
Damir Dugonjić evropski prvak 
v plavanju

Številka 19, 30.5.2012

Dragi prijatelji športa. Pred vami so e-krogi, v 
katerih vas informiramo o najpomembnejših dogodkih v OKS-
ZŠZ, NPŠZ, mednarodnem olimpijskem gibanju in o ostalih 
področij našega delovanja.

OKS novice

Dve plavalni medalji na evropskem 
prvenstvu
Damir Dugonjić je postal evropski prvak v 
plavanju na 50 m prsno, medtem ko je 
štafeta v postavi Mojca Sagmeister, Urša 
Bežan, Anja Klinar in Sara Isaković osvojila 
bronasto kolajno na 4 x 200 metrov prosto.
Šimičeva na olimpijske igre v London
Mateja Šimic bo prva slovenska 
predstavnica v zgodovini na olimpijskih igrah 
v triatlonu, kamor se je uvrstila po tekmi v 
Madridu.

Sonja Roman izpolnila B olimpijsko 
normo
Slovenska rekorderka Sonja Roman je na 
atletskem mitingu v nizozemskem Hengelu v 
teku na 1500 metrov izpolnila normo B za 
olimpijske igre v Londonu (4:08,90).

Evropsko prvenstvo v kegljanju za slepe 
in slabovidne
Vabljeni na evropsko prvenstvo v kegljanju 
za slebe in slabovidne, ki bo od 30. maja do 
2. junija 2012 na kegljišču Golovec Celje.

Spremljajte Twitter profil 
@TeamSlovenia.

Najbolj aktualno

Spremljajte športnike - kandidate 
za nastope na OI v Londonu na 
strani Teama Slovenie.

Pridruži se nam
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London 2012

Olimpijske vstopnice
LOCOG je objavil izgled letošnjih olimpijskih 
vstopnic, ki so še na voljo tudi na 
Olimpijskem komiteju Slovenije.

Olimpijski marketing

Odpotuj v London kot navijač
Sponzorji Teama Slovenie in Olimpijski 
komite Slovenije bodo prvič odpeljali več kot 
sto slovenskih navijačev na olimpijske igre, 
kamor jih bo popeljalo olimpijsko navijaško 
letalo, na katerem bo tudi Petra Majdič.
S tovornjakom v London
Si želite športno-navijaške počitnice v 
Londonu? Pred srečnežem je olimpijska 
dogodivščina in neprecenljiva izkušnja. A 
naloga je odgovorna in vse prej kot lahka.
Kakšen je vaš olimpijski junak?
Olimpijski komite Slovenije in vodilni 
slovenski digitalni medij Planet Siol.net v letu 
olimpijskih iger vabita osnovnošolce k 
pisanju tematskega spisa oz. kratke zgodbe 
Moj olimpijski junak.

Šport za vse

Koledar dogodkov
Za vas zbiramo številne športno-rekreativne 
prireditve in vadbe, ki so organizirane po 
vsej Sloveniji. Izberite svojo in poskrbite za 
zdrav življenjskih slog.

ASKO mini olimpijada
S pomočjo zlatega sponzorja olimpijskega 
teka, Adriatica Slovenice, bo na teku, 23. 
junija, izvedena Asko mini olimpijada za 
otroke, kjer bodo v ospredju olimpijske 
vrednote in prikaz olimpijskih iger.

Če se želite odjaviti od prejemanja Olimpijskih e-krogov prek OKS-a, kliknite tukaj.
Vaša zahteva bo nemudoma obdelana in z dnem odjave jih boste prenehali prejemati.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Celovška 25, 1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 230 60 00, E: info@olympic.si, W: www.olympic.si
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