9. košarkarski turnir geodetov
Matej Kovačič, Mitja Domajnko

Zgodba o organizaciji košarkarskega turnirja pod okriljem Celjskega geodetskega društva se je začela
lani, ko smo bili izzvani, da letos to nalogo prevzamemo mi. Obljuba je bila prenesena vodstvu društva,
ki je takoj izkazalo pripravljenost, da pristopi k organizaciji že 9. košarkarskega turnirja za geodete. Ker
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so bili vsi dosedanji turnirji pod okriljem DGG in DGSVS zelo dobro izpeljani, smo se zavedali, da so
organizacijski standardi postavljeni zelo visoko.
Po zaslugi Damjana Kvasa, direktorja OGU Celje, smo hitro sprejeli odločitev o kraju prireditve, saj nam
je omogočil izvedbo v dvorani Milenij v Oplotnici. Na voljo smo imeli dve igrišči, kar je bilo dovolj za
turnir štirih ekip, kolikor je bilo tudi prijavljenih. Prijateljski košarkarski turnir je potekal 29. novembra
od 8.30 pa vse do poznih nočnih ur, seveda zaradi napornega spremljevalnega programa. Udeležile so se
ga naslednje ekipe: DGG – Društvo geodetov Gorenjske, DGSVS – Društvo geodetov severovzhodne
Slovenije, LGD – Ljubljansko geodetsko društvo in domačini CGD – Celjsko geodetsko društvo. Žal
smo morali odpovedati sprva načrtovani ženski del turnirja.
Vse tekme so potekale v športnem in prijateljskem ozračju. Rezultati so bili:
1. kolo:

CGD : LGD

2. kolo:

CGD : DGSVS 29 : 27;

28 : 08;

DGSVS : DGG 17 : 21;
DGG : LGD

21 : 16.

Tretjega kola nismo odigrali. Tekme iz tretjega kola bi se namreč ponovile, ker so bili že po prvih dveh
znani udeleženci finala in malega finala. Končno razvrstitev ekip sta določili naslednji tekmi:
za tretje mesto: DGSVS : LGD

38 : 19;

za prvo mest:

27 : 21.

CGD : DGG

Po turnirju smo se odpravili na prijetno druženje in kosilo v gostišče Pen, kjer je potekala tudi uradna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, ki jih je prispevala vinska klet Kvas. Po okrepčilu in razglasitvi smo se
odpravili na kratek pohod in degustacijo vin in domačih dobrot po okoliških kleteh. Čudovito druženje smo
sklenili sproščeno z domačim prigrizkom in degustacijo vin različnih letnikov v vinski kleti Damjana Kvasa.
Za pomoč pri izvedbi tekmovanja bi se želeli posebej zahvaliti:
—— Damjanu Kvasu in njegovi družini za degustacijo in pomoč pri organizaciji,
—— Geodetskemu zavodu Celje, d. o. o., za malico med tekmovanjem,
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—— Družini Mateja Kovačiča za jutranjo ocvirkovko,
—— občini Oplotnica za ugodnejši najem prostorov,
—— Luku Hostniku in udeležencem iz drugih društev za pomoč pri izvedbi tekmovanja.
V skupno izraženi želji vseh prisotnih, da se vidimo naslednje leto na jubilejnem, 10. turnirju, in sicer v
polni zasedbi vseh društev v Sloveniji in študentov geodezije, smo se odpravili proti domu.

Slika 1: Ekipi Ljubljanskega geodetskega društva in Društva
geodetov Gorenjske.

Slika 2: Predstavniki najboljših treh ekip.

Slika 3: Ekipa Društva geodetov severovzhodne Slovenije.

Slika 4: Ekipa Celjskega geodetskega društva.

Matej Kovačič in Mitja Domajnko
za Celjsko geodetsko društvo (www.cgd.si)
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