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PRENAŠAMO ENERGIJO,
OHRANJAMO RAVNOVESJE.
Kot sistemski operater slovenskega elektroenergetskega prenosnega omrežja smo strokovnjaki
za prenos električne energije. Ljudje z znanjem in
izkušnjjami, ki skrbimo za njjen varen, zanesljjiv in
neprekinjen prenos. Strateško, odgovorno in trajnostno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo prenosno omrežje Republike Slovenije. Tu smo 24 ur na
dan. Za električno energijo na dosegu vaše roke.

www.eles.si
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UVODNIK

V mnogih pogledih izjemno
Ob zaključku tekmovalne sezone 2014 je čas, da se tudi
na Atletski zvezi Slovenije ozremo na preteklo sezono, ki jo
lahko v številnih pogledih označimo za izjemno.

Predsednik Atletske zveze Slovenije,
Gregor Benčina

Izvrstno število odličnih slovenskih
uvrstitev na osrednjem tekmovanju
sezone, evropskem prvenstvu v
Zürichu, kjer je v ﬁnalnih nastopih
nastopilo kar osem naših najboljših
atletov, je razlog, da sezono lahko
ocenimo za uspešno v rezultatskem
pogledu. Ob tem seveda ne moremo
mimo naše diamantne Martine Ratej,
ki se je zavihtela na skupno drugo
mesto v metu kopja v diamantni ligi,
pa srebrne medalje Matije Muharja na
svetovnem mladinskem prvenstvu
v Oregonu, brona Lede Krošelj na
olimpijskih igrah mladih ter uspešnih
nastopov gorskih tekačev, ki jih je
kronala Mateja Kosovelj z bronom na
EP v Gapu.
Seveda so naši atleti uspešno
nastopali tudi na mednarodnih
mitingih ter tekmah Balkanske
atletske zveze, ki so jo oplemenitili
z zmago na ekipni tekmi balkanskih
reprezentanc ob zaključku sezone –
tekmovanju Balkanation. Slednje je
bilo za Atletsko zvezo Slovenije tudi v
organizacijskem smislu eden osrednjih
letošnjih projektov. S tekmovanjem in
spremljajočimi dogodki v Ljubljani
in okolici smo združili ves spekter
atletike, od otroške, vrhunske,
mednarodne do rekreativne, ter za
izvedbo od najvišjih predstavnikov
IAAF, EA in ABAF prejeli številna
priznanja in pohvale. Prireditve so
bile zelo pozitivno sprejete tudi doma
in videti je, da je naša prestolnica še
vedno željna atletskega dogajanja
ter da je mogoče atletiko prikazati
tudi kot izredno zanimiv in ekipen
dinamičen šport.
Prenovljena ekipa na Atletski zvezi pa
je pokazala voljo in sposobnost, da z
odločenostjo in željo po popularizaciji
našega športa še veliko postori za
novosti in projekte, s katerimi želimo
atletiko tudi z lastno dejavnostjo še

bolj približati javnosti. V letu 2015
se bomo tako lotili številnih novih
projektov na področju tekmovalne
in tudi rekreativne atletike, s katero
bomo povezali gospodarstvo, naše
klube, atlete ter javnost. Prepričan
sem, da stopamo po pravi poti v
želji po delovanju v dobro atletike.
Ob tem naj omenim tudi osrednji
mednarodni organizacijski izziv, ki
nas čaka že pred sezono 2015, volilni
kongres Evropske atletske zveze
aprila na Bledu, ki bo eden največjih
projektov v zgodovini slovenske
atletike, saj se bodo na Bledu zbrali vsi
najpomembnejši svetovni in evropski
atletski voditelji, izvoljena pa bosta
tudi nov predsednik in upravni odbor
Evropske atletske zveze.
Pred vrati je zadnji večji sklop
dogodkov v letošnji sezoni, Dnevi
atletike, ki v smeri slovenskega
atletskega kongresa letos povezujejo
trenersko javnost, ki pripravlja letni
licenčni kongres, s koledarsko borzo
za 2015 in osrednjo prireditvijo Naj
atlet. Dogodki bodo na Štajerskem
ponovno združili vse, ki delujejo
v atletiki, in ponudili tudi odlično
priložnost za izmenjavo idej, izkušenj
in povezovanje različnih akterjev v
atletiki in širše.
Ob tem bi rad izkoristil priložnost,
da iskreno čestitam vsem atletom in
atletinjam, ki so se izkazali v pretekli
sezoni, kot tudi ostalim nagrajencem,
brez katerih si slovenske atletike
in njenih zavidljivih uspehov ne
moremo predstavljati, ob tem pa
naj se zahvalim tudi vsem predanim
športnim
kolegom
in
vsem
partnerjem slovenske atletike, brez
katerih takšni uspehi ne bi bili mogoči.
Za nami je torej uspešno leto, pred
nami pa novo obdobje številnih
izzivov. Vabim vas, da se nam na tej
uspešni poti pridružite tudi vi.
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DNEVI ATLETIKE 2014

Vedno zmagajo najboljši
Atletska zveza Slovenije letošnjo tekmovalno sezono (15.– 16. 11.)
zaokrožuje na Ptuju na Dnevih atletike, kjer bo nagradila svoje najuspešnejše
atlete ter ostale, ki so se na atletskem področju izkazali v pretekli sezoni.

NOMINIRANCI
ZA NAJ ATLETE 2014
ČLANI
Blaž Grad
Mitja Kosovelj
Primož Kozmus
Matija Kranjc
Mitja Krevs
Andrej Poljanec
Vid Zevnik
Jan Žumer
ČLANICE
Nina Djordjevič
Mateja Kosovelj
Maja Mihalinec
Martina Ratej
Sonja Roman
Tina Šutej
Marina Tomić
Snežana Vukmirović
MLAJŠI ČLANI
Rok Bratina
Davorin Cimermančič
Urban Čehovin
Žan Kozan
Rok Puhar
Žan Rudolf
Lovrenc Valič
Aleš Zver
MLAJŠE ČLANICE
Saša Babšek
Sara Berčan
Maruša Mišmaš
Barbara Špiler
Joni Tomičić Prezelj

Atletsko obarvane prireditve pa bodo ob
koncu sezone ponovno združile vso atletsko
javnost.
Poleg
tradicionalne
podelitve
nagrad bodo potekali še dogodki Združenja
atletskih trenerjev Slovenije (ZATS) ter
koledarska borza za 2015. Dogodkov se bo
udeležilo več kot 300 atletskih prijateljev.
Letošnji licenčni kongres ZATS bo že 36. licenčni
kongres atletskih trenerjev Slovenije, poleg tega
pa bo organiziran še 2. posvet rekreativne vadbe
ter skupščina ZATS. Na več kot 15 predavanjih v
okviru kongresa bodo kot predavatelji sodelovali
številni domači in tuji strokovnjaki, med njimi

tudi Warner Daniels iz Nemčije, ki je eden od
vodilnih trenerjev za mete na svetu, še posebej v
metu kopja. Njegova varovanka je tudi Christina
Obergföll, ki je nosilka medalj tako z evropskih
in svetovnih prvenstev kot olimpijskih iger.
Na tradicionalni prireditvi Naj atlet, ki bo potekala
v sobotnih večernih urah, bodo med atleti
nagrajeni prvi trije atleti in atletinje pretekle
sezone v petih starostnih kategorijah (pionirji,
mlajši mladinci, starejši mladinci, mlajši člani, člani),
nagrado pa prejme tudi trener najuspešnejšega
atleta in atletinje v vsaki kategoriji ter najboljši
trener, ki so ga izglasovali trenerji ZATS.

