
Ljubljanski podvodni hokejisti znova osvojili gorenjsko lovoriko 

 
V soboto 19.2.2011 se je v pokritev olimpijskem bazenu v kranju odvijal že 15. memorial 
Boštjana Mesareca v podvodnem hokeju. Tekmovanje je bilo organizirano pod okriljem 
Slovenske potapljaške zveze in kranjskega kluba PH Kranj. 
Tokratnega tekmovanja se je udeležilo 13 ekip iz 7 držav. (Hrvaška, Srbija, Češka, Nemčija, 
Madžarska, Italija in Slovenija) 
 
Spodbudna novica je, da so se tekmovanja udeležile kar štiri Slovenske ekipe in prav vse so 
tekmovale v skupini A, ki odloča v skupnem zmagovalcu turnirja. 
Slovenske barve so na tekmovanju zastopale tri ekipe iz Ljubljane ter ekipa iz Kranja. 
Ljubljanska ekipa pH ljubljana 1 je hotela popraviti vtis iz Ljubljane, kjer so v finalu izgubili 
proti Madžarom in se je na tekovanje odlično pripravila. Temu smo bili priča v finalni igri med 
Kranjem in Ljubljano, saj PH Kranj kljub trem odličnim Belgijskim reprezentantom, ki so se 
priključili ekipi Kranja niso mogli parirati močno motiviranim Ljubljanskim zmajem. Pohvaliti 
velja seveda tudi naše najmlajše hokejiste iz ekipe UWH Želve saj so v letu dni od kar igrajo kot 
ekipa prešli iz skupine B v A kjer pa niso le zaradi števila ampak povzročajo težave prav vsem 
ekipam. Upajmo, da bo ekipa, ki se je formirala ostala tako homogena in pripravljena za delo še 
naprej saj se jim v tem primeru obetajo odlični rezultati. Razočarala pa ni niti ekipa pH Ljubljana 
3 saj se jim je poznalo pomankanje nekaterih ključnih igralcev, ki bi ekipo sigurno dvignili  v boj 
za prva tri mesta. 
 
Na turnir je tokrat prišla močna ekipa iz Srbije, ki je nepričakovano premagala ekipo Piranha 1, 
vendar pa v tekmama z ekipama Kranja in pH Ljubljane 1 niso mogli pripraviti presenečenja. 
Zagotovo je največje presenečenje turnirja zmaga ekipe UWH Želve nad drugače zelo močno 
ekipo Budapest 1, ki sicer ni nastopila  v popolni sestavi a je kljub temu močna in izkušena 
ekipa, ki jo je izredno težko premagati. 
 
Turnir je bil odlično organiziran in voden tako, da gredo vse pohvale tudi organizatorjem ter 
seveda udeležencem turnirja. Upajmo, da se naslednje leto zopet vidimo v še večjem številu in z 
novimi ekpami, ki bodo postregle z še boljšo igro. 
 
Rezultati: 

1. pH Ljubljana 1 
2. PH Kranj 
3. Calypso (Srbija) 
4. Piranha 1 (Madžarska) 
5. pH Ljubljana 3 
6. UWH Želve 
7. Budapest 1 (Madžarska) 
8. Budapest 2 (Madžarska) 
9. Assetto Variabile (Italija) 
10. TNT Munich (Nemčija) 
11. RK Sisak (Hrvaška) 
12. Serrasalmus (Češka) 
13. Piranha 2 (Madžarska) 

 
Peter Grosman 
pH Ljubljana 
 



 
 

 


