


petek, 11. 6. 2021

Janče RIKO : Cedevita Olimpija

64 : 45
(16:16; 17:10; 12:10; 19:9)

Janče RIKO: Dizdarević 6, Osojnik 22, Lampret 18, N. Belko 13, L. Belko 1, Zavolovšek 4

Cedevita Olimpija: Kočevar 2, Obran 3, Todorović 4, Belina 11, Koruza 1, Gorenjc 3, 

Ličan 11, Malovčič 2, Kump 8

Prosti meti: 9/12 (75%); 9/21 (43%)

Met za 2 točki: 17/45 (38%); 9/28 (32%)

Met za 3 točke: 7/29 (24%); 6/24 (25%)

Skoki: 43:49

Prvo polfinalno srečanje so bolje pričeli igralci Cedevite Olimpije, ki so z zadetim

prostim metom Gašperja Kočevarja povedli z 1:0. V naslednjih minutah sta se ekipi

izmenjavali v vodstvu, vendar si nobena od ekip ni priigrala večje prednosti. Tekma je

bila za nekaj časa prekinjena, saj je zaradi hudega neurja na določenih delih začelo

močiti igrišče. Po 10 minutah igre je na semaforju kazalo 16:16. Uvodnih 10 minut je

minilo v znamenju izmenjavanja obeh ekip v vodstvu. Na začetku druge četrtine je

Janče Riko v vodstvo popeljal Arne Osojnik, ki je bil natančen pri metu za tri točke.

Nato so sledile minute, kjer so igralci obeh ekip delali napake. Strelski mrk obeh ekip

je nekoliko prekinil Vukašin Todorović z zadetim košem pod obročem. Varovanci

trenerja Gregorja Gornjeca so postopoma začeli večati prednost, ki je vse do konca

tekme niso izpustili iz rok.



Gregor Gornjec, KK Janče Riko:

»Čestitke mojim fantom za borbeno tekmo. Bila je težka tekma. Na začetku je vse

zmotil nevihta, ki je malo poplavila igrišče. Ampak smo potem enostavno postopoma

lomili nasprotnika in zasluženo na koncu zmagali. Čestitke pa tudi Olimpiji, ker vem, da

so imeli zelo težko sezono in da so prišli do sem, je tudi za njih velik dosežek in jim

želim vse najboljše v tekmi za tretje mesto.«

Andrej Podvršnik, trener Cedevita Olimpija:

“Zavedali smo se, da so Janče prvi favorit za osvojitev naslova državnega prvenstva,

zato smo tudi odigrali malo bolj kontrolirano in z manj napadi, saj po našem mnenju to

bolj ustreza nam in ne njim. To nam je v prvem polčasu še nekako uspevalo, v drugem

pa so pokazali, zakaj so favoriti na tem turnirju in zasluženo zmagali. Čestitke Jančam

za zmago.“





petek, 11. 6. 2021

HELIOS SUNS : LEONE Ajdovščina

96 : 71
(22:16; 25:15; 28:17; 21:23)

HELIOS SUNS: Babič 19, Zemljič 14, Brkič Štebe 10, Rutar 16, Pečnik 2, Rener 6, Mivšek 4, 

Kočan 12, Filipovski 3, Mehinagić 10

LEONE Ajdovščina: Pišot 3, Žgur 2, Lemut 13, Petrovič 19, Mitrović 2, Bolčina 15, Gerbec 17

Prosti meti: 10/19 (53%); 17/23 (74%)
Met za 2 točki: 28:48 (58%); 18/39 (46%)
Met za 3 točke: 10/28 (36%); 6/19 (32%)

Skoki: 43:35

Domača ekipa Leone Ajdovščine je uvodne minute začela nekoliko zadržano in

nervozno, kar so igralci Heliosa izkoristili in povedli z 11 točkami prednosti. Nato so

se domači igralci le zbrali in zaigrali bolje tako v napadu kot tudi v obrambi. Z delnim

izidom 7:0 so se Domžalčanom približali na vsega 4 točke zaostanka. Na začetku

druge četrtine je Ajdovščina še držala stik s favoriziranimi Domžalčani, nato pa so

varovanci Dejana Čikića vzpostavili red na igrišču in večali prednost iz minute v

minute. Helios Suns je na odmor odšel s prednostjo 16 točk. V nadaljevanju tekme

je, kljub nekaterim dobrim minutam igralcev Toneta Krumpa, Helios Suns nadaljeval

s svojim ritmom igre in se na koncu zasluženo uvrstil v finale.



