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Šport
Obsodba Scavoneja
NEAPELJ – Nekdanjega predsednika tržaškega košarkarskega
kluba Pallacanestro Trieste Luigija Scavoneja je državno tožilstvo
v Neaplju obsodilo na tri leta in 8 mesecev zaporne kazni zaradi
utajevanja davkov v povezavi s posli družbe Alma Agenzia per
il lavoro (agencija, ki ponuja terminsko zaposlovanje), katere je
bil tudi predsednik. Popolnoma oproščen pa je bil hudodelskega
združevanja. Alma je tržaški košarkarski klub podpirala od leta
2015 pa vse do aretacije Scavoneja 27. marca 2019.

Ne bodo ga še prebudili
SIENA – Nekdanji dirkač in večkratni parolimpijski prvak Alex Za-
nardi, ki je v petek utrpel hudo prometno nesrečo s svojim ročnim
kolesom, ostaja v umetni komi. Zdravniki bolnišnice Santa Maria
alle Scotte v Sieni ostajajo še zelo previdni. Zanardijevo stanje je
stabilno, nevrološka slika pa ostaja resna. Triinpetdesetnika še
vedno držijo v umetni komi, o postopnem prebujanju pa bodo
začeli razmišljati šele v začetku prihodnjega tedna. Zanardi je pri
trčenju s tovornjakom utrpel hude poškodbe glave in obraza.

KOŠARKA - A-liga

Udanoh
okrepil
Allianz

TRST – Ameriški košarkar z
nigerijskim potnim listom Ike Josep
Udanoh bo v prihodnji sezoni nasto-
pal za tržaški Allianz Pallacanestro
Trieste. Trener Eugenio Dalmasson
bo torej po Latvijcu Andrejsu Gra-
žulisu, ki je klub okrepil prejšnji
teden, imel na voljo še enega fizično
postavnega igralca. Udanoh, ki bo 2.
avgusta dopolnil 31 let, je visok 202
centimetra in tehta 107 kilogramov,
igra pa lahko tako v vlogi krila kot
modernega centra. »Udanoh je čvrst
košarkar, ki se s svojo agresivnostjo
in atletskimi sposobnostmi povsem
enakovredno kosa z višjimi nasprot-
niki na mestu centra. Igra lahko tako
v vlogi čistega centra kot na krilnem
položaju, skratka je zelo dinamičen
in vsestranski igralec in bo zelo po-
memben adut naše ekipe,« je bil
poln pohval Dalmasson.

Udanoh je košarkarski sveto-
vljan, saj je po izkušnji na univerzi
Wayne State igral v Urugvaju, nato v
Italiji (v Ferrari in Mantovi), v fran-
coskem Toulonu, v Kazahstanu pri
Astani, nato pa se je vrnil v Italijo,
kjer je branil barve Cantuja, Avellina
in Reyerja iz Benetk, tako da ima po-
membne izkušnje tudi v playoffu.
»Najem Ikeja Udanoha je bila za nas
priložnost, ki je nismo smeli zamuditi.
Gre za igralca z bogatim košarkarskim
kurikulumom. Moštvu, ki smo si ga
zamislili in ga skušamo zgraditi, bo
lahko veliko prispeval,« je dodal pred-
sednik Mario Ghiacci, ki je ta čas s
svojimi ožjimi sodelavci zelo aktiven
na živahni košarkarski tržnici.

Pri Allianzu so v zadnjih tednih
v zelo tesnih stikih z agentom Mic-
heleja Ruzzierja, ki je predčasno pre-
kinil pogodbo s Cremono. Za usluge
27-letnega tržaškega organizatorja
igre se zanima veliko A-ligaških klu-
bov, kar priča, da gre za zelo kako-
vostnega košarkarja. Kot vse kaže, pa
v Trstu ne bo ostal Riccardo Cervi, ki
je Dalmassonovo ekipo okrepil med
zimskim prestopnim rokom. Palla-
canestro Trieste naj bi že izkoristil
izstopno klavzulo z 214 cm visokim
centrom iz Reggio Emilie. Svoje slovo
je medtem naznanil Allianzov team
manager Marco De Benedetto. V
svojem tipičnem slogu je na face-
booku sporočil, da je pač prišel čas
za nove izzive, čeprav se je v Trstu
zelo dobro znašel. »Vesel in hvaležen
sem, da sem podoživel to neverjetno
košarkarsko mesto. Čut pripadnosti,
ki ga imajo Tržačani, je težko najti
drugod v Italiji in v tujini,« je med
drugim zapisal De Benedetto. (ep)

