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Šport
Quadarella drugič zlata
BUDIMPEŠTA – Na evropskem prvenstvu v plavanju je Italijanka Si-
mona Quadarella po zmagi na 800 merov ubranila evropski naslov
tudi v najnovejši olimpijski razdalji 1500 m v času 15:52,59, kar je
četrti rezultat leta. Drugo mesto je pripadlo Rusinji Anastaziji Kripč-
nikovi, bron pa Italijanki Martini Caramagnoli. Italijanska štafeta pa je
s Fedrico Pellegrini in Quadarello na čelu v razdalji 4x200 m osvojila
bron in tudi normo za nastop na olimpijskih igrah. Četrto kolajno za
Italijo pa je osvojila Margherita Panziera na 100 m hrbtno.

EP: od 5 do 15 evrov
LJUBLJANA – Začela se je prodaja vstopnic za zaključni del
evropskega nogometnega prvenstva do 21 let, ki poteka v
Sloveniji in na Madžarskem. Maribor bo v četrtfinalu 31. maja
gostil tekmo Španija - Hrvaška, v Ljubljani pa se bosta istega
dne pomerili Portugalska in Italija. Cena vstopnic je od 5 do 7
evrov. Maribor bo gostil tudi polfinalno tekmo 3. junija, cene
vstopnic pa se sučejo od 8 do 10 evrov. Finale EP do 21 let bo
odigran v Stožicah. Cene vstopnic bodo 13 oz. 15 evrov.

OLIMPIZEM - Včeraj na Stadionu 1. maja ob sodelovanju ZSŠDI in OKS-ZŠZ

Slovenska bakla v Trstu
Slovenska
olimpijska bakla
v objemu 
Borovih ritmičark,
Borovih atletov
Mateje Tavčar, 
Tee Civardi, 
Matije Pučnika
in Petra Šavrona,
smučarke Devina
Caterine Sinigoi,
orientacistov Gaje
Nastje Ferluga
in Gorana Polojaza
ter maskote ZSŠDI
žabice Skokice

FOTODAMJ@N

TRST – Slovenska olimpijska bakla je včeraj ob sode-
lovanju ZSŠDI obiskala tudi Trst. Na Stadionu 1. maja,
zibelki slovenskega športnega gibanja v Italiji, so jo sprejeli
mladi športniki in športnice ter nekateri ugledni gostje.
Bakla je najprej zagorela pod spominsko ploščo slovenskih
športnih iger, prve pa so jo prevzele ritmičarke domačega
AŠZ Bor. Čast, da so simbol olimpizma držali v svojih rokah,
so imeli še smučarka SK Devin Caterina Sinigoi, atleti kluba
Bor Atletika Mateja Tavčar, Tea Civardi, Matija Pučnik in
Peter Šavron ter orientacista AŠZ Gaja Nastja Ferluga in

Goran Polojaz. Mladi športniki so pred mikrofonom izrekli
svojo olimpijsko misel, prav vsi pa so postregli z lepimi in
globokimi besedami. Baklo sta Sinigoieva in Tavčarjeva tudi
ponesli v notranjost Stadiona 1. maja in z njo odtekli
simbolični krog v slovenskem športnem hramu v Trstu.

Dobrodošlico vsem prisotnim je kajpak dal predsednik
ZSŠDI Ivan Peterlin, ki je poudaril simbolični pomen bakle
in pomen Stadiona 1. maja za športno gibanje slovenske na-
rodne skupnosti v Italiji. »Olimpijska bakla je znanilka pre-
poroda. Vsi smo ta čas zelo optimisti za bodočnost, saj je

pred nami konec tega mračnega obdobja, ki je tako zazna-
moval naša življenja,« je med drugim dejal Peterlin.
Spregovoril je tudi prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag.
Janez Sodržnik, ki je izpostavil predvsem pomen združevanja,
ki ga ima bakla na svoji poti po Sloveniji in v krajih ob meji,
kjer živijo Slovenci. Na krajši slovesnosti, ki jo je priredila
ZSŠDI ob sodelovanju OKS- ZŠZ, so bili prisotni še pred-
sednica Komisije za zamejski šport pri OKS-ZŠZ Sonja Polj-
šak, slovenski konzul v Trstu Peter Golob in predsednica
SKGZ Ksenija Dobrila. (ep)

POGOVOR - Kolesar Daniel Pozzecco

»Bernal lahko še pridobi,
čezmejna etapa bo hitra«

NABREŽINA – O dosedanjem
poteku dirke po Italiji smo se pogovorili z
vsestranskim kolesarjem ekipe Eppinger
Team Danielom Pozzeccom.

Med favoriti za končno zmago na
Giru je Bernal dokazal, da je v najboljši
formi. Bo zdržal do konca?