Dejan Čikić, trener KK Helios Suns:

»Tekma je bila pričakovano težka, nervozna. Po eni strani domačini, željni dokazovanja,

ki so v tej sezoni navdušili z uvrstitvijo na final 4. Tako da smo mi rabili kar nekaj časa,

da smo se prilagodili na njihov način obrambe. Ko nam je to uspelo, je stvar stekla. Jaz

sem zadovoljen, da smo v finalu. Sedaj imamo še en dan, da se pripravimo še na

zadnjo tekmo v tej sezoni.«

Tone Krump, trener Leone Ajdovščina:

“Za nas izjemno težka tekma, kajti prvič smo se srečevali z nasprotnikom, ki je res

izrazito kakovostnejši. Ne samo po košarkarskem znanju, ampak tudi po fizičnih

sposobnostih. Ekipa Heliosa je izredno dobro selekcionirana, v bistvu selekcionirana po

principih članske ekipe in danes so moji fantje prvič začutili del tega, kar jih v članski

košarki čaka. Definitivno je, da so fantje iz Heliosa pokazali dobršno mero izkušenj, ki

jih imajo na tako velikih tekmovanjih. Za nas pa je bila to prva večja tekma finalnega

turnirja državnega prvenstva in seveda so imeli fantje določene psihološke probleme v

sami pripravi na to srečanje. Verjamem, da so naši fantje naredili vse kar je bilo v

njihovi moči, se maksimalno potrudili, ampak kot rečeno, nasprotnik je dokazal, da je

mnogo kvalitetnejši od nas. Je pa dejstvo, da so nekateri posamezniki na tej tekmi

pokazali, da so naredili precejšnji napredek.”





nedelja, 13. 6. 2021

Cedevita Olimpija : LEONE Ajdovščina

67 : 60
(13:14; 15:11; 15:21; 24:14)

Cedevita Olimpija: Kočevar 11, Todorović 7, Belina 16, Koruza 2, Ličan 12, Malovčič 12, 

Kump 7

LEONE Ajdovščina: Beganović 5, Pišot 3, Lemut 2, Polanc 11, Petrovič 11, Bolčina 13, 

Gerbec 15

Prosti meti: 11/20 (55%); 18/20 (90%)
Met za 2 točki: 22/53 (42%); 15/44 (34%)
Met za 3 točke: 4/25 (16%); 4/23 (17%)

Skoki: 60:44

Tekmo so bolje začeli igralci iz Ljubljane, ki so povedli z rezultatom 7:0 in nadzirali

potek srečanja. Proti koncu prve četrtine so igralci Leone Ajdovščina ujeli priključek in

nakazali, da bo srečanje v nadaljevanju izenačeno. Po prvih dvajsetih minutah je na

semaforju kazalo 28:25. V tretji četrtini so igralci Toneta Krumpa po košu Jerneja

Bolčine prvič povedli. Sledile so minute zelo borbene in izenačene igre. Ajdovci so v

zadnjo četrtino vstopili s tremi točkami prednosti. Napake v napadu Cedevite Olimpije

so se vrstile, kar so domačini izkoristili in si 7 minut pred koncem priigrali prednost 7

točk (48:55). Trener Cedevite Olimpije je zahteval minuto odmora, s katero je prekinil

nalet Ajdovcev. Po minuti odmora je sledil preobrat, na eni strani so domačini nekoliko

nezbrano zaigrali v napadu in izgubili nekaj žog, na drugi strani pa so igralci Cedevite

Olimpije na krilih Vukašina Todorovića z delnim izidom 8:0 izničili zaostanek in prešli v

vodstvo. Tri minute do konca tekme je izid poravnal Matija Polanc, nato pa je Tomas

Belina zadel izza črte 6,75 in povečal prednost na tri točke. Cedevita Olimpija je

zadržala prednost do konca tekme in se na koncu veselila tretjega mesta.



Andrej Podvršnik, trener Cedevita Olimpija:

»Najprej čestitke vsem ekipam za uvrstitev na zaključni turnir. Mislim, da je to lepa

nagrada za vse ekipe glede na to, kako se je odvijala letošnja sezona. Mislim, da smo

zasluženo na tretjem mestu. Sicer po petkovi tekmi ni kazalo najbolje, vendar so se

moji fantje v ključnih trenutkih zbrali in na koncu po težki borbi zmagali.«

Tone Krump, trener Leone Ajdovščina:

»Po pričakovanju zelo zahtevna in težka tekma. Kljub temu, da smo Olimpijo v tej

sezoni že dvakrat premagali, smo se zavedali, da danes nimamo nobenega kredita iz

tega naslova oziroma prednosti. Tekme za medalje so vedno posebne tekme in to se je

danes pokazalo. Šlo je za enakovredno tekmo dveh ekip. Oboji smo se trudili in dali

maksimalno od sebe, v nekem delu smo vendarle uspeli dokazati, da lahko igramo na

tem nivoju. Malo pred končnico smo celo povedli za sedem točk. Potem pa nekoliko

izgubili glavo, popustili v obrambi in Olimpija nas je ujela. V enakovredni končnici je

potem Olimpija preprečljivo uspela zmagati. Ob zaključku sezone moram poudariti, da

so fantje naredili velik napredek, se naučili tekmovati na tem nivoju. Glede tega, da

bomo začeli na tem nivoju osvajati tudi kakšne naslove ali medalje, pa bo potrebno še

nabrati veliko kilometrine in izkušenj in seveda v to vložiti veliko trdega dela.«





nedelja, 13. 6. 2021

Janče RIKO : HELIOS SUNS

66 : 56
(16:19; 7:11; 14:19, 29:7)

