PREDSTAVITEV
KLUBA

Zgodovina kluba
Začetek košarke na Polzeli 1971
Povezava in sožitje košarke ter Polzele, segata v sedemdeseta leta, ko se je skupina mladih odločila, da se bo na Polzeli aktivno
začela igrati košarka.
Vse do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, se je košarka igrala na različnih nivojih v slovenskih ligah, vzpon pa se je začel
v devetdesetih letih, ko so se Polzelani uvrstili v prvo slovensko državno ligo, v kateri so vrsto let bili takoj za Olimpijo druga ekipa
Slovenije.
V letu 1996 so košarkarji iz Polzele v Mariboru osvojili tudi naslov slovenskega pokalnega zmagovalca, kar je tudi največji uspeh
v zgodovini kluba. Vrsto sezon je bila Polzela udeleženka evropskih pokalov, kot edina ekipa je šest sezon zapored nastopala v
evropskem pokalu Saporta, ki je bil za Ligo Prvakov najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.
Sezona 2004/2005 je bila najslabša v zgodovini kluba, sledila je selitev v slovensko prvo B ligo in le peščici ljubiteljev košarke se gre
zahvaliti, da ta sezona ni bila tudi zadnja v zgodovini polzelske košarke. Tri sezone kasneje so se Hopsi ponovno uspeli vrniti v elitno
druščino slovenske košarke, v kateri vztrajajo še naprej.

Največji uspehi
1992 Uvrstitev v 1. slovensko košarkarsko ligo
Leta 1996 zmagovalci slovenskega pokala
V letih 1995,1997 in 1998 drugo mesto v državnem prvenstvu
V letih 1994 in 1997 finalisti slovenskega pokala
V letih od 1994 do 2001 nastopi v evropskih pokalih (Saporta, primerljivo s sedanjim EuroCup)
Pokalni vice prvaki v sezoni 2018/2019
Vice prvaki superpokala v sezoni 2019/2020
Vice prvaki slovenije pri mladincih U19 v sezoni 2018/2019
Udeleženci alpe adria cupa v sezonah 2018/2019 in 2019/2020
V letu 2019 drugo mesto v državnem prvenstvu
V letu 2020 tretje mesto v državnem prvenstvu
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Pri nas so igrali
Beno Udrih (2x prvak NBA)
Šaša Vujačić (2x prvak NBA)
Veljko Petranović (dolgoletni reprezentant bivše Jugoslavije)
GoranJagodnik (dolgoletni Slovenski reprezentant)
Rado Trifunovič (selektor Slovenske reprezentance)
Samo Udrih (Slovenski reprezentant)
Jakob Čebašek (Slovenski reprezentant)
Alen Hodžić (Slovenski reprezentant)

Vizija in poslanstvo
Vizija Hopsov je delovati kot sodoben klub, ki bo velik poudarek v prihodnosti posvečal delu z mladimi, kajti v težkih časih, ki jih
doživlja slovenski šport in s tem tudi vrhunski klubski šport, bo lasten igralski kader še kako dobrodošel in bodo mladi, domači
igralci zagotovo tudi v članski ekipi dobival obilico priložnosti za dokazovanje.
Skozi košarkarsko igro mladi košarkarji vpijajo skupne vrednote in moštveni duh, pridobivajo samozavest na svoji življenski poti.
Hopsi v slovenski ligi nastopajo z vsemi starostnimi kategorijami, košarka pa ponuja igro, druženje, uživanje ter nabiranje športnih in
življenskih izkušenj.
Hopsi vedno želijo zmagovati, hkrati pa se tudi naučiti športno priznati poraz.