Bernal je res v vrhunski formi, na
razpolago pa ima tudi najmočnejšo ekipo.
Kolumbijec lahko računa na Ganno, ki
ga je doslej ščitil pred padci in pastmi
dirke. Tudi z njegovo pomočjo je zdaj v
rožnati majici. Mislim, da bo Bernala in
ekipo Ineos Grenadiers težko kdo prese-
netil. Zaradi padca je žal že odstopil
Landa, ki je bil edini, ki bi lahko Bernala
spravil v težave.

Danes se bodo kolesarji povzpeli
na Zoncolan. Kaj lahko pričakujemo na
tako zahtevnem vzponu?

Lahko pričakujemo dolg pobeg, ki
pa se bo najbrž zaključil na začetku
vzpona. Mislim, da lahko Bernal še nekaj
pridobi. Izkoristiti mora priliko in si na-
brati varno prednost, saj je lahko okvara
vedno za vogalom. Vzpona na Zoncolan
s Sutria se je treba lotiti z glavo, saj je prvi
del konstanten in je cesta široka, zaključek,
ki se vije ob smučarskih progah, pa iz-
jemno strm in zahteven. Če porabiš pre-
več moči na začetku, tvegaš, da se na
koncu znajdeš popolnoma brez goriva.

Kakšna pa bo po vašem mnenju
jutrišnja čezmejna goriška etapa?

To bo hitra etapa, na kateri bodo v
ospredju predvsem drugorazredni kole-

sarji oz. tisti, ki lovijo etapne zmage in se
ne borijo za skupno lestvico. Glavni fa-
voriti bodo nadzorovali položaj in hranili
moči za naprej.

Ste zadovoljni s svojo sezono?
Za zdaj sem zelo zadovoljen, saj

noge vrtijo, tako kot je treba. S trenerjem
sva dobila pravi plan treningov in tudi
rezultati so temu primerni. Zdaj ciljam
na italijansko in predvsem na svetovno
prvenstvo v gorskokolesarskem marato-
nu, ki bo letos v Italiji.

Vedno več je profesionalcev, ki so
uspešni tako s cestnim kot z gorskim
kolesom. Kakšna je prednost multidi-
sciplinarnega pristopa?

Prednost je predvsem v kontroli
kolesa. Med vožnjo z gorskim kolesom
moraš bit vedno pozoren in imeti pri-
pravljene reflekse. To pri vožnji s cestnim
kolesom pomaga zlasti pri spustih. (ep)

Nabrežinec Daniel Pozzecco

KOLESARSTVO - Giro
Nizzolu krstna
zmaga, danes
na Zoncolan

VERONA - Italijan Giacomo Niz-
zolo je zmagovalec 13. etape kolesarske
dirke po Italiji. Na povsem ravni trasi
od Ravenne do Verone (198 km) je o
zmagovalcu odločal sprint, v katerem
je domačin, ki je v karieri kar 11-krat
osvojil drugo mesto v etapah Gira, strl
še enega domačina Edoarda Affinija in
Slovaka Petra Sagana.

V etapi so sicer pobegnili trije
kolesarji, ki pa si niso privozili več kot
tri minute naskoka pred glavnino. Sled-
nja je le nadzorovala prednost, 50 km
pred ciljem pa je sledilo nekaj poskusov
ekip, ki nimajo izrazitega sprinterja, a
vse skupaj ni obrodilo sadov. Potem ko
je glavnina okoli deset kilometrov pred
ciljem ujela ubežnike, je etapo odločil
sprint. Nizzolo se je z zmago približal
Saganu (Bora-hansgrohe) v boju za
majico najboljšega sprinterja. Po tretjem
mestu ima Sagan zdaj le še devet točk
naskoka pred Nizzolom (135:126).

V skupnem seštevku pred 14. eta-
po in vzponom na sloviti Zoncolan ni
prišlo do sprememb. Vodilni je še
naprej Kolumbijec Egan Bernal (Ineos
Grenadiers).
Izidi: 1. G. Nizzolo (Ita/ASSOS) 4:42:19,
2. E. Affini (Ita/Jumbo) isti čas, 3. P.
Sagan (Slk/Bora), 4. D. Cimolai
(Ita/Israel), 5. F. Gaviria (Kol/UAE). Skup-
no: 1. E. Bernal Gomez (Kol/Ineos)
53:11:42, 2. A. Vlasov (Rus/Astana) 0:45,
3. D. Caruso (Ita/Bahrain) 1:12, 4. H.
Carthy (VBr/EF) 1:17, 5. S. Yates (VBr/Bi-
keExchange) 1:22.