Janče RIKO: Dizdarević 16, Osojnik 21, Lampret 14, N. Belko 7, L. Belko 8

HELIOS SUNS: Babič 6, Zemljič 9, Brkič Štebe 14, Tomaž Rutar 9, Rener 4, Mivšek 6, Kočan 8 

Prosti meti: 9/22 (41%); 6/12 (50%)
Met za 2 točki: 21/40 (52%); 10/33 (30%)
Met za 3 točke: 5/28 (18%); 10/28 (36%)

Skoki: 45:43

V finalu sta se srečali ekipi, ki imata najboljši razmerji med porazom in zmagami,

tako se je že pred začetkom tekme vedelo, da gledalce čaka košarkarska poslastica.

V tekmo so bolje vstopili košarkarji Helios Suns, ki so bili uspešnejši v napadu in

kmalu pobegnili na osem točk prednosti. Ekipa Gregorja Gornjeca je proti koncu

uvodnih desetih minut strnila svoje vrste in prišla na točko zaostanka. V drugi četrtini

so Domžalčani narekovali ritem tekme in ohranjali priigrano vodstvo iz prve četrtine.

Po odmoru so Helios Suns-i zaigrali še bolj odločno in zavladali na igrišču. Sledilo je

nekaj slabših minut varovancev Dejana Čikića, kar pa ni ogrozilo njihove prednosti.

Ko je 10 minut do konca že kazalo, da je srečanje skorajda odločeno, so igralci Janč

postopoma začeli topiti prednost Domžalčanov ter 5 minute do konca izenačili izid

na 54:54. Sledil je delni izid 8:0 v korist Janč, ki so sploh prvič prešle v vodstvo na

finalni tekmi. Domžalčani so neuspešno lovili igralce Janč, ki so na krilih preobrata v

zadnji četrtini na koncu slavili naslov državnega prvaka v kategoriji U-17.



Gregor Gornjec, trener Janče RIKO:

»V prvi vrsti čestitam svojim fantom za osvojen naslov državnega prvaka. Težka tekma,

težka sezona. Po vseh teh letih, ne samo v tej sezoni, so si to zaslužili. Vsak dan sem z

njimi in vidim, kako delajo. Enostavno, če si kdo to zasluži, so to oni. Čestitam tudi

vsem ostalim trem ekipam za uvrstitev na final 4 in dobre igre. Po taki sezoni je bila to

lepa nagrada. Lepo je bilo zopet videti navijače v dvorani. Predvsem našim navijačem

se zahvaljujem za odločno navijanje.«

Dejan Čikić, trener Helios Suns:

»Finalne tekme so vedno posebne tekme, ker odloča vsak detajl. Zelo malo manjka, da

se rezultat obrne iz ene strani na drugo. Za fante je bil tudi malo šok igrati pred

gledalci po dveh sezonah, Janče je to vzdušje poneslo, na nas pa je vplivalo ravno

nasprotno. Na koncu zaslužena zmaga Janč. Jaz sem kljub temu zadovoljen s celotno

sezono. Današnji poraz je prvi poraz v tej sezoni in gledam optimistično v prihodnost.«





1. MESTO
KK Janče RIKO

2. MESTO
KK HELIOS SUNS

3. MESTO
KK Cedevita Olimpija

4. MESTO
KK LEONE Ajdovščina



1. Jan Zemljič
KK HELIOS SUNS

2. Martin Gerbec
KK LEONE Ajdovščina

3. Luka Lampret
KK Janče RIKO

4. Tilen Malovčič
KK Cedevita Olimpija

4. Arne Osojnik
KK Janče RIKO



NAJBOLJŠI PODAJALEC ZAKLJUČNEGA TURNIRJA
Jan Zemljič

KK HELIOS SUNS

NAJBOLJŠI SKAKALEC ZAKLJUČNEGA TURNIRJA
Arne Osojnik
KK Janče RIKO

NAJBOLJŠI STRELEC ZAKLJUČNEGA TURNIRJA
Arne Osojnik
KK Janče RIKO

NAJKORISTNEJŠI IGRALEC ZAKLJUČNEGA TURNIRJA
Arne Osojnik
KK Janče RIKO




