Po sklepu Odbora za družbene dejavnosti Občine Ig z dne, 8. 3. 2017,
in na predlog Športnega društva Mokerc Ig naziv Športna ekipa leta prejme

rokometna ekipa mlajših dečkov B, letnik 2004 in mlajši
Športnega društva Mokerc Ig
za izjemne dosežke v rokometu v letu 2016
Ekipa ŠD Mokerc Ig, Mlajši dečki B, letnik 2004 in mlajši, je v letu 2016 osvojila naslov državnih
prvakov v svoji kategoriji. S trudom na treningih in s stalno željo po napredku so dokazali, da delo
in napori, ki so jih vložili niso bili zaman. V tekmovanju je sodelovalo 36 ekip. V predtekmovanju so
odigrali 14 tekem in se kot prvi v skupini uvrstili v polfinale. V polfinalni skupini so odigrali še 6
tekem in se zanesljivo uvrstili na prvo mesto v skupini. To je pomenilo uvrstitev na finalni turnir
najboljših štirih ekip v državi, ki je bil organiziran v Novem mestu, pod okriljem MRK Krka. Po
zmagah do finalnega turnirja, so bili prepričljivo boljši od vseh nasprotnikov tudi na finalu ter tako
brez poraza v celi sezoni zasluženo osvojili naslov državnih prvakov, mnoge gledalce pa navdušili z
lepo, kvalitetno in atraktivno igro.
Dosežke na državnem prvenstvu so nadgrajevali še s prvim mestom, na močnem mednarodnem
turnirju v Makarski, kjer je sodelovalo 105 ekip iz 12 držav, 17 ekip v tej kategoriji. Skozi vse tekme
so potrjevali vlogo favorita. Želeli so biti najboljši, prvi. Vodila sta jih volja, moč, želja, znanje in
ekipni duh. Vse tekmece so premagali in osvojili prvo mesto v svoji kategoriji že drugo leto
zapored.
Sezono 2016/2017 so rokometaši ponovno začeli zelo uspešno. V predtekmovanju so odigrali že 12
tekem, trenutno so v svoji skupini na prvem mestu in so še edina neporažena ekipa. Vse zgoraj
našteto je plod trdega dela samih mladih rokometašev, kot tudi strokovnega in požrtvovalnega
dela z njimi, za kar gre vsa pohvala njihovemu trenerju Dejanu Vujiću.
Ekipo mlajših dečkov B v sezoni 2015/2016 so pod vodstvom trenerja Dejana Vujića in vodje ekipe
Braneta Drnovška sestavljali igralci letnika 2004: Timotej Drnovšek, Mark Ferjan, Anže Rupert, Vid
Wostner, Neja Gorenčič, Mitja Pangerc, Alen Gačnik, Luka Milešević, Jan Križman, David Bolha in
Mark Babić.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan
Ig, 17. marec 2017

