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Mladi člani Badmintonskega kluba Mla-
dost so se do začetka tega meseca pri-
pravljali na novo badmintonsko sezono. 
Šestim domačim badmintonistom pod 
vodstvom trenerja Denisa Pešehonova 
so se tokrat pridružili člani dveh izrael-
skih klubov, ki jih je spremljal njihov tre-
ner z asistentom. Gre za osem igralk in 
igralcev od 12. do 17. leta, ki so trenirali 
dvakrat dnevno z domačimi igralci. Naj-
prej so dopoldne opravili kondicijski tre-
ning na stadionu pri Dvojezični osnovni 
šoli I, sledil je trening v dvorani. 

»Da so se Izraelci pripravljali ravno v 
Lendavi, ni posebno presenečenje, saj 
smo tukaj že prej gostili rusko ekipo iz 
Moskve, madžarsko ekipo iz Pecsa in če-
ško ekipo iz Prage, poleg tega pa se tre-
nerji že poznamo z različnih tekmovanj. 
Razmere za trening so v Lendavi ideal-
ne, saj imajo gostje od hotela Lipa, kjer 
bivajo, do dvorane in stadiona samo 150 
metrov. Prihodnje leto naj bi Izraelci k 
nam prišli še z več igralci, naši lendavski 
igralci pa bi šli na priprave v Izrael,« je 
potek teh bazičnih in kondicijskih pri-

prav opisal domači trener Pešehonov. 
»Nazadnje je bila na svetovni badmin-
tonski lestvici Slovenija dvajset stopenj 
višje od Izraela.« 

Badminton je izvirno azijski šport, 
zato so najboljši badmintonisti Kitajci, 
Korejci in Indonezijci, v Evropi pa daleč 
pred drugimi prevladuje Danska, ki je 
osvojila celo svetovni pokal. Po letu 1992, 
ko je Danska postala evropska nogome-
tna prvakinja, je prvi šport na Danskem 
nogomet, a prej je bil to vedno badmin-
ton. V Sloveniji imamo registriranih 
okrog 35 klubov, samo v danski prestol-
nici Köbenhavn pa jih je registriranih 
kar 1100. »V Sloveniji je Lendava še ve-
dno nekakšno središče badmintona, saj 
je bila na zadnjih sredozemskih igrah ve-
čina igralcev v slovenski reprezentanci iz 
Lendave, Iztoku Utroši pa je le pet mest 
zmanjkalo do norme za nastop na olim-
pijskih igrah. Ampak on je še razmeroma 
mlad, tako da bo lahko znova konkuriral 
za prihodnje olimpijske igre. Sam sem 
z naporno sezono, ki je za nami, zado-
voljen, saj smo bili državni prvaki v ka-

Izraelski badmintonisti v Lendavi

»Najboljše razmere, kar sem jih videl«
Na pripravah v Lendavi so se članom domačega badmintonskega kluba pridružili tudi mladi igralci in njihov trener iz Izraela

Badmintonisti iz Izraela in lendavskega kluba Mladost so bili kljub vročini v 
dvorani nadvse zadovoljni z razmerami za trening v Lendavi. fotografija tomo köleš

na tekmovanjih na Poljskem, v Sloveni-
ji in drugod in me je povabil na pripra-
ve z igralci v Lendavo. Tu so zelo dobre 
razmere glede vsega, glede dvorane, vre-
mena. Vročina nas ne moti, pravzaprav 
smo jo sem prinesli iz Izraela.« Igralci pa 
prihajajo iz dveh klubov. Eden je Hapoel 
Or Akiva, kjer sem trener, dva igralca pa 
sta iz kluba Akademia Badminton Ha-
tzor. »Kakovost badmintona v Sloveniji 
in Izraelu je precej izenačena. Mi imamo 
igralca Misho Zilbermana, ki bo po Lon-
donu 2012 letos v Riu že drugič nastopil 
na olimpijskih igrah. Imamo pa še nekaj 
mladih zelo obetavnih igralcev, ki bodo 
v prihodnosti še marsikaj dosegli. Ljudje 
v Sloveniji so prijazni, vse je odlično. Ne 
samo to, z gotovostjo lahko povem, da 
doslej še nisem videl boljših razmer za 
treniranje badmintona za otroke, kot so 
tukaj v Lendavi.«

