
Poročilo s prvomajskega turnija v futsalu v Dražgošah 

Na letošnji, sicer triindvajseti ponovitvi prvomajskega turnirja v futsalu v Dražgošah se je zbralo 15 ekip. Turnir 

je cel dan spremljalo lepo število gledalcev, ki so lahko uživali v kvalitetnem futsalu. 

Ekipe so bile razdeljene v štiri skupine iz katerih sta se prvouvrščeni ekipi uvrstili v četrtfinale. V četrtfinale so 

tako napredovali: KMN Olimpija, AJ Čao (skupina A), AI Avtohiša in ŠD Podnart (skupina B), A je to in Marin- 

Rovn (skupina C), Vikingi in De ja vu (skupina D). Zanesljivo sta prvi dve četrtfinalni srečanji dobili ekipi KMN 

OIimpija in AI Avtohiša, ki sta premagali ŠD Podnart oziroma A j čao. Ostala dva četrtfinala pa sta bila veliko bolj 

izenačena in napeta. V tretjem sta se ekipi A je to in De ja vu celo tekmo izmenjavali v vodstvu tik pred koncem 

pa so igralci slednje povedli z 3:2 in vodstva niso več izpustili iz rok. V zadnjem četrfinalu smo videli najbolj 

zanimivo srečanje na turnirju. Na eni strani ekipa Marin-Rovn, favorit srečanja, na drugi strani pa domači Vikingi 

z bučno podporo z tribun. Domači so na krilih navijačev skoraj leteli po igrišču in tudi dvakrat vodili (dvakrat je 

zadel Urban Peternelj), vendar se ekipa Rovn- Marin ni predala in je obakrat izenačila (dvakrat je bil uspešen 

Jan Lotrič). Sledile so šestmetrovke, kjer je svoje mojstrstvo pokazal Tine Šturm in svojo ekipo z zanesljivim 

izvajanjem popeljal v polfinale. 

Tako smo dobili polfinalna para AI Avtohiša- De ja vu ter KMN Olimpija in Rovn-Marin. Prvega so zanesljivo, z 

rezultatom 6:2, dobili igralci AI Avtohiše (hat- trick je dosegel Dragan Petrovič). V drugem je ekipa KMN 

Olimpija vodila že z 3:0 , nato pa so igralci ekipe Rovn- Marin iz igre potegnili vratarja in ga nadomestili z 

igralcem v polju. To se jim je obrestovalo, približali so se na 3:2, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. 

Tako sta se v šestmetrovkah za tretje mesto pomerili ekipi De ja vu in Rovn Marin. Več sreče so imeli slednji in 

se tako veselili tretjega mesta. Tudi namesto finalne tekme smo spremljali strele z šestih metrov, saj sta ekipi 

KMN Olimpija in AI Avtohiša imele objektivne razloge za to.  Na koncu so krajši konec potegnili igralci AI 

Avtohiše, KMN Olimpija pa se je lahko veselila zmage na turnirju. 

Najboljši posamezniki na turnirju so bili: Dragan Petrovič (AI Avtohiša) je bil z štirimi zadetki od četrtfinala 

naprej najboljši strelec. Enako število zadetkov je sicer dosegel Siniša Brkič (KMN Olimpija), ki pa je postal tudi 

najboljši igralec turnirja. Adis Siarič (KMN Olimpija) pa je bil najboljši vratar turnirja. 

Na turnirju je sicer prišlo do dveh namernih napadov na nasprotnega igralca in posledično do pretepa, kar 

organizatorji ostro obsojamo, saj je namen turnirja predvsem druženje in zabava.  

Ob koncu bi se radi zahvalili prav vsem ekipam, ki so se udeležile turnirja. Zahvaljujemo se tudi sodniku Anteju 

Pratljačiču, ki je odlično opravil svoje delo. Lepo povabljeni na turnir tudi drugo leto. Celotno fotogalerijo si 

lahko ogledate na facebook profilu ŠD Dražgoše. 

ČETRTFINALE: 
KMN Olimpija ŠD Podnart 4:1 

A j čao AI Avtohiša 0:3 

A je to De ja vu 2:3 

Marin-Rovn Vikingi 1:1 (1:0) 

(1:0) (((1  

POLFINALE: 
AI Avtohiša De ja vu 6:2 

KMN Olimpija Marin-Rovn 3:2 

 
PENALI ZA 3. MESTO: 
De ja vu Marin-Rovn 0:1 

 
 
 



FINALE: 
AI Avtohiša KMN Olimpija 0:1 

 
KONČNI VRSTNI RED: 
1. KMN Olimpija 
2. AI Avtohiša 
3. Marin-Rovn 
4. De ja vu 
 
LESTVICA STRELCEV: 
Dragan Petrovič AI Avtohiša 4 
Siniša Brkič KMN Olimpija 4 
Jan Lotič Marin-Rovn 3 
Damjan Artner KMN Olimpija 3 
 
NAJBOLJŠI IGRALEC: Siniša Brkič- KMN Olimpija 
NAJBOLJŠI VRATAR: Adis Siarič- KMN Olimpija 
 
Vse ekipe na turnirju: KMN Olimpija, FSK Mafijozi, Aj čao, AI Avtohiša, Talenti, Lubadarji, ŠD Podnart, Marin-
Rovn, AP Globus trans, A je to, NK Besnica, De ja vu, ŠD Brlog, Vikingi, Ugvantan pobi. 
 
KMN Olimpija: Adis Siarič (V), Kemo Hamulič, Matej Sironič, Siniša Brkič, Damjan Artner, Hasan Dizdarevič, 
Svetozar Rastoka. 
AI Avtohiša: Klemen Zaletel (V), Nikola Jandrič, Marko Bubnjič, Nermin Hasanbegovič, Roman Hribar, Dragan 
Petrovič 
Marin Rovn: Gregor Bernik (V), Tine Šturm, Marko Rovtar, Rok Bešter, Matej Bevk, Gašper Česen, Jan Lotrič 
De ja vu: Matevž Kašmir, Aljaž Založnik, Andrej Čupin, Uroš Djaniš, Rok Florjančič, Severin Čolič 
 
Dražgoše, 1. 5. 2014 
                                                                                                                       ŠD Dražgoše 
 
 
 
 

 

 