STAREJŠI MLADINCI
Luka Janežič
Jan Kramberger
Matija Muhar
Jan Petrač
Nace Pleško
Enej Vrhunec
Lucijan Zalokar
Blaž Zupančič
STAREJŠE MLADINKE
Ana Čufer
Veronika Domjan
Anita Horvat
Katja Mihelič
Eva Mustar
Maja Pogorevc
Manca Šepetavc

MLAJŠI MLADINCI
Aleksander Buh
Tine Glavič
Axel Luxa
Sandi Omeradžič
Grega Pavlovič
Cene Rakušček
Anže Trapečar
Anej Zupanc
Vid Železnik
MLAJŠE MLADINKE
Tina Božič
Leda Krošelj
Lara Omerzu
Maja Plaznik
Barbara Pušnik
Ina Rojnik
Aneja Simončič
Tjaša Stanko
PIONIRJI
Lovro Bobnar
Matevž Cimermančič
Gregor Grahovac
Jaka Grže
Jurček Korpič Lesjak
Anže Kozina
Rok Renner
Juš Smole
Žan Viher
Jan Vukovič
PIONIRKE
Maja Bedrač
Eva Čanadi
Nika Glojnarič
Karin Gošek
Eva Lajhar
Liza Lap
Nastja Modic
Nina Pavlič Hren
Nika Ponikvar
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Nagrajenci so bili izbrani s
tradicionalno anketo Atletske
zveze Slovenije, v kateri
sodelujejo atletski klubi, društva,
predstavniki medijev in organov
atletske zveze in potrjeni od
Komisije za priznanja in nagrade
AZS. Na prireditvi pa bodo
podeljene tudi številne druge
nagrade za delovanje v kraljici
športa. Kot vsako leto je Komisija
za priznanja in nagrade AZS, ki jo
vodi dr. Boris Dular, po pravilniku
in na podlagi glasovanja izbrala
tudi nagrajence za zlato, srebrno
in bronasto plaketo AZS, ki
jo prejmejo posamezniki za
izjemne tekmovalne ali posebne
dosežke.
Poleg plaket pa atleti, ki so
v pretekli sezoni izboljšali ali
izenačili državni rekord v članski
kategoriji, prejmejo rekordersko
značko, nagrajeni pa so tudi atleti,
ki so v letošnji sezoni izpolnili
okroglo število reprezentančnih
nastopov. Gregor Benčina,

predsednik AZS, bo tokrat
podelil tudi nekaj posebnih
priznanj
nanj posameznikom
posamezniko
eznikom in
organizacijam
ganizacijam za posebne
dosežke
sežke in delovanje na
področju
dročju atletike.
Lanski
nski zmagovalec med
člani,i, Primož Kozmus, je
letoss nominiran že za
deveti
veti naslov najboljšega
slovenska
atleta,
s
enska
čimer
mer je tudi po tej
statistiki
istiki najuspešnejši
slovenski
enski atlet. Med
atletinjami
tinjami je lani
zmagala
agala Snežana
Vukmirović,
kmirović,

letos pa je po rezultatih
izstopala predvsem predlanska
zmagovalka Martina Ratej, ki je
v prejšnji sezoni navduševala
z nastopi v elitni atletski
seriji tekmovanj, Diamantni
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ligi. Martina je bila sicer za
Naj atletinjo med članicami
izglasovana že trikrat zapored
ored
(2010, 2011, 2012).
(kk)

ČESTITKE
NAGRAJENCEM
PRIREDITVE
NAJ ATLET 2014
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ATLETSKO LETO 2014

Uspešno?
Da, v več pogledih!
Kaj bi naredili, če bi atletiko merili le s kolajnami? Potem bi morali pod črto, ki bi jo potegnili pod atletsko
leto 2014, zapisati, da je bilo za slovensko atletiko neuspešno. Zakaj?

Ker nismo osvojili kolajne
na evropskem prvenstvu v
Zürichu. Vendar atletika niso
samo kolajne in rekordi, ampak
precej več. Zbor najboljših na
stari celini v Švici je slovenska
reprezentanca sicer zapustila
z malce grenkobe, ker ni bilo
kolajne, vendar so se naši
predstavniki kar sedemkrat
uvrstili v ﬁnale. Najboljša sta
bila Martina Ratej in Primož
Kozmus s šestima mestoma,

predvsem za Martino pa je
bilo to prvenstvo prvenstvo
zamujene priložnosti. Toda,
šport je pravičen in enkrat vse
vrne in morda bo Martini uspel
veliki met že na svetovnem
prvenstvu v Pekingu naslednje
leto. Zürich si bomo zapomnili
predvsem
po
odličnem
rekordu Matije Kranjca, ki je
kopje zalučal 80,46 metra in
kot prvi Slovenec presegel
osemdesetmetrsko znamko.

Pozitivno presenečenje je
bila še Nina Djordjevič, ki
se je presenetljivo uvrstila
v ﬁnale skoka v daljino in
potem osvojila 12. mesto v
Evropi. Nasploh sta Matija in
Nina najlepši presenečenji
letošnje sezone, ki je v zadnjih
izdihljajih, saj bo na sporedu le
še evropsko prvenstvo v krosu,
kjer pa bo imela svojo priložnost
spet najbolj obetavna mlada
slovenska atletinja Maruša

Mišmaš.
Slovenska
reprezentanca
na evropskem prvenstvu ni
razočarala, ni pa niti navdušila,
vendar bi vsem – od Marine
Tomić do Maje Mihalinec –
lahko prisodili pozitivno oceno.
Leto se je sicer v dvorani
začelo odlično, saj je Tina Šutej
rekordno skakala s palico,
Tomićeva pa je za las zgrešila
ﬁnale na 60 metrov z ovirami
na dvoranskem svetovnem
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prvenstvu v Sopotu.
Poletna sezona se je začela
izjemno, s prvo slovensko
zmago na mitingih diamantne
lige, ki jo je seveda dosegla
Ratejeva. Sledil je hladen tuš,
ko je slovenska reprezentanca
v Talinu izpadla iz prve lige
na
evropskem
ekipnem
prvenstvu. To je zaušnica,
ki boli, ni pa to udarec, ki bi
našo atletiko zbil na tla, da se
ne bo mogla pobrati. Morda
je celo boljše, da je slovenska
reprezentanca izpadla, saj
bo zdaj, malce pomlajena in
očiščena, na zdravih temeljih
začela neko novo zgodbo.
Nimamo tako malo mladih
atletov, ki lahko v bližnji
prihodnosti
prevzamejo
štafetno palico. Prvega je treba
omeniti Matijo Muharja in
njegovo srebro v metu kopja
na mladinskem svetovnem
prvenstvu, kot drugo pa
zagotovo Ledo Krošelj, ki je
vzela bron na olimpijskih igrah
mladih v Nanjingu. In še in

še. Mladi vztrajajo v atletiki, v
tako težavnem in zahtevnem
športu, ki ne nagrajuje tako kot
drugi športi. Ampak atletika jim
da neko posebno zadovoljstvo,
neko notranje zadoščenje.
Kaj bo prinesla nova sezona?
Pričakovanja so velika, vendar
izkupiček ne bo bleščeč. Zato
pa mora biti usmeritev atletske
zveze, da vse sile usmeri v
mlade, da jim nudi čim več
pomoči, kolikor je le mogoče,
kajti prišel je čas, ko bodo
zastavo morali prevzeti tisti,
ki so bili še včeraj otroci. In
so skozi atletiko hitro odrasli
v može in žene. Treba jim je
samo zaupati, kajti zaupanja so
vredni.
(jz)
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PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV OD TRETJE IZDAJE REVIJE ATLETIKA

Vrhunec uspešnega konca tedna zmaga Slovencev
na Balkanationu (Ljubljana, 19.–21. 9.)

Ljubljana je gostila več kot 200
atletov, atletskih delavcev in
delegatov, ki so se prvič zbrali
na kongresu Balkanske atletske
zveze (ABAF) in bili priča prvi
izvedbi ekipnega tekmovanja
reprezentanc članic ABAF –
Balkanationu. Oba osrednja
dogodka je pospremilo bogato
atletsko dogajanje ves konec
tedna, ki je zajemalo celotni
spekter atletike – od otroške,
vrhunske, mednarodne do
rekreativne, dogodkov pa so
se udeležila številna ugledna
imena iz sveta športa vključno
z legendarnim Sergejem Bubko.
Vrhunec vikenda je bila zmaga
domače ekipe na novem
ekipnem tekmovanju.

