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V soboto, dne 9.6.2018 so v Radovljici, v soorganizaciji  OZVVS Zgornja Gorenjska in PVD 

Sever Gorenjska potekale 17. veteranske športne igre, na katerih je v šestih športnih 

disciplinah sodelovalo skupaj preko 650 tekmovalk in tekmovalcev, številni navijači pa so s 

svojim bučnim navijanjem popestrili športna dogajanja.  

Otvoritvena slovesnost je izzvenela v pozdravu udeležencem in želji po uspešnem 

tekmovanju. To so izvedli: župan občine Radovljica Ciril Globočnik, predsednik OZVVS Zg. 

Gorenjska Janez Koselj, podpredsednik ZVVS Venčeslav Ogrinc ter predsednik ZDS dr. Tomaž 

Čas.  

Tekmovanja so se udeležile tudi ekipe osmih članic ZDS (CE, KR, LJ, MB, MS, NG, NM in SE). 

Kljub odpovedim in drugim organizacijskim zapletom pogojenih s prijavami je sicer okrnjena 

desetčlanska ekipa PVD Sever Gorenjska, sestavljena iz treh članic in sedmih članov z vodjo 

ekipe t.j. piscem teh vrstic, v skupni uvrstitvi med 41 ekipami zasedla solidno 25. mesto. Med 

osmimi ekipami ZDS je naša ekipa zasedla solidno 5. mesto. Vsekakor zanimiv sobotni 

tekmovalni dan nam je v začetku sicer prinesel nekaj stresnih trenutkov, katere pa nam je v 

nadaljevanju uspelo izničiti in obrniti v svojo korist. Vsak član naše ekipe se je enostavno 

prepustil tekmovalnemu vzdušju ter se po svojih najboljših močeh spopadel s tekmovalnimi 

izzivi. Kljub vsem preprekam je naša nepopolna ekipa praktično brez rezerv v vseh 

disciplinah, tekmovanje zaključila nad pričakovanji. Za ilustracijo bralcu lahko omenim, da se 

je tekmovanje v pikadu pričelo z zamudo, ki je bila pogojena z nakupom in montažo igralnih 

aparatov za pikado ter nato še teoretičnim in praktičnim učenjem te igre. Poleg vsega so bile 

razmere v tekmovalnem prostoru za pikado zaradi neznosne vročine pod vsako kritiko. Kljub 

večinski ženski sestavi naše ekipe za pikado, se je ta več kot dostojno kosala z ostalimi 

moškimi ekipami, ki so več kot očitno imele že veliko predhodnih izkušenj s tovrstnih 

tekmovanj.  

Po končanih športnih bojih smo se na prireditvenem prostoru okrepčali z okusnimi dobrotami 

z žara ter osvežili s hladnimi napitki. Zadovoljni in židane volje smo se kasneje počasi razšli z 

zaobljubo, da se naslednje leto veteranskih športnih iger udeležimo številnejši, kondicijsko 

bolje pripravljeni ter kot se veteranskemu društvi spodobi, tudi enotno oblečeni. Vsem 

članicam in članom ekipe se zahvaljujem za njihov športni duh, dobro družbo, vodstvu PVD 

Sever Gorenjska pa za logistično podporo.  

Več o dogodku in doseženih rezultatih lahko najdete na spletni povezavi:   

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/17-veteranske-sportne-igre.html 

 

 


