Po sklepu Odbora za družbene dejavnosti Občine Ig, z dne 6. 3. 2018,
in na predlog Športnega društva Mokerc Ig
naziv Športnik leta Občine Ig za leto 2017 prejme

BRIN CIMERMAN
za odlične dosežke v rokometu
Brin Cimerman je rokometno pot začel pri ŠD Mokerc Ig, kjer igra že od leta 2009. Do leta 2014 je
bil v svoji, v leto starejši in celo v dve leti starejši kategoriji kar devetkrat udeleženec finalnih
turnirjev. V svoji vitrini ima dva naslova državnih prvakov, še trikrat je bil srebrn in trikrat bronast.
V letu 2016/2017 je igral rokomet za tri starostne skupine: kadete, mladince in člane. Kadeti so se
uvrstili v polfinalno skupino, kjer niso dosegli odmevnejšega rezultata, ekipa mladincev pa je po
uvrstitvi v 1. mladinsko ligo sezono zaključila na 6. mestu. Prav tako je bil Brin v prejšnji sezoni
nekajkrat povabljen v člansko vrsto, kjer je na desetih tekmah dosegel 33 zadetkov. Povabljen je bil
tudi na vse akcije in priprave slovenske reprezentance ekipe letnika 2000. V letu 2017 so bile te
reprezentančne akcije usmerjene na priprave za udeležbo na olimpijskem festivalu evropske
mladine, ki je prvo veliko mednarodno tekmovanje za tako mlade športnike. V okviru priprav so
odigrali precej pripravljalnih tekem in se udeležili tudi nekaterih mednarodnih turnirjev. Na
začetku leta so sodelovali na turnirju v Umagu, kjer so premagali vse sodelujoče ekipe. Priprave na
omenjeni festival so se vrstile do konca julija, ko so sodelovanje na tem mednarodnem festivalu
kronali z drugim mestom, s štirimi zmagami in porazom na finalni tekmi proti vrstnikom iz Nemčije.
Tudi v novi sezoni se Brin udeležuje vseh reprezentančnih priprav in treningov, ki jih od poletja
naprej vodi nov trener. Pod njegovim vodstvom so se že udeležili mednarodnega turnirja na
Madžarskem. V tej sezoni so reprezentančne priprave usmerjene na prihajajoče evropsko
prvenstvo, ki bo poleti na Hrvaškem.
Brin v sezoni 2017/2018 še vedno igra za člansko ekipo ŠD Mokerc Ig in ji pomaga, da bi se vrnila v
1. B ligo, hkrati pa kot posojen igralec igra tudi za mladinsko ekipo RK Gorenje Velenje. Leta trdega
dela na treningih se mu bodo kmalu obrestovala, kajti že v prihodnji sezoni bo dokončno postal
član Rokometnega kluba Gorenje iz Velenja, s katerim je sklenil sodelovanje do leta 2023.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.

Janez Cimperman
župan
Ig, 16. marec 2018

