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Če si slučajno v soboto zaželite športnih dogotkov v Ormožu in okolici jih imate na voljo več kot
dovolj. Dopoldne vabijo super uspešni mladi rokometaši iz Ormoža. V celoti objavljamo vabilo,
ki nam ga je posredoval vodja celotne rokometne šole, ki je priznana že v evropskem merilu,
Uroš Krstič.
V soboto 5. 11. 2011 vas vabimo v Športno dvorano na Hardeku, kjer bodo na parket stopile
številne mlajše selekcije RK JERUZALEM ORMOŽ:
Letniki 2000 (MDB) bodo gostili
sosede iz Gorišnice. Letniki 2000 so pod vodstvom trenerja Iztoka Luskoviča nanizali pet
zaporednih zmag proti Dravi (22 : 10), Radgoni (41 : 2), Celju (25 : 17), Gorenju (24 : 22),
Mariboru (29 : 17) in se nahajajo na 1. mestu skupine VZHOD.
Še bolj zanimiva bosta ormoško - celjska obračuna letnikov 1997 (SDA) in 1998 (SDB), saj vse
štiri ekipe spadajo v sam slovenski vrh in tekmi odločata o 1. mestu v skipini VZHOD. Obe
generaciji Jeruzalemčkov sta aktualna državna prvaka v svojih kategorijah in fantje so
prepričani, da tudi tokrat pred "celjskimi vitezi" ne bo padla trdnjava na Hardeku.
Piko na i zanimivim rokometnim dogodkom na Hardeku bodo postavili kadeti (1995) Jeruzalema
Gorišnice in Celja. Kadeti zasedajo odlično tretje mesto v močni skupini VZHOD in so blizu
zadanega cilja, kar pa je uvrstitev v polfinale džavnega prvenstva.
URNIK TEKEM:
ob 9.30, MLAJŠI DEČKI B (2000 in mlajši):
JERUZALEM ORMOŽ - MOŠKANJCI GORIŠNICA
ob 10.30, STAREJŠI DEČKI B (1998 in mlajši):
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JERUZALEM ORMOŽ - CELJE PL
ob 12.15, STAREJŠI DEČKI A (1997 in mlajši):
JERUZALEM ORMOŽ GORIŠNICA - CELJE PL
ob 13.45, KADETI (1995 in mlajši):
JERUZALEM ORMOŽ GORIŠNICA - CELJE PL
Vabljeni v športno dvorano na Hardek k športnemu vzpodbujanju svojih rokometašev, otrok,
Jeruzalemčkov.
Fantje zagotavljajo, da se bodo borili po svojih najboljših močeh.
NOGOMET
Že opoldne pa bo oživela mestna graba, kjer ormoški kadeti igrajo drugo kadetsko ligo.
Tekmec je ekipa iz Jarenine. Ob 14. uri pa se bosta še pomerili istoimenski mladinski
ekipi.

Središki člani igrajo derbi v Hajdini za prvo mesto v razredu A MNZ Ptuj. Tekma vredna
ogleda.
ROKOMET
Večer pa še vas čaka rokometna tekma pri Veliki Nedelje, kjer v goste prihaja neugodna
ekipa iz Železnikov. Tekma se prične ob 19 uri.
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