REPEŠA – Hrvaški košarkarski
trener Jasmin Repeša je tudi uradno
novi trener A-ligaša VL Pesaro. S
klubom iz Mark je 59-letni strokov-
njak podpisal triletno pogodbo.

TENIS - Turneja Adria tour odpovedana

Pozitiven tudi Đoković
Na novi koronavirus pozitivna tudi žena Jelena – Namesto Črne Gore je bil v igri za gostovanje Portorož

Đoković s prostovoljci turneje Adria tour ANSA

NOGOMET - A-liga
Po koroni
Udinese
praznik rok

TURIN – Na tekmi, prvi po daljši
prekinitvi, je Udinese klonil proti nepo-
srednemu tekmecu za obstanek. Na go-
stovanju je Torino prvi in tudi edini gol
zadel z Belottijem v 16. minuti in tako
prevzel naskok nad Videmčani. Več
golov pa je padlo na drugi večerni tekmi
med Genoo in Parmo: tekma se je kon-
čala z 1:4 za Parmo, pri kateri je bil
trikrat uspešen Cornelius (18., 33. in
53.), piko na i pa postavil Kulusevski v
87. minuti, edini gol pa je Genoa dosegla
po 11-metrovki (Falque v 53.). Parma je
tako dohitela Milan na sedmem mestu.

V preostalih dveh tekmah je v Ve-
roni Napoli zmagal z 0:2 po golih Milika
(38. min) in Lozana (90.). Oba gola sta
padla po dveh napakah obrambe Verone,
ki je tako povečala zaostanek za najboljšo
šesterico. Tekma med Spalom in Caglia-
rijem pa se je razpletla šele po podaljšku,
saj je Simeone za Caglieri dosegel edini
gol v 93. minuti za končni 0:1. S tem so
varovanci Zenge dočakali prvo zmago v
letu 2020, Spal pa ostaja na dnu lestivce.

Danes bodo na zelenico stopile kar
tri ekipe z vrha lestvice: Lazio bo na go-
stovanju igral proti Atalanti (brez izklju-
čenega trenerja Gasperinija), Inter s Sas-
suolom, Roma pa s Sampdorio.
Včerajšnji izidi: Spal - Cagliari 0:1, Verona
- Napoli 0:2, Genoa - Parma 1:4, Torino -
Udienese 1:0. Danes: Inter - Sassuolo
(19.30), Atalanta - Lazio, Roma - Samp-
doria (obe ob 21.45)

Danes prekmurski finale
BRDO PRI KRANJU – Danes ob

17.30 se bosta na Brdu pri Kranju v fi-
nalu pokala Slovenije pomerila Nafta
in Mura. V vlogi favoritov so nogome-
taši iz Murske Sobote, drugoligaši iz
Lendave pa želijo presenetiti višje po-
stavljene nasprotnike.

Z Jerončičem v Kamniku
še en reprezentant

KAMNIK - Pri Calcit Volleyju,
ki ga bo vodil Gregor Jerončič, sesta-
vljajo zelo konkurenčno ekipo. V novo
sezono bodo krenili še z enim sloven-
skim reprezentantom, saj v Kamnik
po Sašu Štalekarju prihaja še Jan Klo-
bučar. Za Kamničane bo igral tudiu
Poljak Milosz Hebda.

