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KMN Slovenske gorice prejel dva naziva Å¡portnika leta
Prispeval Bojan
sobota, 29. marec 2014
Zadnja sprememba nedelja, 19. april 2015

V petek, 27. marca 2015 je v Cerkvenjaku potekala prireditev Å portnik leta obÄ•in pod okriljem UE Lenart. Klub KMN
Slovenske gorice je bil nominiran v dveh kategorija in v obeh kategorijah smo tudi prejeli naziv Å¡portnika leta.

Prireditev za naziv najboljÅ¡ega Å¡portnika leta je potekala v Cerkvenjaku, v veÄ•inski organizaciji tamkajÅ¡nje Å portne zveze
Cerkvenjak, Radia Slovenske gorice in Ä•asopisa Ovtarjeve novice. Na prireditvi so sodelovali najboljÅ¡i Å¡portniki iz
podroÄ•ja celotne upravne enote Lenart, katero sestavljajo obÄ•ine Lenart, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Trojica, Sveti Jurij
in Sveta Ana.Â

Â

NaÅ¡ klub si je prvo nominacijo prisluÅ¾il v kategoriji najperspektivnejÅ¡a ekipa na obmoÄ•ju Slovenskih goric. Za ta naziv se
je potegovala ekipa U-15, katera je v preteklem obdobju dosegala odliÄ•ne rezultate, krona vsega pa je bila osvojitev
naslova drÅ¾avnih prvakov v kategoriji U-13. Ekipa se je tudi to leto prebila v zakljuÄ•ne boje drÅ¾avnega prvenstva, kjer
nastopa v kategoriji U-15.Â Ob koncu se je izkazalo, da je ekipa dobila najveÄ• glasov strokovne komisije in tako prejela
Ä•astni naziv najperspektivnejÅ¡a Å¡portna ekipa v regiji.

Â

Drugo nominacijo za naÅ¡ klub je dobila naÅ¡a Å¾enska futsal ekipa Å½NK Slovenske gorice in sicer v kategoriji za
najboljÅ¡o Å¾ensko ekipo. Nominacijo si je ekipa prisluÅ¾ila z dobrimi rezultati v drÅ¾avnem prvenstvu v preteklem obdobju in
doseganjem dobrih rezultatov v tekmovanju za pokal Jako, ki se smatra tudi kot neuradno drÅ¾avno prvenstvo Avstrije.
Tudi ta ekipa je premagala konkurenco in na koncu osvojila naziv najboljÅ¡e Å¾enske ekipe Slovenskih goric.Â

Â

V klubu smo ponosni na obe osvojeni lovoriki, ki odraÅ¾ata rezultate veÄ•letnega dela in garanja ekip in celotnega kluba ter
hkrati obema prejemnikoma nazivov Å¡portnik leta tudi iskreno Ä•estitamo.
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