Preostali člani Badmintonskega klu-
ba Mladost so priprave na novo sezono 
začeli po končanih slovensko-izraelskih 
pripravah v torek, 2. avgusta.
T. K.

tegoriji od 11 do 13 let, dobivali pa tudi 
medalje v članskih kategorijah,«  pove 
Pešehonov. 

Zelo zadovoljen s potekom priprav v 
Lendavi je bil tudi trener izraelskih igral-

cev Leon Pugatch: »S kolegom Avivom 
sem nacionalni trener Izraela za mladin-
ce. Denis Pešehonov je moj stari prijatelj, 
v Ukrajini sva odrasla v isti ulici, praktič-
no sva bila soseda. Letos sva se srečevala 

26. slovenski kasaški derbi

Favorit Luther King 
Ljutomer bo to nedeljo gostil pomembno dirko

Prihaja vrhunec letošnje kasaške sezone 
na slovenskih hipodromih. Ljutomer bo 
to nedeljo v sklopu 60. praznika Obči-
ne Ljutomer gostil 26. slovenski kasaški 
derbi oziroma državno prvenstvo štiri-
letnih kasačev. Lani so se po letu 2008 
naslova na največji slovenski dirki leta 
znova veselili Ljutomerčani. Na ljubljan-
skem hipodromu Stožice je z Lotte, kobi-
lo člana Kasaškega kluba (KK) Ljutomer 
Vlada Žnidariča, slavil Milan Žan, ki je si-
cer član KK Komenda. Tokrat imajo čla-
ni ljutomerskega, našega najstarejšega 
in najuspešnejšega kasaškega kluba pri-
ložnost, da se naslova veselita tako rejec 
oziroma lastnik kot tudi voznik.

Kvalifikacije, ki so bile v drugi polovici 
julija, so dale imena osmih nastopajočih 
na letošnjem derbiju: Luther King (Jože 
Sagaj ml.), Lester OZ (Slavko Jureš), Ar-
tis (David Antolin), Delux MS (Mitja Sla-
vič), Donino (Janko Sagaj, vsi KK Lju-
tomer), Heidi (Maksimiljana Marinšek, 
KK Komenda), Lady Ga Ga (Franc Lo-
vrenčič, KD Slovenske gorice Lenart) in 
Apičo (Janez Štremfelj, KK Komenda). 
Peterici omenjenih kasačev iz ljutomer-
skega kluba se bodo na derbiju pridružili 
še štirje: Vilin on Top (Jernej Slavič), Ro-
žle (Branko Seršen), Arrived Star (Rene 
Hanžekovič) in Insa (Marko Slavič), ki so 
si nastop zagotovili glede na dosedanji 
zaslužek konja.

Ljubitelji kasaških dirk se zavedajo, da 
favoriti ne zmagujejo vedno, vendar bo 
letos vse razen zmage Luthra Kinga veli-
ko presenečenje. Ta štiriletni žrebec, ki je 
v lasti Slavka Makovca iz Ljutomera, ima 

izvrstno statistiko. V 22 nastopih v karie-
ri je dosegel 16 zmag in dve tretji mesti, z 
nagradami pa je zaslužil že več kot 16.000 
evrov. Njegov rekord je 1:15,9, na dolgi 
stezi pa je doslej dosegel najboljši kilo-
metrski čas 1:18,7. »Kdor Luthru Kingu ne 
privošči zmage, mu dela krivico. Doslej je 
naredil toliko, da si lovoriko zasluži, am-
pak vsaka dirka je poglavje zase. In tak je 
tudi derbi,« je dejal Jože Sagaj ml., ki je v 
zadnjih letih z naskokom najuspešnejši 
slovenski voznik kasačev, vendar zmage 
na derbiju še nima. Zdaj ima priložnost, 
da izenači uspeh svojega očeta Jožeta, ki 
je leta 1992 derbi dobil z Durasom. Brez 
zmage na tej največji dirki je tudi Slavko 
Makovec, ki več desetletij sodeluje v tem 
športu, imel je številne odlične konje, ki 
pa se na državnem prvenstvu štiriletni-
kov niso zavihteli na vrh.

