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MALI NOGOMET

Četrtfinale prve slovenske malonogometne lige na travi 
lige ENA v organizaciji Slovenske malonogometne zveze 
pod vodstvom Petra Pusta je bil ugoden tudi za NK Begne 
in KMN Videm – Gostilna pri Antonu. Na prvi četrtfinalni 
tekmi je KMN Videm – Gostilna pri Antonu z 2:0 premagal 
ŠD Ribno, NK Begne iz Begunj na Gorenjskem pa je bil z 2:1 
uspešnejši od NK Kapela Ekosen.

V Vučji vasi je bila prva četrtfinalna tekma uspešna za 
domačine KMN Videm – Gostilna pri Antonu, ki so z 2:0 
premagali ŠD Ribno iz Ribnega pri Bledu. Nasprotnikovo 
mrežo sta zatresla Marko Karnet in David Ploj. Kot je dejal 
strelec zadetka Marko Karnet, so se pred tekmo dogovorili, 
da bodo igrali strpno in čakali na svojo priložnost: »Ta 

dogovor nam je prinesel dober rezultat, ki bi bil lahko 
višji, a moram priznati, da smo imeli na trenutke tudi 
srečo, saj so bili nasprotniki zelo agresivni in so nas 
pokrivali dejansko po celotnem igrišču.« Vodja ŠD Ribno 
Blaž Ažman je dodal, da je bila igra trda, moška in jim ni 
dopustila, da bi razvili svoj stil igranja nogometa, poleg 
tega so bili na tekmi tudi rahlo oslabljeni: »Manjkalo nam 
je par kakovostnih igralcev, ki so kapital za povratno 
tekmo.«

Prvo tekmo četrtfinala lige ENA je gostil tudi NK Begne. 
Domači teren je bil ugodnejši za Gorenjce, ki so si pred 
povratno četrtfinalno tekmo z 2:1 nabrali prednost pred 
NK Kapela Ekosen. Med strelce zadetkov so se vpisali Igor 

RIJEKA

Od Istre ne pričakujemo uslug

MATEO SUČIĆ 

Rijeka je bila od nekdaj regijski klub in tudi zgo-
dovina govori o precej igralcih, ki so prišli z istrske-
ga polotoka in v Reki pustili velike sledi. Tudi to je 
razlog, da Armada uporablja rek »Vsa Istra modro-
bela«. Pravzaprav je bil največji hrvaški polotok šte-
vilna leta neusahljiv bazen talentiranih igralcev, ki so 
v določenem trenutku svojih karier nosili reški dres. 
V preteklosti so bili to Veselica, Milevoj, Radmano-
vić, Cukon, Scoria, Budicin in M. Pamić, medtem 
ko današnjo generacijo predstavljata Simon Sluga in 
Andrej Prskalo.

Predvsem slednji se je pred sosedskim derbijem Istre 
1961 in Rijeke znašel pod drobnogledom. V dresih 
obeh moštev je na lastni koži doživel, kaj kluboma 
pomeni ta tekma. V soboto bo na stadion Drosini mo-
štvo Rijeke povedel kot kapetan (Maleš mora »poči-
vati« zaradi kartonov) in se s soigralci potrudil za nove 
točke, s katerimi bi utrdil svoje moštvo v nadaljnjem 
boju za naslov.

Istra 1961 in Rijeka sta se v preteklosti že pomerili 
na tekmah, ki so odločale o usodi obeh. Pred petimi 
leti sta se obe znašli v boju za obstanek v ligi, derbija v 
tokratnih vlogah pa še nista odigrali. Vodilna Rijeka 
se z Dinamom bori za naslov v HNL, Istra 1961 pa s 
Slaven Belupom in Lokomotivo bije boj za peto mesto.