Mladinci AD Mass tretji
v Evropi (Castellon, 20. 9.)
Mladinke in mladinci AD MASS
Ljubljana so dosegli največji
uspeh slovenske mladinske
klubske atletike do zdaj. Na
tekmovanju ECCCJ (evropski
pokal ekipnih državnih prvakov)

najvišje (A) skupine v Castellonu
v Španiji so mladinci prvič v
zgodovini stopili na zmagovalni
oder, saj so s sijajnim zaključkom
osvojili nepričakovano tretje
mesto v Evropi. Uspeh so
dopolnile mladinke, ki so s
šestim mestom v Evropi Sloveniji
zagotovile nastop v skupini A
tudi v letu 2015.

Na SP v gorskih tekih 17
Slovencev (Massa, 13. 9.)
Sedemnajst naših najboljših
gorskih tekačev v spremstvu
in šest članov strokovnega
vodstva je zastopalo slovenske
barve na letošnjem svetovnem
prvenstvu v gorskih tekih, ki
je potekalo v Italiji v mestu
Massa. Na najpomembnejšem
tekmovanju v gorskih tekih
letošnje sezone je s sedmim
mestom najbolje nastopila
naša najboljša gorska tekačica
v zadnjih letih Mateja Kosovelj.
Med člani se je med Slovenci
najbolje uvrstil Mitja Kosovelj, ki
je zasedel 31. mesto.

Petrač znova rekordno
(Novo mesto, 25. 9.)
Naš mladi up Jan Petrač je
na mitingu v Novem mestu
postavil nov mladinski rekord
na razdalji ene milje. Nova
slovenska rekordna znamka tako
znaša 4:10,6.

BAVACS 2014 – balkanske
igre veteranov (Bukarešta,
19.–21. 9.)
V Romuniji so potekale
balkanske igre atletov veteranov.
Naše barve je zastopala izredno
uspešna ekipa, saj so naši
predstavniki osvojili več kot
70 uvrstitev med prve tri. Med
najuspešnejšimi posamezniki,
ki so osvojili več kot tri odličja,
so bili Drago Nikolič, Zdravko
Mauko, Zvonka Blatnik, Marjeta
Kržič, Jožica Štiftar, Jana Kotar
Iljaš, Jana Strahinič, Valentin
Česnik in ostali.

Slovenski pionirji v
peteroboju na tretjem
mestu (Maribor, 27. 9.)
Maribor je gostil peteroboj
pionirskih
reprezentanc,
na katerem so se pomerile
reprezentance kategorije U-16
iz Češke, Madžarske, Hrvaške,
Slovaške in Slovenije, skupaj več
kot 250 mladih atletov. Tako med
pionirkami kot med pionirji je
prvo mesto zasedla reprezentanca
Madžarske, drugi so bili Čehi, na
tretje mesto pa so se uvrstili naši
predstavniki. Postavljen je bil tudi
rekord pri pionirkah U-14 v skoku v
višino, ki ga je postavila članica AK
Brežice Leja Glojnarič (1.66). Izvrstno
je nastopila tudi Eva Čanadi (KP), ki
je v hoji na 3000 metrov za mlajše
mladinke postavila najboljši čas
(16:35.35).

Berlinski maraton tudi s
Kejžarjem in Javornikovo
(Berlin, 28. 9.)
Kenijec Dennis Kimetto je
zmagovalec
tradicionalnega
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berlinskega maratona. Kenijski
atlet je razdaljo 42,195 kilometra
pretekel s časom 2:02:57 ure, kar je
nov svetovni rekord v maratonu.
Na maratonu je nastopila tudi
številčna slovenska udeležba.
Najbolje sta se odrezala še vedno
aktualna slovenska rekorderja v
maratonu. Helena Javornik je bila
40., Roman Kejžar pa je vpisal 50.
čas v moški konkurenci.

Na 15. seji AZS o polletnem
delovanju in atletskem
vikendu (Ljubljana, 1. 10.)
Na 15. seji upravnega odbora
AZS so člani so pregledali
poslovanje zveze v prvem
polletju. Glede na časovno
obdobje je zveza poslovala
pozitivno in skladno z načrtom,
sprejetim na 12. seji UO.
Predsednik strokovnega sveta
Martin Steiner je člane seznanil
tudi s poročilom o poteku
tekmovalne sezone 2014 in
prihodnjimi tekmovanji.

Na DP v cestnem teku
zmaga Sonji Roman in
Janu Brezniku (Slovenj
Gradec, 19. 10.)
Sonja
nj Roman je zmagala
ga v
absolutni konkurenci članic na
državnem prvenstvu v cestnem
teku na 10 kilometrov, ki je bilo
v Slovenj Gradcu. S časom 35:26
je za 23 sekund ugnala 15 let
mlajšo Marušo Mišmaš (Mass,
35:49). Med atleti je v absolutni
konkurenci slavil Jan Breznik
(Velenje, 32:12).

Dušanu Prezlju častna
listina OKS (Ljubljana, 15. 10.)
Na
dnevu
Olimpijskega
komiteja Slovenije so podelili
nagrade in priznanja OKS ter
priznanje MOK. Dušan Prezelj,
član upravnega odbora Atletske
zveze Slovenije, je prejel
listino za uspešno dolgoletno
delovanje v OKS.

Končani ekipni tekmovanji
za osnovne in srednje šole
(Slovenj Gradec, 8. 10.,
Celje, 9. 10.)
V Slovenj Gradcu je potekalo
ekipno ﬁnalno tekmovanje za
osnovne šole, na katerem je
nastopilo 12 najboljših ekip
pri učenkah in učencih, ki
so pravico nastopa dobili na
osnovi področnih tekmovanj.
Pri učencih je zmagala OŠ Grm
Novo mesto, pri učenkah pa
OŠ Šentjernej. Ekipno ﬁnalno
tekmovanje za SŠ pa je potekalo v
Celju. Na tekmovanju je prav tako
nastopilo 12 najboljših ekip pri
dijakinjah in dijakih. Zelo uspešna
je bila ženska domača
ekipa, saj je prepričljivo
zmagala. Pri dijakih je
zmagala
ag Gimnazija
ij
Šentvid
Ljubljana.

Čehovin in Ljubijeva prva
na slovenskem pokalu v
mnogoboju (Nova Gorica,
5. 10.)
Urban Čehovin (Gorica) in
Karla Ljubi (Krka) sta bila prva
med člani na dvodnevnem
slovenskem atletskem pokalu
v mnogoboju. Na tekmovanju
v Novi Gorici je Čehovin v
deseteroboju zbral 6750 točk,
drugi pa je bil sicer sprinter
Gregor Kokalovič (Krka), edini
preostali tekmovalec med člani,
ki je zbral 5336 točk.

Mamu in Mayrjeva
zmagovalca Šmarne gore
(Tacen, 4. 10.)
Eritrejec Petro Mamu in
Andrea Mayr sta zmagovalca
35. teka na Šmarno goro, ki je
štel za slovenski in svetovni
pokal. V moški konkurenci je bil
najboljši Slovenec Mitja Kosovelj
na petem mestu, v ženski
konkurenci pa je Mateja Kosovelj
zaostala le za zmagovalko.
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Ljubljanski maraton znova
rekordno (Ljubljana, 26. 10.)
Kenijec Ishimael Bushendich
in njegova rojakinja Janet Rono
sta zmagala na 19. Volkswagen
ljubljanskem maratonu na 42
kilometrov. Anton Kosmač
je bil na 10. mestu najboljši
Slovenec (2:24:21). Rekordna je
bila tudi udeležba; v dveh dneh
je skupaj teklo 22.556 ljudi, od
tega v nedeljo 9188 na 21 in
42 kilometrov, 6100 pa na 10
kilometrov. Med atletinjami je
Lucija Krkoč na sedmem mestu
(2:49:11) dosegla najboljšo
slovensko uvrstitev. Slovenec
Rok Puhar (1:07:41) in Britanka
Eleanor Davis (1:17:52) sta
zmagala na 21 kilometrov. Puhar
je s tem osvojil tudi slovenski
naslov v polmaratonu, med
atletinjami pa je ta pripadel Neji
Kršinar (1:19:23), ki je bila skupno
druga.
(kk)
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MAJA POGOREVC IN LUKA JANEŽIČ

