BASKET CUP SARAJEVO 2019

Letos smo se deklice Košarkarskega kluba Dravograd, selekcije U 13, prvič odpravile na
mednarodni košarkarski turnir v Sarajevo . Ta je potekal med 18. in 21. aprilom. Punce smo se
tega turnirja zelo veselile, saj smo komaj čakale, da naš trud na treningih dobro izkoristimo
tudi proti nasprotnicam drugih držav. V četrtek zjutraj smo se odpravili na trinajst ur dolgo
pot. Ta je minila v znamenju smeha in zabave. Naslednji dan pa je že šlo zares. Prvo ogrevanje,
razgibavanje in še zadnji napotki pred prvo tekmo. Z veliko borbenosti in prikazane želje po
zmagi smo visoko slavile. Sledil je počitek in dobra regeneracija, saj je po kosilu sledila še druga
tekma. Z istim načinom igranja smo si zasluženo priborile zmago. Dan je bil čudovit, saj še
nismo bile poražene.
Prišla je sobota. Dan, ko smo ga nestrpno pričakovale. Vedele smo, da nas čakata dve veliko
težji tekmi kot prejšnji dan. Dopoldan smo poskrbele za počitek, da smo bile maksimalno
pripravljene na drugo tekmo. Dober napad, sodelovanje in želja po koših so nas pripeljali do
zmage. Res smo bile iz srca vesele. Po tekmi smo odšli še na krajši sprehod. Komaj smo čakale,
da se začne druga tekma. Vedele smo, kaj si želimo. Želele smo si le doseči koš. Borbenost,
obramba, komunikacija, sodelovanje, želja po košu …vrednote, ki smo jih upoštevale, so nas
pripeljale do zadnje, 4. zmage turnirja. To je pomenilo, da smo s krstnim prihodom v Sarajevu
v selekciji U 13 – deklice slavile 1. mesto. Seveda nam to ne bi uspelo brez najboljših trenerjev
ter absolutno najglasnejših navijačev – naših staršev in fantov starejših selekcij. Punce U 13
se vam iz srca zahvaljujemo.
Naslednji dan je sledila še podelitev, kjer smo prejele zlato medaljo ter pokal. Nato pa smo se
polne veselja, sreče in novih spoznanj odpravile proti domu.
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