»Rodil sem se v Istri, toda Rijeka je moj klub 
in zanjo mi bije srce,« je uvodoma izpostavil Prska-
lo. »Mislim, da je naše rivalstvo zdravo, Rijeka in 
Istra 1961 sta sosedi v HNL, Kvarner in Istra sta še 
posebej povezana, kar daje tekmi še večji čar. Tako 
je, že odkar spremljam nogomet, veliko igralcev je 
igralo za oba kluba in v teh srečanjih je to vedno 
prinašalo poseben motiv.«

Da gre res za poseben motiv, so igralci Istre 1961 
pokazali v zadnjem krogu jesenskega dela prvenstva 
na Rujevici, ko je Prskalo obranil dva sijajna strela nek-
danjih soigralcev Bertoše in Solomona ter tako pred 
ligaškim premorom poskrbel, da je Rijeka ohranila 
prednost na lestvici.

»Tudi zdaj ne pričakujemo nobenih uslug in jih 
niti ne potrebujemo. Vsak igralec se bori za svoj 
klub, to je normalno, tako je prav, to je edina pot ... 
Gledati moramo samo nase in kar najbolje opraviti 
svoje delo, mislim pa, da imamo dovolj kakovostno 
postavo. To vedno znova dokazujemo, vsakič se 
najde posameznik, ki poskrbi za presežek.«

Vratar Rijeke je sam izpostavil, da imajo nekdanji 
igralci proti bivšemu klubu vedno poseben motiv, ta-
kih pa ne manjka niti v vrstah Istre 1961. Vanja Iveš je 

bil v sezoni 1998/99 rezervni vratar Rijeke, 
v mladinskih vrstah sta bila Prskalova soi-
gralca Bertoš in Paracki, na Kantridi je igral 
Stepčić, Solomon je bil na posodi, Ivušić 
pa je še kot otrok zapustil mladinski pogon 

Rijeke ...
»Ali sem bil s katerim od igralcev Istre 

1961 v stiku? Z določenimi fanti sem vedno 
stiku, to so navsezadnje moji prijatelji, a pred tekmo 
jih nikoli kličem, nikogar nočem motiti ... Kasneje 
se bomo pogovarjali, gotovo bo priložnost tudi za 
to, a ko me čaka tekma, se hočem nanjo popolnoma 
osredotočiti in vem, da je tako tudi pri njih.«

Rijeka na stadionu Drosini v vsakem primeru priča-
kuje domače ozračje. Vseh 1500 vstopnic, ki jih je reški 
prvoligaš dobil za svoje navijače, je bilo hitro razgra-
bljenih in vse, kar bodo beli res pogrešali, je zelenica, 
kakršno imajo na Rujevici.

»Prepričan sem, da bo južna tribuna povsem pol-
na in da bodo naši navijači tudi na drugih tribunah. 
Res upam, da bomo igrali v zelo domačem ozračju.«

Sobota pa bi lahko potrdila še eno: to je, da Istra kot 
regija diha za Rijekin naslov prvaka. »Tega sploh ni 
treba posebej poudarjati, to je očitno. Videli smo, 
kako veliko navijačev ima Rijeka v teh krajih, vse 
od mojega Labina do Buzeta, ki je tik pred tekmo 
z Dinamom priredil spektakularno baklado in 
‘zažgal’ mesto. Vidi se, da velik del Istre navija za 
Rijeko, da imajo ljudje neizmerno željo po naslovu 
prvaka in vsi upamo, da jih bomo s tem razve-
selili. A počasi, treba je igrati tekmo za tekmo, 
tokratnega tekmeca bomo vzeli resno, ker si to 
tudi zasluži.«

Istra 1961 se je to sezono zelo stabilizirala. Delati je 
začel Goran Tomić, Mario Tot zdaj nadaljuje v isti sme-
ri in druščina z Drosine deluje kot zelo konkurenčno in 
tekmovalno moštvo. »Zanje je ta sezona ena najbolj-
ših v zgodovin HNL. Osvojili so veliko točk, veseli 
me, da so prečistili svoje vrste, da imajo moštvo, 
vredno spoštovanja. Ali jih lahko Glover povede 
tja, kamor je Mišković povedel Rijeko? Težko je 
govoriti o njihovih ambicijah, saj nisem seznanjen 
s cilji ljudi, ki vodijo klub. Iskreno pa si želim, da 
bi v prihodnje stali na stabilnih nogah in se borili 
za mesta v zgornjem delu lestvice.«