V atletiki je ekipni duh
zelo pomemben
Naša obetavna tekača na 400 metrov, Maja Pogorevc in Luka Janežič, imata za seboj uspešni sezoni. Oba
sta se na svojem osrednjem tekmovanju sezone, mladinskem SP, prebila v polﬁnale.
Maja je bila na domačih
prizoriščih v teku na 400 metrov
praktično
nepremagljiva.
Najboljša je bila v ﬁnalu srednjih
šol, na prvenstvu Slovenije v
kategoriji starejših mladink, za
piko na i pa je postala tudi državna
prvakinja v članski konkurenci.
Luka se je po poškodbi v
uvodnem delu izvrstno pobral in
na svojem najpomembnejšem
tekmovanju sezone, mladinskem
SP, izenačil osebni rekord ter se s
tem uvrstil v polﬁnale.
Maja, letos ste na domačih
prizoriščih v teku na 400
metrov nepremagljivi. Je
vzpon na prvo stopničko že
rutina ali ob prvem mestu še
vedno občutite mravljince?
Zdi se mi, da vzpon na prvo
stopničko ni nikoli rutina, saj
nikoli ne veš, kako dobro so
pripravljene ostale tekmovalke
in ali boš odtekel dobro. Jaz
zato ob prvem mestu še vedno
občutim mravljince in jih bom
verjetno vedno.
Luka, kljub poškodbi v maju
je za vami odlična sezona.
Vedno se torej dan ne pozna
po jutru?
Da, za menoj je odlična sezona.
Maja, ko sem se poškodoval,
sem pomislil, da je zame sezona
končana. K sreči je moj trener tudi
ﬁzioterapevt in smo lahko takoj
začeli terapije. Po enem mesecu
sem se vrnil na stezo in na prvi tekmi
odtekel normo za SP. Občutek je bil
krasen, formo sem stopnjeval in na
SP sem bil odlično pripravljen.

Zdi se, da bo v prihodnje pri
obema v ospredju le še napad
na rezultat. Pod katero mejo
se želita spustiti v prihodnje?
Maja: Naslednjo sezono se
želim spustiti pod 54 sekund, v
prihodnosti pa tudi nižje.
Luka: V prihodnji sezoni se na
400 metrov želim spustiti pod
47 sekund, na 200 metrov pa

hočem teči približno 21 sekund
ali celo pod to mejo.
Maja, hitre noge imate v
družini, kot odlična atletinja
je slovela tudi vaša mama.
Je bila ona vaš navdih? Vam
pomaga z nasveti ali napotke
za trening raje prepuščate
trenerju?

Da, največji navdih je bila moja
mama, saj sem od nekdaj hotela
biti tako dobra kot ona in jo
premagati, kar mi še ni uspelo.
Napotke za trening prepuščam
predvsem trenerju, a seveda
mi kdaj da kakšen nasvet tudi
mama, ki dobro ve, kako je teči
na 400 metrov.
Tek je najbolj razširjena
oblika rekreacije. Po nekaterih
statistikah se s tekom v
Sloveniji dnevno ukvarja
skoraj sto tisoč ljudi. Kaj je po
vajinem mnenju razlog za to?
Zakaj ravno tek?
Maja: Tek je nekakšne
vrste sprostitev, odklop od
vsakodnevnih skrbi. Ko tečeš,
pozabiš na vse, in mislim, da je
prav zato tako priljubljen.
Luka: Tek je po mojem mnenju
ena od najpreprostejših oblik
rekreacije. Tečemo lahko praktično
kjerkoli, potrebujemo pa samo
športne copate in oblačila. Mislim,
da je to prednost teka.
Zakaj disciplina 400 metrov?
Maja: Kot pionirka sem tekla na
300 metrov in bila kar uspešna,
zato sem kot mladinka začela
teči na 400 in 200 metrov. Ker
imam na 400 metrov boljše
rezultate, se s trenerjem bolj
posvečava tej disciplini.
Luka: Rezultati so pokazali, da
sem na 400 metrov najboljši,
nekateri pravijo, da imam tudi
konstrukcijo telesa tipično za
400 metrov. Moram pa priznati,
da mi disciplina 400 metrov
postaja vse bolj všeč.
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Prehod
iz
mladinskih
v članske kategorije je
najtežji, tu opažamo največ
osipa obetavnih atletov.
V prihodnje bosta pred
zahtevno dilemo in nalogo
tudi vidva, posvetiti se samo
atletiki ali izbrati kako drugo
kariero. Kakšna bi bila vajina
največja motivacija, da bi se
na najvišji ravni ukvarjala z
atletiko profesionalno?
Maja: Veliko mladih atletov
neha trenirati zaradi tega, ker
se želijo posvetiti študiju, da si
zagotovijo boljšo prihodnost,
saj se pri nas samo z atletiko ne
da živeti. Največja motivacija bi
prav gotovo bili večja ﬁnančna
pomoč atletom in boljši pogoji
pri usklajevanju študija in
treningov.
Luka: Se strinjam, prehod iz
mladinskih v članske kategorije
je najtežji, verjetno bo tudi
zame. Ampak jaz bom atletski
karieri dal prednost. Motivacija
pri meni nikoli ni bila problem,
preprosto me naprej ženejo
rezultati in želja po uspehu.
Maja, vaš naslov članske
državne prvakinje je prvi
tovrsten dosežek v zgodovini
AK Slovenj Gradec. Že
občutite, da na vas atleti
začetniki gledajo kot na svoj
vzor, prvo zvezdnico kluba?
Tega še sicer nisem občutila,
ampak bi bila zelo vesela, če bi
lahko bila mladim vzor.
Luka, ti tekmuješ za AD
Kladivar. Kako vlogo ima klub
na tvoji poti?
V
klubu
mi
ﬁnančno
omogočijo priprave v maju, ki
so seveda zelo pomembne. S
tem mi pomagajo, da se lahko
dobro pripravim na sezono. V
AD Kladivar Celje imamo tudi
odlično štafeto 4 x 400 metrov,
s katero smo v letošnji sezoni
postavili nov mladinski državni
rekord. V prejšnjem klubu nisem
imel možnosti teči štafete, saj
nas je bilo v klubu premalo,
tako da se mi zdi tudi to ena
od pozitivnih lastnosti večjih
klubov.
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posebnih stvari, predmetov. Res
pa je, da vedno, preden grem v
startni blok, naredim nekaj istih
gibov, ne glede na to, za kako
pomembno tekmo gre.
Športna sreča: pomemben
dejavnik ali le izgovor?
Maja: Pri športnih tekmovanjih
vsekakor
potrebuješ
tudi
malo sreče. Kot srečo imam v
mislih to, da dobiš na večjih
tekmovanjih dobro skupino
in progo, saj se lahko zgodi,
da odtečeš zelo dobro, a se ne
uvrstiš v nadaljnje tekmovanje,
saj je bila skupina, v kateri si
tekel, zelo dobra.
Luka: Športna sreča je gotovo
priporočljiva, ampak se ne zanašam
nanjo. Mislim, da če športnik ni
dobro pripravljen na tekmovanje,
mu tudi sreča težko prinese dober
rezultat oziroma zmago.

Maja, ste že spoznali
slovensko prvo damo teka
na 400 metrov – Brigito
Langerholc?
Moj največji vzor je seveda
Brigita, ki sem jo imela
priložnost bežno spoznati lani
na mladinskem državnem
prvenstvu za mlajše mladince v
Slovenj Gradcu. Sprva se sploh
nisem zavedala, s kom govorim,
dokler naju niso predstavili. Ona
se srečanja verjetno sploh ne
spominja, jaz pa nanj ne morem
pozabiti.
Luka, statistika iz Eugena
je zgovorna – z 12. mestom
ste bili najhitrejši belec,
tretji Evropejec ... Nekako ne
moremo mimo primerjav z
Maticem Osovnikarjem. Ga
poznate? Kdo je sicer vaš
vzornik?
Na SP v Eugenu sem
nedvomno opozoril nase, to je
tudi moj najboljši rezultat do
zdaj. Večkrat so me že primerjali
z Maticem Osovnikarjem, seveda
ga poznam. Imam več vzornikov
in Matic je zagotovo med njimi.

