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V lepem, sončnem, majskem dopoldnevu se nas je okrog 60 mladih domžalske dekanije zbralo v 
jarški župniji, ob igriščih OŠ Rodica z namenom, da se v športnem duhu povežemo in bolje 
spoznamo. 

DOM-ovci smo letos naše, že tradicionalno športno tekmovanje popestrili z novo disciplino, 
štafetnim tekom 4x200 m. 200m sicer ni veliko, a če jih moraš preteči na vso moč, ti na cilju, ko 
predajaš štafetno palico, srček kar močno in hitro bije. 

Razočaranih ekip ta dan skoraj ni bilo. Pri štafetnem teku in nogometu so vse sodelujoče ekipe 
»dobile medalje«. No, iz tega se da sklepati, koliko jih je sploh bilo. 

V štafetnem teku 4x200m so bile prepričljivo najbolj urne jarške Male lopatke, nato so v cilj 
pritekli mengeški Valarji, Doblanom pa je tako preostala najnižja stopnička na zmagovalnem odru. 

V nogometu so bili DMD-jevci iz Doba boljši od lanskoletnih zmagovalcev iz Peč (Fantastičnih 
7), z bronom pa so morali biti zadovoljni nogometaši Outsiderji iz gostujoče župnije. S po petimi 
goli odhajata v dekanijske anale Davor Maučec in Gašper Stegnar, sledi jima David Primožič s 
štirimi, po dva pa sta dosegla Matjaž Košar in Klemen Zabret. Skupaj je padlo 25 zadetkov. 

Drena za osvojitev pokala ni bilo niti pri odbojki. Jarška župnija je z dvema ekipama 
predstavljala polovico sodelujočih ekip in tudi osvojila dve medalji: zlato (Pajki) in bronasto 
(Jackice). Dišalo je sicer po zmagi Mengšanov (Valarji), a so le-ti pri vodstvu 24:22 v tretji igri 
zapravili lepo možnost za osvojitev pokala. Sončki iz Doba so ostali brez priznanja. 

Še največ tekem se je igralo v košarki: Med petimi trojkami so Knofke iz Jarš po več letih s 
prestola zrinili domžalski Prdafi, tretja je bila 6. flota iz Doba, brez stopničk pa so ostali Fantastični 
3 iz Peč in Valarji iz Mengša. 

Kljub srčnemu boju vseh sodelujočih ekip, je, hvala Bogu, večina tekmovalcev ostala cela, 
nepoškodovana. Sem ter tja je kdo morda dobil kakšno praskico, a to spada k športu, mar ne? 

S pokali in priznanji smo si razšli v upanju, da se prihodnje leto na podoben način razgibamo 
svoje zasedene in mlahave mišice.  
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