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Alen Kozar je v tekoči sezoni odigral 12 tekem, zaradi septembrske hude poškodbe levega
kolena, bi moral izgubiti celotno preostalo sezono, a se bo lahko zdaj zaradi podaljšanja po

epidemiji še vrnil na igrišča in okrepil Muro v boju za pokal in najvišja mesta Prve lige. Foto:
www.alesfevzer.com

25-letni Alen Kozar, ki se vrača po poškodbi, se je pogodbeno zavezal Muri
vse do 31. maja 2023, zdajšnja pogodba bi se mu sicer iztekla konec leta.
Osrednji vezist se je 22. septembra na tekmi 10. kroga Prve lige s Celjem huje
poškodoval. Obrnilo mu je levo koleno in potrebna je bila operacija križnih
vezi.

Sezona 2019/20 se je za Kozarja v tistem trenutku že končala, a zaradi
pandemije in 3-mesečne prekinitve je zdaj dobil priložnost, da se bo lahko
vrnil v igralski ritem že do konca zdajšnje sezone, kar bo izredna okrepitev za
Muro, ki jo čaka boj za Evropo. V sredo, 24. junija, Sobočane čaka prekmurski
derbi z Nafto,za Pokal Slovenije, zmagovalca ob lovoriki čaka Evropska liga.

Sočasno so čarno-bejli med peterico vodilnih ekip Prve lige, kjer v Evropo
vodijo prva tri mesta. Kozar je sicer otrok Mure, po propadu Mure 05 se je za
dve leti in pol preselil k Aluminiju, od zime 2016 pa je udarni član prve
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postave in se z Muro iz tretje lige prebil do Prve lige.

Kmalu dva Cipota sočasno na igrišču?
Prvo profesionalno pogodbo v karieri pa je z Muro podpisal 17-letni Tio
Cipot, ki je v minuli sezoni za kadetsko ekipo v 16 nastopih dosegel osem
zadetkov, v dveh nastopih pa se je enkrat vpisal med strelce tudi v mladinski
kategoriji. Član mlajših reprezentančnih selekcij, ki igra na poziciji
napadalnega vezista in obeh krilnih položajih, je z domačim klubom podpisal
pogodbo do 30. junija 2023.

Tio Cipot je mlajši brat Kaia Cipota, ki je zablestel na prvi pokoronskli tekmi
Prve lige in je začel v prvi postavi tudi polfinalno tekmo pokala proti
Aluminiju. Oba pa sta sinova Murine legende Fabijana Cipota.

Steber ekipe in priključitev domačega talenta
"Kapetan je ključni člen ekipe in kljub temu, da se vrača po poškodbi kolena,
nismo imeli pomislekov glede podaljšanja pogodbe. Jedro ekipe tvori še iz
časov tretje lige in podaljšanje pogodbe je dokaz, da bo tako tudi v prihodnje.
Na drugi strani s pogodbo Tiu Cipotu sledimo poti razvoja nogometašev,
vzgojenih v naši nogometni šoli. Cenimo domače talente in temu primerno jih
želimo zavarovati ter obdržati v naših vrstah," je ob podpisu pogodb povedal
športni direktor Denis Rajbar.

Petouvrščena Mura v soboto doma gosti sedmi Tabor Sežano, za kar več kot
uspešno prodajajo virtualne vstopnice, katerih skupno število se približuje
meji 10 tisoč.
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