Med člani KK Ljutomer je najuspe-
šnejši voznik na derbijih Marko Slavič, 
ki je doslej slavil z Albatrosom (1995), 
Demosom MS (1998), Denom MS (2002), 
Saro MS (2005) in Dawsonom MS (2008), 
strokovnjaki pa napovedujejo, da bo 
med tistimi, ki bi lahko prekrižali načr-
te Luthru Kingu, prav Insa, ki je z izkuše-
nim Slavičem letos zasedla po eno prvo, 
drugo in tretje mesto. Poleg Slaviča je v 
karieri s štiriletnim konjem na držav-
nem prvenstvu med tokratnimi nastopa-
jočimi zmagal le še Franc Lovrenčič, ki je 
leta 1996 v Ljutomeru slavil z Lento. 

Nedeljske kasaške dirke na ljutomer-
skem hipodromu se bodo začele ob 14. 
uri.
Miha Šoštarič

Konjeniško društvo Križevci je na stezi za trening za konje 
v tamkajšnjem športno-rekreacijskem centru pripravilo re-
vijalne kasaške dirke. Sedmo leto zapored so člani društva, 
ki letos praznuje 15 let, pripravili zanimive preizkušnje, ki so 
tokrat privabile okoli 600 ljudi. Poleg štirih preizkušenj, v ka-
terih so slavili Iskra KP (Dušan Zorko, Boreci), Fafnir (Andrej 
Kosi, Ljutomer), Dante MS (Branko Seršen, Banovci) in Pinter 
(Jože Osterc, Bunčani), so gledalci lahko spremljali tudi zani-
mivo dirko dedkov in vnukov, ki jo je dobil Ares M (Franc Ju-
reš z vnukoma Domnom in Nejcem Antolinom), navdušenje 
pa sta poželi tudi dirka ponijev – zmagala sta Johny in Cofi 
(Matej Rupart, KD Krim) – in bitka kujskih parov. V tej so se 
fantje in dekleta izmenično prevažali s sulkijem, največ zbra-
nosti pa sta pokazala Darja in David Antolin z Grab, ki sta bila 
boljša od preostalih šestih sodelujočih parov.
M. Š.

V bitki kujskih parov so se fantje in dekleta prevažali s 
sulkijem. fotografija miha šoštarič

Kasače spremljalo 
600 gledalcev

Za prvega favorita derbija Luthra Kinga je na slovesnem žrebanju številk v 
Biotermah Mala Nedelja, ob navzočnosti lastnika Slavka Makovca (desno), voznik 
Jože Sagaj ml. izžrebal številko 3. fotografija miha šoštarič

Četrtek, 11. 8. 2016:

19.00 odprtje tekmovanja  
v ŠRC Bakovci, kulturno 
zabavni program, skoki 
padalcev AK Murska Sobota 

Začetek tekmovanja v petek, 12. 8. 2016, 
ob 10.00 pri Soboškem jezeru

Sobota, 13. 8. 2016: 

Tekmovanje ponoči in podnevi v Bakovcih,
kulturno-zabavni program v glavnem šotoru

 9.00 prihod prvih tekmovalcev v cilj

 9.00 start tekmovanja za državno prvenstvo v polovički

 19.00 razglasitev rezultatov državnega prvenstva v polovički

 22.00 razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in pokalov,
 nadaljevanje zabavnega programa v glavnem šotoru

Nastopa DUO NOSTALGIJA

PLAVANJE 7,6 km | KOLESARJENJE 360 km | TEK 84,4 km

www.triatlon-ms.si


