
Ježica na drugem mestu
Košarkarji Ježice so v slovenskem prvenstvu
zbrali toliko točk kot zmagovalec, Branik,
zaradi porazov v medsebojnih srečanjih pa
so ostali tik po vrhom

Košarkarjj članske ekipe Partiza-
na Ježica so v I. moSki republiški
ligi osvojili odlično 2. tnesto. Od 22
tekem (od oktobra 1977 do konca

aprila 1978) so izgubtli le 4 srečanja
in to doma v 2. kolu z Branikom
(Maribor) in v 3. kolu s Fructalom
(Ajdovščina). v gosteh pa z Brani-
kom v Mariboru in Elektro v So-
štanju. V ligi so prejeli daleč naj-
manjše Stevilo košev. dosegli pa so
najvišjo skupno koš razliko. Prav
oba poraza v dvorani osnovne šole
Franceta Bevka sta bila odločilna,
da Ježičani niso osvojiti nastov
Clanskega prvaka Slovemje.

Za usodna začetna poraza pa ne
moremo kriviti samo ekipe, ampak
je treba upoštevati okoliŠčme pred
zafietkoni lekmovanja, predvsem
neurejene razmere v koSarki pri
formiranju selekcij. Trener Ježice
še tri tedne pred začetkom lige n\
točno vedol, kdo bo v ekipi. Tako je
center Vujifiič prišel iz ekipe llirija-
Slovan Šele konec oktobra, za
Blaznika so računali, da bo igral v
prvem moštvu Bresta, Zaloker je bil
zanimiv za drugoligaško ekipo in
se je šele konec oktobra odločil. da
bo igral pri Ježici.

Zaradi tega je pnčela ekipa s tek-
movanjem neuigrana in je trener
Andrej Žagar lahko šele med tek-
movanjem ekipo ustrezno pnpravil.
Od 10. kola dalje so bili Ježičani
skoraj ves čas v vodstvu. Ker pa
njihov tekmec Branik ni naredil
večje napake, je na koncu osvojil
prvo mesto zaradi dveh zmag proti
Jezici, drugače pa sta imeii obe
ekipi enako skupno število točk

Končna lestvica moSke SKL
1977/78:

1. Branik-Mb.
22 18 4 1940:1797 36

2. Ježica - Lj.
22 18 4 1932:1569 36

3. Elektra-ŠoS.
22 17 5 1953:1792 34

4. Triglav - Kranj
22 14 8 1757:1733 28

5. Rudar-Trb.
22 12 10 1821:1760 24

6 Fructal -Ajd.
22 10 12 1871:1852 20

7. Trnovo-Lj.
22 9 13 1735:1813 18

8. Obala-Kp
22 9 13 1889:1963 18

9. Kras-Sež.
22 8 14 1998:1985 16

10. Lokainvest-Šk.L.
22 8 14 1929:1985 16

11 Pomurje-M. S.
22 7 15 1757:1998 14

12. Vrhnika
22 2 20 1577:1912 4

Prizadevni trener Andrej Žagar,
ki je tudi pomočnik zveznega tre-
nerja za mladince, nam je o minu-
lem tekmovanju v moški SKL pove-
dal: "Mislim, da je kljub nesrečnim
okoliŠCinam drugo mesto v Slove-
niji za Ježico doslej najveiji uspeh.
V ekipo je bilo vkljuftemh tudi nekaj
mladincev KK Brest in moram se
pohvaliti. da smo bilt v iigi naj-
mlajSa ekipa Na razpotago so bili
naslednji igralci: Miran Barborič,
Ante Zaloker, Alefi Jesih, Tine Le-
bar, Tomaf Parat, Iztok Bombaž.
Aleš Sussinger, Bogdan Blaznik,
Brane VujiCifi, Tomaž Žaubi, Joško
Sinkovec, Roman Ravnikar in Mar-
ko Knža), ki je po prvem delu odSel
v JLA. Celotna organizacijska de-
javnost je slonela na peščici starih
ježiških entuziastov, to so Velimir
Stmad. Sotesfav Reberšak, Vili Ra-
čič in AleŠ Peče: ostali funkcionarji
Ježice pa so se pojavili šeletakrat,
ko smo zasedli vidnejše mesto na
lestvici.

S košarkaškim centrom Šiška-
BeŽigrad, ki je ekipo pretežno fi-
nanciral, smo uspeSno sodelovali
Bodočnost ekipe je za zda) še neja-
sna Ni £e točno znan tekmovalni
sistem, nereSeni so kadrovski pro-
blemi pri sestavljanju članskih se-
lekcij tako pri igralcih kot pri tre-
nerjih, nerazčiSteni so tudi drugi
organizacijski problemi klubov oz.
selekcij v Ljubljani. Želim, da bi
vsaj jedro ekipe še ostalo skupaj,
kar bi taktično in tehnično igralcem
tudi najbotj koristilo. Nobenega
smisla nima ekipo vsako leto se-
stavljati na novo. Tako moramo tre-
nerji šele v času tekmovanj uigra-
vati ekipo. Upam, da bo novou-
stanovljent strokovni svet pri Ijub-
Ijanski območni kofiarkarski zvezi
temu problemu posvetili več pozor-
nosti in našel ludi ustrezne reSi-
tve.«
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