BEOGRAD – Številka 1 svetovnega
tenisa Novak Đoković je po igranju na
turneji Adria tour sporočil, da je pozitiven
na novi koronavirus. Novica ni presene-
čenje, saj so pred tem za covidom-19
zboleli še trije igralci na turneji, Bolgar
Grigor Dimitrov, Hrvat Borna Čorić in
Srb Viktor Troicki, zboleli pa so še drugi.
Turneja je sprva potekala v Beogradu,
minuli vikend na drugi postaji v Zadru
pa so morali finale zaradi pozitivnega
testa Dimitrova odpovedati, po Đokovi-
čevi objavi pozitivnega testa pa so turnejo
povsem prekinili. Đoković je sicer zavrnil
testiranje v Zadru in se z družino odpravil
v Beograd. Tam je včeraj izvedel, da je
njegov test in test žene Jelene pozitiven,
otroka pa sta negativna.

»Vse, kar smo naredili minuli me-
sec dni, smo naredili čistega srca in z
iskrenimi namerami. Naš turnir je bil
dobrodelen z idejo, da pomagamo teni-
sačem iz regije, da jim omogočimo po-
goje za igranje, da nekaj zaslužijo in na
ta način lažje prebrodijo to težko ob-
dobje,« je v sporočilu za javnost še dejal
33-letni srbski zvezdnik in pojasnil, da
so skušali promovirati sporočilo soli-
darnosti, spoštovanja in fair playa. »Tur-
nir smo organizirali v trenutku, ko je vi-
rus oslabel in verjeli smo, da imamo
ustrezne pogoje za organizacijo. Na ža-
lost je virus še vedno prisoten. Zelo mi
je žal vsake okužbe,« je še dejal Đoković,
ki sicer nima simptomov in pridal, da
bo naslednjih 14 dni v samoosamitvi,
čez pet dni pa bo opravil nov koronavi-
rusni test.

Sicer pa je športni svet glasno kri-
tiziral brezbrižnost organizatorjev in
neupoštevanje higienskih protokolov
ter polne tribune na turneji, sproščenost
igralcev in navijačev na turnirjih, neu-
poštevanje osebne razdalje, neuporabo
zaščitnih mask in razkužil. Hrvaški Ju-
tranji list je med drugim tudi poročal,

kako se hrvaška teniška zveza ni držala
navodil, daleč preveč je bilo gledalcev,
organizirali pa so tudi spremljevalne
dogodke, o katerih hrvaški epidemiologi
niso bili obveščeni. Niti osebje se ni
držalo nobenega od ukrepov in pripo-
ročil, na vhodu na stadion pa nihče ni
nadzoroval vstopnic ali meril tempera-
ture obiskovalcem.

Eden od turnirjev naj bi namesto v
Črni Gori gostil Portorož, a zaradi ukre-
pov proti širjenju koronavirusa, ki veljajo
v Sloveniji, so gostovanje odpovedali.
Težava je bila v tem, da še vedno velja
14- dnevna karantena za srbske drža-
vljane, drugo pa je število gledalcev.

Po blamaži z organizacijo Adria
toura, na katerem so sodelovale nekatere
največje svetovne športne zvezde, Sports
Illustrated navaja, da igralci zahtevajo
odstop Đokovića z mesta predsednika
združenja igralcev ATP.

ZIMSKI ŠPORTI - Uspešna športnika

Tepeš in Fabjanova
končala kariero

LJUBLJANA – Slovenski smučarski
skakalec Jurij Tepeš in dolgoletna slovenska
reprezentantka v smučarskem teku Vesna
Fabjan sta včeraj uradno naznanila konec
kariere. Tepeš je odločitev potrdil v mo-
ravskih Toplicah, kjer je slovenska moška
reprezentanca v smučarskih skokih pred-
stavila opravljeno delo pred začetkom
poletne velike nagrade. Smučarskih skokov
pa 31-letni Ljubljančan ne bo popolnoma
opustil, saj se zdaj podaja v trenerske
vode, ob tem pa se po posvetil tudi avto-
mobilizmu, kar ga zelo veseli. V svetovnem
pokalu je prvič nastopil leta 2005/06, od
takrat pa največje uspehe zbral v ekipnih
tekmah, ko je bil na svetovnih prvenstvih
dvakrat tretji. Na tekmah svetovnega
pokala je zbral dve zmagi, obakrat je bil
najboljši na domači letalnici v Planici,
skupno pa je na odru za zmagovalce stal

sedemkrat kot posameznik in 16-krat v
ekipnih preizkušnjah.