O čem razmišljata pred
startom na pomembnih
tekmah – raje odmislita vse
ali imata v glavi kak poseben
cilj, morda nagrado samemu
sebi, osebo?
Maja: Pred startom poskušam
odmisliti vse in se osredotočiti
samo na tek. Ne mislim ne na
nagrado ne na osebo, samo na
to, da bom odtekla po svojih
najboljših močeh.
Luka: Pred startom po navadi
poskusim izprazniti glavo in se
osredotočiti samo na tek. Vedno
razmišljam o zmagi, tudi če vem,
da nimam realnih možnosti
zanjo.
Sta vraževerna? Nosita na
tekmah kako posebno stvar
za srečo?
Maja: Nisem vraževerna in
nimam nobene stvari, ki bi jo
nosila za srečo. Mislim, da je vse
v glavi, in če si prepričan, da boš
odtekel dobro, ne potrebuješ
ničesar drugega.
Luka: Mislim, da smo skoraj
vsi športniki vraževerni, tudi jaz
sem malo. Na tekme ne nosim

Oba uspešno nastopata tudi
v štafetah. Na mladinskem
SP v Eugenu ste atletinje
postavile tudi državni štafetni
rekord
med
starejšimi
mladinkami, fantje pa ste
recimo lani na ekipnem EP v
Kaunasu dosegli četrto mesto
na 4 x 400 metrov. Kako se v
štafeti razumete – ste v prvi
vrsti prijatelji ali tekmeci?
Kako pomemben je v atletiki
ekipni duh?
Maja: Dekleta se med sabo
precej dobro razumemo,
seveda smo tudi tekmice. Kljub
temu smo prijateljice in se na
tekmah spodbujamo. V atletiki
je ekipni duh zelo pomemben,
saj tekmuješ z večjim veseljem,
če veš, da te nekdo spodbuja,
in mislim, da smo odtekle tako
dobro tudi zaradi tega.
Luka: Tudi fantje imamo dobro
reprezentančno štafeto 4 x
400 metrov. S fanti se odlično
razumemo. Res je, da smo sicer
med seboj konkurenti, ampak
ko tekmujemo za Slovenijo,
odmislimo na to in poskušamo
odteči čim bolje. To potrjuje,
da je ekipni duh gotovo
pomemben dejavnik za uspeh,
tudi v atletiki.
(kk)
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STROKOVNA PRILOGA
SLOVENSKA ATLETIKA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V LETU 2015

Vrhunec spet v Pekingu
Ob pogledu na urnik mednarodnih tekmovanj za prihodnje leto lahko ugotovimo, da bo sezona 2015
izredno zahtevna tako v tekmovalnem, organizacijskem kot tudi ﬁnančnem smislu.
Že dolgo zori misel, da bi strokovni svet AZS pripravil predlog
prilagoditve nekaterih norm v smislu njihove zaostritve, kar bi
na dolgi rok prineslo dvig kakovosti. Je pa po mnenju nekaterih
trenerjev to lahko dvorezen meč, ker bi na ta način nekateri, ki bi
dosegali mednarodne standarde, ostali doma. Vendar je pri tem
treba zasledovati cilje, ki jih imajo mednarodne organizacije (EA,
IAAF, MOK), ko oblikujejo norme/merila in cilje, ki jih zasleduje AZS
z namenom udeležbe in uspešnih nastopov na teh tekmovanjih.
Odločitve glede norm so v procesu odločanja na strokovnem
svetu AZS.

Najpomembnejša atletska tekmovanja v letu 2015
Članska atletika:
1. evropsko prvenstvo v dvorani, 6.–8. marca 2015, Praga, Češka;
2. 15. evropski zimski pokal v metih, 14.–15. marca, Leiria, Portugalska;
3. 15. svetovno prvenstvo za članice in člane, 22.–30. avgusta 2015, Peking, Kitajska;
4. evropsko ekipno prvenstvo – 2. liga, 20.–21. junija 2015, Stara Zagora, Bolgarija;
5. prvenstvo Balkana, 1.–2. avgusta; Serres, Grčija;
6. 22. SPAR evropsko prvenstvo v krosu, 13. december, Paray le Monial, Francija;
7. evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice (roj. l. 93/94/95), 9.–2. julija, Talin (Estonija)

Trenutna kakovost celotne reprezentance za evropsko ekipno
prvenstvo je na prehodu iz prve v drugo ligo. V prihodnosti se postavlja
vprašanje pomladitve reprezentance, kajti nosilci reprezentance so po
večini že starejši od 30 let. To pa pomeni, da bo v tem primeru treba na
realno moč in kakovost reprezentance počakati dve ali tri leta. Kar 15
atletinj in atletov v kategoriji mlajših članic/članov že letos izpolnjuje
pogoje za nastop na evropskem prvenstvu, kar kaže na primerno
veliko zaledje mladih v razvoju na poti v absolutno člansko atletiko, ki
bodo lahko nadomestili zdajšnje nosilce reprezentance.
Mladinska atletika:
- svetovno prvenstvo za mlajše mladince (roj. 1998/99), 15.–19. julija, Cali (Kolumbija);
- EYOF: Olimpijski festival evropske mladine (roj. 1999/2000), 26.–31. julija, Tbilisi, Gruzija
(atletika ima kvoto 12 atletinj in atletov);
- evropsko prvenstvo za mladinke in mladince (roj. 96/97/98/99), 16.–19. julija, Eskilstuna, Švedska
Meddržavna pionirska in mladinska reprezentančna srečanja:
- U-16: pionirski peteroboj (Češka-Slovenija-Slovaška-Hrvaška-Madžarska);
- U-18: mlajši mladinski četveroboj (Češka-Slovenija-Slovaška-Madžarska);
- U-20: mladinski peteroboj (Češka-Slovenija-Slovaška-Madžarska);
- U-18 brixia miting, 23.–24. maja, Bressanone; Italija
Damjan Zlatnar in Martin Steiner
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NEMŠKI STROKOVNJAK DR. KLAUS BARTONIETZ

Znanje in izkušnje
Atletska zveza Slovenije je v sodelovanju z atletsko šolo Rožleta Prezlja organizirala seminar o metu kopja
za trenerje in atlete. Vodil ga je priznani nemški strokovnjak dr. Klaus Bartonietz, s katerim je stike navezal
naš državni rekorder v skoku v višino, Rožle Prezelj.

Dr. Klaus Bartonietz na eni od svojih demonstracij
V celodnevnem seminarju,
ki je trajal od 10. do 17. ure,
so se trenerji in atleti v uvodu
seznanili s tehniko vrhunskih
metalcev kopja in ključnimi
dejavniki, ki imajo neposreden
vpliv na rezultat v metu kopja.
Sledil je praktični prikaz
razvoja moči in preventivnih
vaj proti poškodbam. Po
kosilu so seminar nadaljevali
v obliki delavnice, na kateri je
svetovni prvak v metu kopja

pri mlajših mladincih in
dobitnik srebrne medalje na
SP za mladince, Matija Muhar,
po Bartonietzevih napotkih
demonstriral vaje za razvoj
specialne moči z različnimi
rekviziti. Ob demonstracijah
so razjasnjevali tudi dileme, s
katerimi se trenerji srečujejo pri
učenju tehnike in na treningu
meta kopja z mladimi atleti.
Za konec so se s stadiona
in iz telovadnice preselili

v predavalnico, kjer je dr.
Klaus Bartonietz prisotnim
atletom analiziral njihove
videoposnetke s posameznih
letošnjih tekmovanj.
Seminar
je
potekal
v
sproščenem vzdušju in minil
z zadovoljstvom prisotnih.
Udeležili so se ga nekateri
starejši in mlajši vrhunski atleti,
Martina Ratej, Rožle Prezelj,
Matija Muhar, Katja Mihelič,
Tina Vaupot.