KOŠARKA - NBA

Izrazitega
favorita ni

NEW YORK – Danes se bo z ve-
černim obračunom med Milwaukee
Bucks in Miami Heat začela končnica
severnoameriške košarkarske lige NBA.
Že v prvem paru bo torej na parket stopil
slovenski zvezdnik Miamija Goran Dragić,
dve uri in pol kasneje pa bo play-off začel
tudi Luka Dončič z Dallasom, ki se bo
boril proti Los Angeles Clippersom.

V končnici izrazitega favorita ni,
morda pa največ možnosti za preboj v fi-
nale pripisujejo košarkarjem Brooklyna
z velikim trojcem James Harden, Kevin
Durant in Kyrie Irving. V lanski sezoni je
ta vloga odločno pripadala Los Angeles
Lakers, ki bodo letos lovili rekordni 18.
prstan. Vsaj tokrat pa rumeno-vijoličnemu
moštvu iz Los Angelesa naslova nihče ne
pripisuje vnaprej. Poškodbe so prvakom
preprečile neposredno uvrstitev v kon-
čnico, reševati so se morali skozi dodatne
tekme oz. »play-in«. Osemnajsti prstan
bodo lovili tudi Boston Celticsi, ki pa so
se podobno kot Lakersi prebili v končnico
šele po situ »play-ina«.

Na zahodu je bila najboljša ekipa
Utah Jazz, ki še čaka na nasprotnika kon-
čnice. To bo zmagovalec obračuna »play-
ina« Golden State Warriors ali Memphis
Grizzlies. Vodilni na vzhodu Philadelphia
76ers pa bodo v prvem krogu končnice
izzvali zmagovalca druge tekme »play-
ina« na vzhodu Washington Wizards.

Miami, ki je bil na vzhodu šesti,
zna pripraviti presenečenje proti tretjeu-
vrščenemu Milwaukeeju. Predvsem v
zadnjem delu sezone so se Dragić in soi-
gralci izkazali za homogeno ekipo in
vendarle ujeli boljšo formo, dobili 12 od
zadnjih 17 tekem, zato lahko samozave-
stno pričakujejo nasprotnike. Slednji
bodo iskali maščevanje za lanski poraz v
konferenčnem polfinalu (1:4) in so mo-
čnejši za Jrueja Holidayja, enega najboljših
obrambnih igralcev lige NBA. Sam Goran
Dragić, ki je lani igral v finalu, zna v kon-
čnicah potegniti tisto najboljše, lani v
povprečju do finala dosegal več kot 20
točk na tekmo.

Mesto više je v rednem delu vzhoda
končala Atlanta Danila Gallinarija, ki bo
v prvem krogu (pojutrišnjem) igrala proti
New York Knicksom, ki se vračajo v kon-
čnico po kar osmih letih.

Dallas Mavericks z Luko Dončićem
pa se bo še drugo sezono zapored
pomeril z Los Angeles Clippers, ki je bil
lani boljši s 4:2, z razliko, da bo letos
igral tudi Latvijec Kristaps Porzingis, ki
je bil lani poškodovan. Letošnji Dallas
sicer napadalno ni tako učinkovit kot
lanski, stalnica je bil predvsem Dončić,
ki se mu znova obeta uvrstitev v prvo
peterko rednega dela lige. Z Ljubljanča-
nom igra tudi Italijan Nicolò Melli, ki se
je ekipi iz Teksasa priključil med sezono
in se takoj ujel s soigralci.

Favoriti pa so v dvoboju proti Port-
land Trail Blazers košarkarji Denverja,
kjer igra še tretji Slovenec Vlatko Čančar.
Nuggetsi so redni del končali na tretjem
mestu zahodne konference in imajo
enega od glavnih kandidatov za naziv
najkoristnejšega igralca lige, srbskega
centra Nikolo Jokića.
Pari končnice lige NBA - vzhodna kon-
ferenca: danes 20.00 Milwaukee Bucks
(3) - Miami Heat (6); jutri: 02.00 Brooklyn
Nets (2) - Boston Celtics (7), 19.00 Phi-
ladelphia 76ers (1) - Washington Wizards
(8); pojutrišnjem: 01.00 New York Knicks
(4) - Atlanta Hawks (5). Zahodna kon-
ferenca: danes: 22.30 Los Angeles Clip-
pers (4) - Dallas Mavericks (5); jutri:
04.30 Denver Nuggets (3) - Portland
Trail Blazers (6), 21.30 Phoenix Suns (2)
- Los Angeles Lakers (7); pojutrišnjem:
03.30 Utah Jazz (1) - Golden State War-
riors/Memphis Grizzlies (8).