Pomembno poglavje v svojem ži-
vljenju pa zaključuje tudi Vesna Fabjan,
ki je največji uspeh dosegla na olimpij-
skih igrah 2014 v Sočiju, kjer je osvojila
bronasto kolajno v sprintu. V svetovnem
pokalu je 35-letna tekmovalka šestkrat
stala na zmagovalnem odru in ima
tudi dve zmagi.

Reichelt spet na snegu
SÖLDEN – Avstrijski alpski smučar

Hannes Reichelt se je po 178 dneh po po-
škodbi – poškodoval se je pri padcu v
Bormiu 28. decembra lani – vnovič vrnil
na sneg. Prve zavoje je po poškodbi
križnih vezi in meniskusa opravil na le-
deniku Rettenbach nad Söldnom.

Čeh bi v Riu 
osvojil zlato kolajno ...
MARIBOR – Kristjan Čeh (Ptuj),
mlajši članski evropski prvak, je na
atletskem mitingu v Mariboru na
drugi tekmi sezone slovenske lige Te-
lekom Slovenije v metu diska zmogel
68,75 m, kar je tretji najboljši izid na
svetu v tej sezoni. V četrti seriji je s
tem izboljšal svoj slovenski rekord
(66,29 m), ki ga je dosegel 7. junija
letos v Domžalah.
Z izidom, ki bi mu prejšnjih dveh
olimpijskih igrah v Londonu 2012
(prvo mesto 68,37 m) in Riu de Janeiru
2016 (68,27 m) prineslo olimpijsko
zlato, je izboljšal tudi 44 let star evropski
rekord za mlajše člane do 23 let.
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15Sreda, 24. junija 2020

Vir: Devetak, Jurij, (24. 6. 2020): Vrhovi Jadrana. Primorski dnevnik. 15.

1. V tržaškem časopisu Primorski dnevnik se je pojavila zgornja karikatura. 
Njen avtor je nekdanji dijak DIZ Jožefa Stefana Jurij Devetak. Razmisli, kaj slika 
sporoča.
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2. Kaj ti povedo posamezni semiotski znaki? Izpolni razpredelnico.

Poimenovanje  
semiotskega  znaka 

Njegov pomen v karikaturi Vrste semiotskih 
virov

3. Kako so uporabljeni znaki in njihov pomen povezani z okoliščinami, družbe-
nimi, kulturnimi? 

4. Katere izrazne prvine prevladujejo, besedne ali nebesedne? Ali bi lahko ka-
rikaturo imenoval tudi besedilo? Utemelji svoj odgovor, dokazuj.

5. Kateremu naslovniku bi bila karikatura nerazumljiva oz. manj razumljiva?

6. Kaj sporoča naslov? Razloži pomen s parafrazo.
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7. Kaj je karikatura? Kaj je zanjo značilno? (Informacijo poišči na spletu ali v le-
ksikonu.) Razmisli, zakaj je slikovnemu večkrat dodano tudi besedno.

8. Ali bi na tem mestu svojemu odgovoru na 1. vprašanje še kaj dodal/a? Kaj?

9. Vile&Vampi je psevdonim za skupino tržaških risarjev in avtorjev, ki se s svo-
jimi vinjetami pojavljajo tudi na straneh Primorskega dnevnika. Kakšen pomen 
implicira psevdonim? Ali ga njihovo ustvarjanje doseže? Na spletu poišči eno 
izmed njihovih vinjet in jo parafraziraj ter analiziraj, kako, s katerimi semiot-
skimi viri je tvorjen pomen. Analiziraj na podoben način, kot je razčlenjena ta 
karikatura.