Omeniti velja, da se je
seminarja udeležil tudi priznani
domači
biomehanik
in
strokovnjak s področja razvoja
moči z Inštituta za šport, prof.
dr. Vojko Strojnik, atletska
katedra na fakulteti za šport pa
medtem ni uspela organizirati
ponujenega predavanja dr.
Klausa Bartonietza za študente,
z zanimivim naslovom in temo
»No brain no gain«.
Robert Teršek
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KLUBI SE PREDSTAVIJO

AD Mass Ljubljana
Zgodovina enega najstarejših in tudi najuspešnejših slovenskih atletskih kolektivov je vezana na
ljubljansko Šiško in stadion, ki je zdaj najbolj znan kot ŽAK.
Začetki atletike v Šiški niso popolnoma jasni,
po zgodovinarju prof. Dragu Stepišniku segajo
v leto 1921 ali 1922, vendar brez stadiona
in uradnega atletskega kluba. Prvi klub so
ustanovili leta 1940, imenoval se je Hermes,
njegov najuspešnejši atlet pa je bil še živeča
legenda Marko Račič.
Ime kluba se je v času delovanja večkrat
menjalo – od Hermesa, prek Železničarja, ŽAK
Ljubljana, ŽAK Mass Ljubljana do zdajšnjega
AD Mass Ljubljana. V več kot 90-letni zgodovini
kluba so bila dobra in slaba obdobja, veliko
uspehov kot tudi nekaj slabih odločitev. Toda
vedno so se našli entuziasti, ki so iz ljubezni do
kluba in atletike porabili veliko svojega časa za
to, da so klub vodili do prenove in novih zmag
– predsedniki, trenerji, podporniki in seveda
atletinje in atleti.
Prvi stadion je bil na zdajšnji lokaciji zgrajen
leta 1930, po drugi svetovni vojni je bila

obnova končana leta 1952, ko je stadion dobil
tudi pokrito tribuno. Zadnjo posodobitev z
umetno tekmovalno površino in dvorano
pod tribuno smo dočakali leta 1986 zaradi
organizacije Balkaniade, organizacija naslednje
velike atletske prireditve MEPA (mladinsko
evropsko prvenstvo v atletiki) pa je prinesla
nekaj obnovitev stadiona in veliko dolgov
glavnemu organizatorju, AK ŽAK Mass
Ljubljana. Zaradi tega smo se bili vsi člani ŽAK
Mass Ljubljana leta 2001 prisiljeni vpisati v AD
Mass Ljubljana, ki nadaljuje tradicijo atletike in
kluba na stadionu v Šiški.
Bolj kot ime kluba pa so pomembni ljudje,
ki v klubu delujejo – klub so njegovi člani. Od
ustanovitve leta 1940 do danes se je zvrstilo kar
nekaj posameznikov, ki so pomembno vplivali
na razvoj kluba in atletike v Šiški. V petdesetih
letih je v klub kot trener prišel Janez Gabršek
in ga skupaj s Francem Priboškom – Šikijem

vodil skozi uspešna petdeseta leta, ko so leta
1955 mladinci Železničarja postali ekipni
prvaki Jugoslavije, najboljša članska uvrstitev
pa je bila tretje mesto, ter skozi šestdeseta leta,
ko je klub dobil svoja prva olimpijca, Franca
Hafnerja in Slavka Špana, imel pa je tudi druge
odlične atlete in atletinje (Franc Rojko, Marjeta
Peče, Rok Štros in drugi).
Po odhodu Gabrška je prišlo do velike krize
in klub je bil sredi sedemdesetih let skoraj
brez atletov. Leta 1978 sta v klub prišla Edvard
Šega kot predsednik in Slavko Črne kot trener
in stvari so se obrnile na bolje. ŽAK Ljubljana
je konec 80. in v 90. postal eden vodilnih
slovenskih atletskih klubov z vrhunskimi atleti
in atletinjami, kot so Matija Šestak (9. na SP na
400 m, olimpijec), Jerneja Perc (3. na EP na 60
m, olimpijka), Marjana Lužar (2. na SP, mladinke
– 400 m ovire), Roman Kejžar, Eufemia Štorga
in Ksenija Predikaka (udeleženci olimpijskih
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iger), Milan Balek (EP). V devetdesetih so se
klubu pridružili tudi Britta Bilač (1. na EP, skok
v višino, 2. na SP), Borut Bilač in slavna Merlene
Ottey.
Zlata leta šišenskega atletskega kluba so
prišla v novem tisočletju pod imenom AD Mass
Ljubljana in pod vodstvom Jureta Kolenca,
Alberta Šobe in v zadnjih letih Dušana Olaja.
Matic Osovnikar je bil ﬁnalist SP v Osaki
v kraljevski disciplini 100 metrov, nosilec
bronaste medalje na EP v Göteborgu
orgu v isti
disciplini ter polﬁnalist OI v Atenah
h na 200
metrov. Leta 2006 je bil športnik leta Slovenije.
Marija Šestak je bila v troskoku šesta
ta na OI v
Pekingu in 11. v Londonu, nosilka bronaste
medalje na dvoranskem SP in srebrnee medalje
na dvoranskem EP. Tina Šutej je osvojila
la srebrno
medaljo na SP za mladince v skoku s palico,
bila udeleženka OI v Londonu in ﬁnalistka
alistka EP.
Na zadnjih OI v Londonu 2012 je Brent
ent LaRue
osvojil 13. mesto na 400 metrov ovire.
e. Finalista
največjih tekmovanj (SP, EP) in olimpijca
jca sta bila
tudi Snežana Vukmirovič v troskoku in Matija
Kranjc v metu kopja. Poleg naštetih zvezdnikov
je še devet atletov AD Mass Ljubljana nastopilo
skih igrah
na največjih tekmovanjih – olimpijskih
ter članskih svetovnih in evropskih prvenstvih:
Pia Tajnikar, Roman Kejžar, Urša Beti,i, Kristina
Žumer, Damjan Zlatnar, Matic Šušteršič
eršič , Jan
Žumer, Sara Strajnar in Vid Jakob Tršan.
an.
Zlata generacija AD Mass Ljubljana
na odhaja,
vendar se za prihodnost ne bojimo. Trenutno
je v društvu okrog 450 aktivnih atletov
letov
vseh kategorij. Na poti k zvezdam so
an
tudi naši mlajši atleti in atletinje. Žan
Rudolf je postal leta 2011 v Talinu
evropski mladinski podprvak v teku
na 800 metrov, enak uspeh je dve leti
eti
išmaš
pozneje v Rietiju dosegla Maruša Mišmaš
v teku na 3000 metrov z zaprekami, oba pod
taktirko trenerja Svjetlana Vujasina. Maruša je
rosu med
bila leta 2013 tudi tretja na EP v krosu
m EP pa v
mladinkami, na letošnjem članskem
ﬁnalu teka na 3000 metrov z zaprekami.
ami.
Jan Petrač je na letošnjem mladinskem
nskem SP
v Eugenu dosegel odlično 6. mesto v teku na
la Manca
1500 metrov, uspeh pa je dopolnila
Šepetavc z 11. mestom na 100 metrov z
ovirami. Dve leti prej je Eva Troštt osvojila
odlično 12. mesto na 400 metrov z ovirami na
mladinskem SP v Barceloni.
port in v
Atletika je sicer individualni šport
ospredju so individualni nastopi in rezultati.
Če pa želimo predstaviti društvo v celoti, ne
moremo mimo ekipnih uspehov AD Mass
omno.
Ljubljana, ki jih je v zadnjih letih ogromno.
jubljana v
Na domači sceni je AD Mass Ljubljana
sezoni 2013 osvojilo vse mogočee naslove
ekipnih prvenstev Slovenije in APS, razen pri
go. V sezoni
pionirjih U12 in U14, kjer je bilo drugo.