Liga ENA – tudi 
Gorenjci uspešni

Povratni tekmi 
četrtfinala

ŠD Ribno – Videm Gos-
tilna pri Antonu (danes ob 
18.30 v Ribnem pri Bledu), 
NK Kapela Ekosen – NK 
Begne (v nedeljo ob 15. uri 
na Kapeli)  

Petković in Senad Huseinbašić za NK Begne ter Dejan Kos 
za Kapelčane. Po tekmi je Žarko Zrnić, pomočnik trenerja 
Miljenka Bilića (NK Begne), povedal, da so v tekmo vstopili 
premišljeno in previdno ter namerno stopili na žogo in 
iskali svoje priložnosti za zadetek: »Občutki so enkratni, 
ker številčnega občinstva nismo pustili na cedilu. 
Sproščeno gremo nad Kapelo z namenom pustiti še 
en podoben borben pristop, pa naj se v polfinale uvrsti 
boljši.« Vodja ekipe NK Kapela Ekosen Drago Bračko pa 
je priznal premoč nasprotnikov: »Včeraj ni bil pravi dan 
za našo okrnjeno ekipo. Zadeli smo štiri prečke, imeli 
20 strelov, oni samo dva in lahko jim le čestitam za 
zmago.« (pp)

FUTSAL
Prvaki po pravi 
drami

Maribor je drugi finalist 1. 
SFL. Za ubranitev naslova se 
bo boril z Litijo, potem ko je 
na četrti tekmi polfinala po 
streljanju kazenskih strelov 
izločil Oplast.

Na zadnji polfinalni tekmi 
je boljše začel Oplast, ki je 
vodil v 14. minuti že s 3:0. 
Gole so dali Tine Kravanja, 
Jaka Sovdat in Žan Koren. 
Gostje so se vrnili s štirimi 
zaporednimi goli, ki so jih 
zabili med 15. in 34. minuto. V 
36. minuti je Anže Širok zadel 
za 4:4, kar je bilo dovolj, da 
so o potniku v finale odločale 
šestmetrovke. Bolj zbrani 
so bili gostje iz Maribora, za 
katere je po poškodbi kolena 
vnovič zaigral Žiga Čeh.

Prva tekma finala bo v 
petek, 21. aprila. Prvak bo 
ekipa, ki bo prej zbrala tri 
zmage. Uvodni tekmi bosta v 
Mariboru, tretja v Litiji. More-
bitno četrto tekmo bo gostila 
vnovič Litija, morebitna peta 
pa bo v Mariboru. Za tretje 
mesto se bosta pomerila 
Oplast in Bronx. Prva tekma 
bo v petek, 21. aprila, v Ko-
baridu, druga pa teden dni 
pozneje na Škofijah. Tretje 
mesto bo osvojila ekipa, ki bo 
boljša v skupnem seštevku 
obeh tekem. (fsi)

1. SFL, polfinale, četrta tekma
Oplast – Maribor  6:7 

(3:2, 4:4) po kazenskih strelih

Strelci: 1:0 Kravanja (5), 2:0 
Sovdat (6), 3:0 Koren (14), 3:1 
Fetić (15-10m), 3:2 Čeh (19), 3:3 
Fideršek (26), 3:4 Jandrić (34), 
4:4 Širok (36); šestmetrovke: 4:5 
Čeh, 5:5 Sovdat, 5:6 Totošković, 
6:6 Kravanja, 6:7 Fetić

Andrej Prskalo pred 
srečanjem s puljskim 
klubom, v katerem 
je preživel prve štiri 
prvoligaške sezone.
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