V boju proti dopingu bodo 
analizirali tudi suho kri

MONTREAL – Svetovna protido-
pinška agencija bo v prihodnosti
uporabljala inovativno analizo po-
sušene krvi ali Dried Blood Spots
(DBS) pri nadzoru dopinga po
vsem svetu. Metoda bi lahko med
drugim povečala število športnikov,
ki jih je mogoče testirati na bolj
oddaljenih območjih sveta, od ko-
der je običajne vzorce krvi težko
prevažati. Nekatere elemente me-
tode DBS bodo preizkušali že na
olimpijskih igrah v Tokiu, preden
bodo »rutinsko uporabljeni« na
zimskih igrah v Pekingu leta 2022.

Najstnik boljši od Bedeneta,
Andreja Klepač v finalu

LYON – Na turnirju serije ATP
250 v Lyonu je v polfinale napre-
doval 19-letni Italijan Lorenzo Mu-
setti (88. igralec ATP). V četrtinalu
je izločil najboljšega slovenskega
igralca Aljaža Bedeneta (št. 55) s
6:3 in 7:6 (2). Naslednji tekemc
Italijana bo Grk Stefanos Cicipas.
V finalu dvojic turnirja WTA z na-
gradnih skladom 235.000 evrov v
Parmi pa bo igrala tudi Primorka
Andreja Klepač s Hrvatico Darijo
Jurak.

Vaterpolisti za 5. mesto
SIRACUSA – Tržaški vaterpolisti
Pallanuoto Trieste bodo danes na
gostovanju igrali odločilno tekmo
za končno 5. mesto v A1-ligi in
mesto v Euro cupu. Tekma proti
Siracusi se bo začela ob 15. uri.

17Sobota, 22. maja 2021

Vir: ep, (22. 5. 2021): Slovenska bakla v Trstu. Primorski dnevnik. 17.

Preberi članek in ga analiziraj.

1. Zaustavi se pri izstopajočih elementih članka: s čim pritegnejo tvojo pozor-
nost? 

2. Podrobneje analiziraj fotografijo (nebesedno sestavino članka – slikovno). 

a) Opazuj športnike (predstavljene udeležence), kako so postavljeni v pro-
storu?

b) Kam in kako predstavljeni udeleženci usmerjajo bralčevo pozornost?
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c) Ali je dogajanje na fotografiji statično ali dinamično? Kako tako strukturo 
predstavitve imenujemo? 

č) Bakla je na sredi fotografije, na stojalu pod spominsko ploščo. Zakaj?

d) Kaj vsebinsko dopolnjuje fotografijo? Kaj zvemo?

e) Kakšna je torej vloga fotografije v odnosu do besednega? 

f) Bi jo lahko izpustili? Kaj bi se zgodilo?

3. Preberi besedno v članku.

a) Kaj izveš v besednem?

b) Zapiši, kaj sporočajo glagoli in kaj pridevniki.

c) Kaj je novinarjev namen?  

č) Kakšen je odnos novinarja do dogodka? Čustven ali ne? Kako to ugotoviš?

d) Kako avtor članka piše o bakli? Slovenska olimpijska bakla je včeraj ob 
sodelovanju ZSŠDI obiskala tudi Trst. Je torej bakla živo bitje?

e) V katerem delu zgornjega stavka je zapisan povedek? Čemu? 

f) Razmisli in zapiši, kakšen je pomen olimpijske bakle, predstavi izvor olim-
pijskih iger, pravila, ki so veljala nekoč med potekom iger, in  pravila v da-
našnjem času. Zakaj so vsa ta vedenja za razumevanje tega besedila po-
membna?  

4. Zgornje besedilo je primer besedilne vrste poročilo. Z njim si pomagaj pri 
pisanju svojega poročila o dogodku, ki si mu prisostvoval/a. Zgleduj se po rabi 
glagolskega časa, avtorjevem namenu in odnosu do obravnavanega dogodka, 
ne pozabi zapisati kaj, kdaj, kje, kako, zakaj se je zgodilo, kdo je dejanje sprožil 
ali je bil z njim prizadet. Upoštevaj tudi vedenja, ki si jih usvojil/a z analizo zgor-
njega besedila.

Z zgornjimi vprašanji smo spraševali po tvorbi pomenov na ideacijski/izrazni 
pomenski ravnini (2. a, c za slikovno; 3. a, b, d za besedno), besedilni (2. č za sli-
kovno; 3. e za besedno), medosebni (2. b za slikovno; 3. c, č za besedno). Ugotav-
ljali smo interakcijo ali součinkovanje med slikovnim in besednim pri ustvarja-
nju besedilnega pomena tega večkodnega članka (vprašanja 2. d, e, f) in katere 
inference mora bralec poznati, da laže in temeljiteje prepozna pomen besedila 
v zvezi z olimpijskimi igrami.


