se 
mi zdi plemenit šport, ki te 
lahko osebnostno izpopolni 
na več ravneh. Poleg tega ti 
omogoči spoznati specifičen 
krog ljudi z vsega sveta. S po-
močjo sabljanja posameznik 
lahko vadi svojo pozornost, 
lahko pa se tudi fizično izpo-
polnjuje. Zdi se mi, da sablja-
nje deluje terapevtsko.«

Študentski šport podpirajo 
Fundacija za šport, Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Študentska organiza-
cija Slovenije, STA potovanja 
in športni dnevnik Ekipa SN.

Košarkarske  
tekme v  
Ljubljani vse  
bolj napete
SPALDING univerzitetna košarkarska liga za moške 
se je v Ljubljani prevesila v drugi del. Skupine so vse 
bolj izenačene, razpoloženi igralci pa se trudijo izkori-
stiti šibkost svojih nasprotnikov.
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SPaLDiNg univerzitetna košarkarska liga – moški: študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo so kljub dobri 
igri na koncu morali priznati premoč nasprotnikov (zgoraj: aleksandar Djurdjević, Klemen Zupančič, jernej Slak, Uroš 
Vezonik, Peter Košir, Nejc Butala; spodaj: jure gregorc, Niko Volarič, Klemen Movrin, Marko Travica, Matjaž Škedelj).

SPaLDiNg univerzitetna košarkarska liga – ženske: študentke Medicinske fakultete v Ljubljani (zgoraj: Nina gošnjak, 
Živa Lesar, Nuša cesar, gloria Šarlah; spodaj: Katja cesar, Lana Škerlj, aleksandra Mikič, andreja Lakner) so tokrat 
premočno premagale moštvo Biotehnične fakultete.

Študentska futsal liga Zdrava zabava Maribor: moštvo amigoti si je v futsalu priigralo prvo točko (zgoraj: Patrik romih, 
Tadej jagodič, rok Zdovc, Filip rafaj; spodaj: aljaž cajzek, Nik Lašič, Matej jugovar).

anamarija Šušteršič je osvojila tretje mesto na Univerzitetnem 
prvenstvu avstrije v sabljanju.

Sabljanje se mi zdi 
plemenit šport, ki te 
lahko osebnostno 
izpopolni na več 
ravneh. Poleg tega  
ti omogoči spoznati 
specifičen krog 
ljudi z vsega sveta. 
S pomočjo sabljanja 
posameznik lahko 
vadi svojo pozornost, 
lahko pa se tudi 
fizično izpopolnjuje. 
Zdi se mi, da sabljanje 
deluje terapevtsko.


