
BALINARJI 

Društvo upokojencev Mežica 
 
Balinanje je zelo razširjena športna aktivnost med upokojenci po vsej Sloveniji. 
Organizirano se združujemo po regijskih območjih – ligah. Cilj pomeni, seveda uvrstitev na 
državno prvenstvo balinarjev – upokojencev. 
Naša balinarska sekcija deluje v okviru DU Mežica in sodeluje v Koroški ligi ( Slovenj 
Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem in Mežica ). 
Tekmuje moška in ženska ekipa. V okviru letne sezone imamo zelo natrpan urnik tekmovanj 
in prijateljskih srečanj. 
Organiziramo tekme na domačem igrišču. Sodelujemo pa tudi na vseh tekmovanjih, ki jih 
organizirajo druge sekcije npr. : 
– Šaterjev memorial na Ravnah 
– regijski turnir 
– turnir ob Mežiških dnevih 
– Viktorjev memorial Mežica 
– turnir za pokal mesta Slovenj Gradec 
– turnir ob krajevnem prazniku Ravne 
– pokal mesta Dravograd 
– prijateljsko srečanje s Šaleško ligo, sodelujemo z ekipo DU Topolšica. 
 
Razen tega imamo še interna tekmovanja z društvom invalidov Mežica in varovanci CUD 
Črna. Prav tako organiziramo medsebojno tekmovanje med balinarji posamezniki, kar nam  
služi za lažjo sestavo tekmovalnih ekip. 
 
PROGRAM SEKCIJE ZA LETO 2013: 
 
V letu 2012 smo prevzeli vodenje koroške balinarske lige in se nadaljuje v letu 2013.  
15. 05. igramo z Dravogradu doma 
29. 05. gostujemo v Slovenj Gradcu 
05.06.  gostujemo na Ravnah 
12..06. zaključek lige: turnir v Mežici, ki se ga udeležijo vsa društva v ligi. 
 
Smo organizatorji regijskega turnirja, ki bo 22.05. za ženske in 23.05.2013 moške ekipe. 
( Zmagovalni ekipi v ženski in moški konkurenci se uvrstita na državno prvenstvo.)  
 
12.06. Mežiško poletje: ekipni turni  
01. 07. do 1. 09. posamično medsebojno tekmovanje balinarjev. 
01.09. se prične jesenski del koroške Balinarske lige za sezono 2013/14 
03. 10.  XI. Viktorjev memorial: ekipni turnir v Mežici, ki se ga udeležijo vsa društva v regiji.  
                                                 
Udeležili se bomo tudi Šaterjevega memoriala, turnirja mesta Slovenj Gradec, krajevni praznik 
na Ravnah in pokal mesta Dravograd, ki pa datumsko še niso določeni. 
 
Lansko jesen smo na balinišču pričeli z izgradnjo brunarice. Balinarji smo s prispevki DU in 
svojimi nakupili material za streho, okna, vrata in polkroglice ,žal pa se je zavleklo pri donatorju 



lesa.  
 
Lep balinarski pozdrav! 
 
Vodja balinarske sekcije: Florjan Podjaveršek 
 


