Po sklepu Odbora za družbene dejavnosti Občine Ig z dne, 6. 3. 2018,
in na predlog Športnega društva Mokerc Ig naziv Športna ekipa leta prejme

rokometna ekipa mlajših dečkov A, letnik 2004 in mlajši
Športnega društva Mokerc Ig
za izjemne dosežke v rokometu v letu 2017
Ekipa ŠD Mokerc Ig je v kategoriji mlajši dečki A, letnik 2004 in mlajši, v letu 2017 osvojila naslov
državnih prvakov. S trudom na treningih in s stalno željo po napredku so dokazali, da delo in napori
niso zaman. V tekmovanju je sodelovalo 34 ekip. V predtekmovanju so odigrali 14 tekem in se kot
1. v skupini uvrstili v polfinale. Odigrali so še šest tekem in se zanesljivo uvrstili na 1. mesto v
skupini. To je pomenilo udeležbo na finalnem turnirju najboljših štirih ekip v državi, ki je bil pod
okriljem RK Krka organiziran v Novem mestu. Po zanesljivih zmagah v predtekmovanju so bili tudi v
nadaljevanju boljši od vseh nasprotnikov ter tako brez poraza v sezoni že drugo leto zapored
zasluženo osvojili naslov državnih prvakov. Mnoge so navdušili z lepo, kakovostno in atraktivno
igro.
Dosežke na državnem prvenstvu so konec junija nadgradili še s 1. mestom na močnem
mednarodnem turnirju v Makarski, kjer je sodelovalo osem držav. Potrjevali so vlogo favorita,
želeli so biti najboljši. Vse tekmece so premagali z visoko razliko v golih in že tretje leto zapored
osvojili prvo mesto v svoji kategoriji. Konec avgusta so se udeležili mednarodnega rokometnega
turnirja v Smederevu, kjer so osvojili odlično tretje mesto. Kot dvakratni državni prvak Republike
Slovenije je bila ekipa decembra povabljena na XV. mednarodni rokometni turnir v Bosno in
Hercegovino, v Brčko. Organizatorji so povabili rokometne ekipe, ki so osvojile naslov državnega
prvaka in podprvaka. Iški rokometaši so osvojili drugo mesto.
Poleg medalj so igralci na državnem in mednarodnem nivoju prejeli številna individualna priznanja
za najboljšega vratarja, za najboljšega strelca in za najboljšega igralca v svoji kategoriji.
Tudi sezono 2017/2018 so v državnem prvenstvu začeli zelo uspešno. V predtekmovanju so
odigrali 10 tekem ter se neporaženi uvrstili v polfinale. Rezultati so plod trdega dela ekipe, ki jo
sestavljajo Timotej Drnovšek, Mark Ferjan, Neja Gorenčič, Anže Rupert, Vid Wostner, Mitja
Pangerc, Alen Gačnik, Luka Milešević, Jan Križman, David Bolha, Mark Babić, Petar Piljagić ter
trener Dejan Vujić in vodja ekipe Brane Drnovšek.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.

Janez Cimperman
župan
Ig, 16. marec 2018