2014 so fantje zmagali na vseh domačih
ekipnih tekmovanjih, dekleta so zmagala
na članskem in mlajše mladinskem APS, na
ekipnih prvenstvih Slovenije pa so morala
priznati premoč Kladivarju.
Na evropski sceni so letos nastopile vse štiri
ekipe AD Mass Ljubljana. Fantje so dosegli
dva zgodovinska uspeha: člani so se z drugim
mestom v B-skupini uvrstili med 8 najboljših
ekip v Evropi, mladinci pa so v A-skupini
končno osvojili tako želeno plaketo za 3.
mesto v Evropi. Dekleta so uspeh dopolnila s
6. mestom v Evropi med mladinkami in s 13.
mestom med članicami.
Na koncu se spodobi predstaviti
tudi ekipo ljudi, zaslužnih
za uspehe društva. Za
cicibane in najmlajše
pionirje skrbijo Nataša
Čebokli
Bleiweis,
Darija Šoba in Primož
Praprotnik. Treningi
so
raznoliki
in
nespecializirani,
prilagojeni starosti
in sposobnosti otrok.
Za starejše kategorije
pionirjev skrbijo Robi
Kreft, Albert Šoba, Matija
Šestak in specialisti po
disciplinah: za mete
Jernej Kranjc, palico
Matej
Rupar,
višino Damjan
Šparovec in
srednje
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proge Svjetlan Vujasin.
V mladinski in članski kategoriji pa se
omenjenim trenerjem pridružijo še trenerji
specialisti Srdjan Djordjevič, Slavko Črne, Franc
Petrač, Lovro Umek, Miha Tomc, Matej Juhart,
Roman Trošt in Andrej Poljanec. Skupno
torej 18 vrhunskih trenerjev, vsak na svojem
področju dela.
Za delovanje društva sta odgovorna
predsednik Dušan Olaj in poslovni sekretar
Albert Šoba.
Na koncu smo dolžni še zahvalo Mestni
občini Ljubljana, AZS, generalnemu
pokrovitelju Mass d. o. o., velikemu sponzorju
DUOL d. o. o. in manjšim sponzorjem, ki s
ﬁn
sredstvi omogočajo realizacijo
ﬁnančnimi
programa AD Mass Ljubljana.
pr
Po treh zaporednih razglasitvah
lub Slovenije v letih 2011–
lu
za Naj kklu
klub
20 z n
nestrpnostjo čakamo 15.
2013
nove
no
vemb
mber in želeno
no četrto
november
zvez
zv
ezdi
dico.
zvezdico.
Albe
Al
bert Šoba
be
a
Albert
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KLUBI SE PREDSTAVIJO

Atletski klub Ptuj
Ptujski klub, eden najuspešnejših športnih subjektov na območju Ptuja, po slovenskih
standardih spada med srednje velike klube, s številnimi prepoznavnimi imeni slovenske atletike
na posamični in ekipni ravni, dobrim delom na organizacijskem področju in strokovnostjo pa
dokazuje, da izpolnjuje številne pogoje za preboj med velike klube, s čimer si še naprej utrjuje
pomembno vlogo v slovenski atletiki.

Atletika ima na Ptuju bogato
tradicijo. Začetki organizirane
atletske vadbe segajo v leto
1919, ko je bila atletika ena od
sekcij v Športnem društvu Ptuj.
Po drugi svetovni vojni je bila
atletika najmočnejša sekcija v
okviru tedanjega Telovadnega
društva Partizan, iz katerega se
je leta 1980 razvil Atletski klub
Ptuj.

O dobrem delu kluba
govorijo predvsem rezultati.
Klub je slovenski atletiki dal
celo vrsto uspešnih tekmovalk
in tekmovalcev v pionirskih,
mladinskih,
članskih
in
veteranskih kategorijah. Prvo
tekmovalno ime kluba je eden
najuspešnejših
slovenskih
maratonskih tekačev Mirko Vindiš,
ki je začel svojo bogato športno

kariero že v letu ustanovitve
kluba. Bogato športno kariero
je okronal z dvema uspešnima
nastopoma na olimpijskih igrah
(Seul 1988 – 24. mesto, Barcelona
1992 – 40. mesto) in nastopom na
svetovnem prvenstvu (Rim 1987
– 14. mesto). V ptujski občini je bil
desetkrat razglašen za športnika
leta in velja za najuspešnejšega
športnika mesta Ptuj.

Poleg Vindiša iz Ptuja prihaja
tudi vrsta atletov, ki so dosegli
vidne rezultate na olimpijskih
igrah, svetovnih in evropskih
prvenstvih ter številne naslove
na balkanskih igrah, na
prvenstvih nekdanje Jugoslavije
in državnih prvenstvih Slovenije.
Med njimi velja omeniti atlete,
kot so Miki Prstec, Marija
Šešerko, Dejan Dokl, Hedvika
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Korošak, Franci Jerenko, Matjaž
Iskra, Maja Žižek, Davorin Sluga,
Nina Kolarič, Laura Pajtler in
številni drugi.
V zadnjih letih sta se na vrh
najboljših atletov v Sloveniji
prebili skakalka v daljino
Nina Kolarič in letos najboljša
Ptujčanka, državna rekorderka
v metu diska Veronika Domjan.
Letos je med kandidati za
najboljše atletinje in atlete
Slovenije v tem letu kar pet
ptujskih atletinj in atletov. Poleg
Domjanove med starejšimi
mladinkami so nominirani Maja
Bedrač med pionirkami, Grega
Pavlovič med mlajšimi mladinci
in Jurček Korpič Lesjak ter Žan
Viher med pionirji. Osemnajst
kategoriziranih atletov, devet
reprezentantov, več državnih
rekordov in 40 prvih mest na
državnih in pokalnih prvenstvih
(lansko leto jih je bilo denimo
devetnajst) so podatki, ki
govorijo sami zase.
O atletih, ki ime kluba nosijo
v svet, in prihajajočih upih je
predsednik Atletskega kluba
Ptuj, dr. Aleksander Lorenčič,
povedal: »Za naše prvo ime
letošnje
sezone, Veroniko
Domjan, smo na julijskem
svetovnem
mladinskem
prvenstvu glede na letošnji
rezultat po tiho upali na uvrstitev
v ﬁnale, a glede na to, da so
najboljši izidi, ki jih dosegajo
najvišje uvrščeni na mladinskem
svetovnem prvenstvu, na
ravni najboljših članskih, že
uvrstitev na prvenstvo kaže
kvaliteto
tekmovalca.
To
svetovno prvenstvo pomeni za
Veroniko predvsem priložnost
za pridobivanje dragocenih
izkušenj. Veronika ima ves
potencial, da se razvije v
vrhunsko atletinjo. Za najboljšo
ptujsko atletinjo zadnjih let
Nino Kolarič je letos sicer
ponesrečena sezona, vendar
ima Nina motiv za naprej in si
želi spet skakati kot pred leti.
Decembra bo šla z ekipo na
priprave in upam, da bo že v
zimskem delu sezone 2015
dobro skakala. Poleg njiju ima
v pionirski in mladinski starostni

kategoriji ptujski klub več atletinj
in atletov, ki imajo vse možnosti,
da se razvijejo v odlične
atlete. V pionirski in mladinski
reprezentanci Slovenije je letos
nastopalo devet ptujskih atletinj
in atletov. Pionirka Maja Bedrač
je brez konkurence v Sloveniji,
zmaguje tudi na mednarodnih
tekmovanjih. Je vsestranska
atletinja, izpostaviti pa velja
njen rezultat v skoku v daljino, v
katerem je letos s 598 centimetri
dosegla osebni rekord.«
V
ptujski
atletski
šoli
pod vodstvom strokovno
podkovanega trenerskega in
vaditeljskega kadra sicer vadi
prek 100 otrok. Poleg Gorazda
Rajherja, vodje in koordinatorja
atletske šole, pri vzgoji mladih
atletov sodelujejo še trenerke,
trenerji in vaditeljice atletike
Aleš Bezjak, Mojca Gramc,
Barbara
Gačnik,
Hedvika
Korošak, Maja Simonič, David
Hameršak in Laura Pajtler ter
Franc Ivančič, ki je eden od treh
trenerjev starejših sekcij.
Poleg mladih atletov je na visoki
ravni tudi ptujska veteranska
atletika, kar so veterani v letošnji
sezoni z rezultati ponovno
dokazali. Miki Prstec, Marko
Sluga (častni član AK Ptuj), Brane
Komel, Dušan Koren in Alen
Velikonja so letos poleg kolajn
na državnih tekmovanjih osvojili
lepo bero kolajn tudi na največjih
veteranskih tekmovanjih, Milan
Cimerman pa z njimi sodeluje v
trenerski vlogi.
Klub je dejaven tudi pri
organizaciji tekmovanj. Letos je
bil poleg mitingov organizator
dveh večjih tekmovanj, marca
je gostil zimsko prvenstvo
Slovenije v metih za starejši
mladinski in pionirski kategoriji,
maja pa še prvenstvo Slovenije
za mlajše mladinke in mladince.
Veliko dejavnosti in prireditev
imajo tudi za najmlajše v atletski
šoli (božični mnogobojček ipd.).
Zelo dejavna je klubska sodniška
atletska sekcija, ki poleg domačih
tekmovanj sodeluje in pomaga
tudi pri izvedbi tekmovanj
drugih slovenskih klubov.
(kk)
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ANDREJ STARE

