
OTVORITEV IGRIŠČ POD BOŠTANJEM
ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Če imate kakršno koli vprašanje nas lahko kontaktirate na spodnji naslov:
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje

Uradne ure so vsak delavnik od 9:00 – 15:00, 
Telefon. 040 655 795 (Miša Pintarič), 040 655 796 (Leon Kebe), 040 655 797 (Tina Mikuš),

Faks: 01 786 50 32 ali 01 786 36 68
e-mail: info@grajski-vrt.si

spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

V soboto 05.07.2008 je bila pod Boštanjem otvoritev novih športnih igrišč. Na ta dan so se na 
novem travnatem igrišču za mali nogomet pomerile ekipe iz bližnje in daljne okolice. Na svoj račun 
so prišli tudi ljubitelji odbojke, ki so svoje moči in spretnost primerjali na prav tako novem igrišču 
za odbojko na mivki. Poleg igrišč smo za športne aktivnosti uporabili že obstoječo Blagajevo pot. 
Po njej so se zjutraj na kolesarskem krosu poganjali kolesarji, po končani kolesarski tekmi pa so 
se na isto progo, samo v obratni smeri, podali tudi tekači.
Na dokaj zahtevni kolesarski progi, ki ima 
na 1350 metrih 42m višinske razlike so 
tekmovalci tekmovali v dveh kategorijah. 
Med moškimi je slavil Mitja Lončar, drugi je bil 
Franc Purkat (oba iz Kolesarskega društva 
Hitri polži), na tretje mesto pa je prikolesaril 
Tomaž Klančar (Klub “Tešku je rečt”). 
Med damami je največ krogov prevozila 
Sabina Avsec, druga je bila Iva Oven, tretje 
mesto pa je zasedla Marija Purkat (vse tri 
Kolesarsko društvo Hitri polži).

Na isti progi le nekaj ur kasneje je med 
tekači zmagal Toni Habjan, drugi je bil Lado 
Matjažič, tretji pa Mitja Lončar, ki je prej slavil 
na kolesarski progi. Med ženskami je slavila 
Tina Mikuš, ki je v uri in pol na progi pretekla 

devet krogov oz. dobrih dvanajst kilometrov, 
sledili sta ji Irena Škerjanec Nedoh in na 
tretjem mestu Tanja Kadunc.

V tekmovanju na odbojki na mivki so se 
pomerile dvočlanske ekipe. Tretje mesto 
na vroči mivki je zasedla ekipa Martin, 
drugo mesto ekipa Ježek, najuspešnejša 
pa sta bila tekmovalca ki sta nastopala 
pod ekipnim imenom Wahoo.

Na vsekakor najbolj zanimivem in 
razburljivem tekmovanju dneva, turnirju 
v malem nogometu, so po celodnevnem 
napornem tekanju po soncu slavili 

tekmovalci iz ekipe Tele Team, ki so na 
ta turnir prišli iz Ljubljane. Drugo mesto 
je po razburljivem finalnem boju polnem 
preobratov, zasedla ekipa Elektro Gale. 
Tretje mesto pa je po streljanju kazenskih 
strelov zasedla ekipa Erna. Obe ekipi so 
sestavljali domači fantje iz okoliških krajev. 
Posebni gostje na turnirju so bili Kralji ulice, 
ekipa brezdomcev, ki je zastopala Slovenijo 
na svetovnem prvenstvu brezdomcev.

Čeprav poln športnih naporov je dan je 
minil poln veselja in smeha predvsem pa 
prijetnega druženja. V veliki meri je k temu 
prispevala tudi ekipa Radia Zeleni val, ki 
je poskrbela za glasbo in prijetno vzdušje. 
Rodila so se nova poznanstva, spletle 
prijateljske vezi, najpomembnejše pa je to, 
da smo se razšli trdno sklenjeni, da tako 
srečanje ponovimo, najbrž že v jeseni. Na 
igrišča pod Boštanjem ste sicer vabljeni 
vsi, ki želite igrati nogomet ali odbojko, saj 
so na voljo tudi takrat, ko ni organiziranih 
tekmovanj.
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