Hvala atletiki
V Sloveniji je za mnoge prva asociacija na
besedo »atletika« poleg naših najboljših
tekmovalcev ime: Stare …
Gledalci vam ostajajo zvesti
in pogosto preklopijo na
prenos atletike ravno zaradi
tandema Stare-Kavčič, s
tem storite ogromno za
popularizacijo
kraljice
športov. Kako vam uspe po
tolikih letih še vedno ohranjati
tako širok krog gledalcev?
Atletika za naju s Petrom
Kavčičem ni samo profesionalni
izziv, ampak tudi način življenja.
Najino privrženost atletiki je zato
mogoče čutiti v vsaki izgovorjeni
besedi. Midva kratko in malo
uživava ob prenosih atletike. Te
pristnosti se ne da ne naučiti ne
kupiti, reporter ne more odigrati
tega drobca več. Obenem
pa je vse skupaj prepleteno s
slovenskimi nastopi in izjemnimi
dosežki naše atletike. Prezgodaj
pokojni režiser TV-prenosov Beno
Hvala je po koncu olimpijskih
iger v Londonu javno priznal, da
so najini prenosi atletike največ
in najbolj žlahtno, kar proizvaja
športni program TV Slovenija.
Atletika je dvojno merjena
– z uvrstitvijo in rezultatom.
V prvi vrsti je dobra
uvrstitev, ki pa ima v primeru
slabega rezultata še vedno
slab priokus. Je to po vašem
mnenju dodatna zanimivost
ali slabost?
Šport je merjen v celoti, je
pa atletika zanimiva še z ene
perspektive,
neposrednega
bojevanja dveh ali več atletov
oziroma atletinj. Prav ta
neposredni boj daje atletiki
dodatno moč, vključuje ne
samo grobe ﬁzične moči,
zahteva precej več: taktiko,
tehniko in psihično stabilnost.

V številnih športih je postal
trend, da se pri prenosu
tekem
v
komentiranje
vključuje stroka (športniki,
trenerji). Kakšno je vaše
stališče glede tega?
Moje mnenje je deljeno,
stroka da, ampak v pravi
meri. Ni ga hujšega kot slabo
artikuliran sokomentator ali
pa sokomentator z govorno
napako, slabo slovenščino
in podobno. Vsi ti odkloni
kazijo prenos in celotno sliko.
Že v vseh štirih športih, ki jih
komentiram, sem se preizkusil
s sokomentatorjem iz stroke, pa
vselej ni šlo. Peter Kavčič pa je ne
le sokomentator po novinarski
plati, ampak je tudi strokovnjak,
diplomirani profesor športne
vzgoje, atletski trener in tudi
sam nekoč odličen maratonski
tekač … Potrebujemo še kaj
več?
Gledalce navdušujete tudi
s prepletanjem svojega
znanja medicine, kulture,
zemljepisa, ki ga po pravilu
zavijete v duhovit paket. Si
kdaj komentarje pripravite
tudi vnaprej ali gre za
spontane prebliske?
Menim, da so športni reporterji
in komentatorji današnjega
časa (teh je na komercialnih
kanalih kot listja in trave)
premalo izobraženi in imajo
premalo širine. Človek, ki ima
res širok pogled na svet športa,
lahko dopolni suhoparnost
določenih trenutkov z izleti
v zgodovino, kemijo, ﬁziko,
medicino, zemljepis, vero in
podobno. Sam se na te izlete
izven določenega športa ne
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pripravljam zavestno, včasih
določen podatek ali tema
privreta kar sama. Tudi mene
včasih kar preseneti, kakšna
asociacija se porodi med
prenosom. Vse skupaj pa
pomeni, da v prenos vključujem
celotno možgansko skorjo, in
ne samo tistega suhoparnega
dela, povezanega s športom, ki
ga trenutno spremljam.
Legendarne postajajo tudi
vaše izjave glede primerov
dopinga v atletiki. Vaša
toleranca do dopinga ostaja
nična?
Tako je, moja toleranca do
dopinga je nična. Menim, da
je to tudi pravilno, vzgojno
in daje smernice mladim za
njihovo atletsko pot. Zaradi
tega, ker sem si drznil povedati
resnico o dopingu javno, na
glas v neposrednih prenosih,
me marsikdo v atletiki ne mara,
nekateri bi mi izpraskali oči. Pa nič
zato, ponosen sem, da je odziv
slovenske publike ogromen in
da me v moji protidopinški drži
podpira okrog 85 odstotkov
gledalcev. Do zdaj sem pripravil
na temo dopinga, boja proti
dopingu in vpliva na zdravje
okrog 60 predavanj, s katerimi
sem gostoval po vsej Sloveniji.
Enega sem pripravil na lastne
stroške pred leti za športne
novinarje, TV-komentatorje in
reporterje ... Udeležba je bila
odlična, udeležil se je je celo
dekan fakultete za šport, tisti,
ki zavestno meglijo sliko o
dopingu v nekaterih medijih, pa
so manjkali. Ker sem v mnogih
atletskih okoljih zato nezaželen,
sem se vključil v protidopinške
aktivnosti v Nogometni zvezi
Slovenije in UEFA.
Na RTV ste že od leta
1979. Kako se je spremenilo
komentiranje atletike v
zadnjih dvajsetih letih?
S pomočjo spleta je sicer
omogočen dostop do gore
informacij, pa vendar se za
nekatere statistične podatke
iz zgodovine mnogi še vedno
obračajo na vas.

Ob televizijskih začetkih so
bili prenosi atletike povsem
drugačni. Na komentatorskih
mestih ni bilo informacijskega
Sistema CIS (commentators
information
system),
potrebovali smo asistente, da so
spremljali tehnične panoge in
podobno. Dostop do informacij
je bil težak in potreboval si
veliko dodatnega dela ob
lovljenju izidov in podobnem.
V času medmrežja je situacija
lažja. Današnja generacija
novinarjev
je
internetna
generacija, s to žalostjo, da vse
kar piše na internetu, ni vselej
100-odstotna resnica. Vsakemu
informacij željnemu sem vselej
na voljo in mu rade volje
posredujem podatke iz svojega
arhiva. Ne dovolim pa zlorabe
podatkov.
Atletika – še vedno kraljica
športov?
Absolutno da. Atletika je
kraljica, pa čeprav bi nekateri
radi to tudi v Sloveniji vrgli v koš,
na stran. Ne alpsko smučanje
ne košarka atletiki ne sežeta do
kolena. Težko je sicer primerjati
jabolka in hruške, a na koncu
vselej zmaga atletika. In tako
je zaradi notranje vsebine tega
športa tudi prav (skozi mojo
prizmo kritičnosti).
In za konec še, kateri
je vaš najljubši atletski
komentatorski spomin z
atletskih stez?
Uf, vsekakor medalja Brigite
Bukovec na olimpijskih igrah
v Atlanti, naslov svetovnega
prvaka Primoža Kozmusa,
naslov olimpijskega prvaka
Primoža Kozmusa … Veselil
sem se pravzaprav vseh
uspehov naše atletike, z
izjemo dosežkov Lorgerja in
Urbančičeve. Do zdaj sem kot
komentator spremljal že več
kot 100 svetovnih rekordov in
po vsakem prenosu atletike
se počutim bogatejši. Hvala
atletiki!
(kk)
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