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UVODNIK

Dragi prijatelji atletike!
Kot predsednik bi rad sporočil, da smo izpolnili vse ključne
cilje, ki smo si jih zadali na začetku mandata. Gremo po poti,
ki smo si jo začrtali. Ena od poti je pomladitev reprezentance,
saj prihaja nova generacija, ki že dosega zelo dobre rezultate.
Vidimo, da je veliko možnosti za napredek, in pravzaprav nas ni
nič presenetilo. Nesporno je ključno, da to razumejo vsi v atletiki.
Ne samo atleti in atletinje ter vodstvo atletske zveze, ampak tudi
trenerski in sodniški del naše atletike. Samo skupaj bomo uspeli
ali pa ne. Toda prepričan sem, da gremo po pravi poti. Atletska
zveza se je prenovila in pomladila, hkrati pa nismo pozabili niti
na tiste starejše, ki so še vedno z nami. V bistvu zelo računamo na
njih, da bo ta prehod lažji.
Atletska zveza je več kot le enkrat sodelovala tudi pri rekreaciji,
saj se vsi zavedamo, da ni pomembna samo kvaliteta, ampak
tudi kvantiteta. Naša naloga je, da ljudi navdušimo za tek kot
obliko rekreacije. Ampak ne samo to, navdušiti jih moramo –
predvsem otroke – tudi za druge discipline atletike, kot so meti,
skoki ... za vse discipline. Samo če k atletiki pritegnemo celotno
slovensko populacijo, bomo v prihodnosti dobili nove vrhunske
tekmovalce in tekmovalke.
V premici naših pričakovanj je bilo leto 2017 zelo težko leto,
saj so bila tekmovanja na najvišji, svetovni ravni. In to v vseh
starostnih kategorijah. Toda ne glede na to, kako zahtevna
so bila, smo dosegli nekaj odličnih rezultatov. Seveda smo si
vsi želeli še več, toda če bi pogledali naše cilje pred začetkom
sezone, bi videli, da smo dosegli natanko to, kar smo pričakovali.
Svetovno prvenstvo v Londonu je bilo realna slika naše atletike,
kot je poudaril tudi vodja slovenske stroke Vladimir Kevo.
Prav pa je, da smo ambiciozni. To, da si želimo več, kot
predsednik zveze podpiram in želim, da je tako. Naslednje leto
prihaja evropsko prvenstvo v Berlinu in to pomeni, da smo lahko
bolj ambiciozni, da imamo lahko višje cilje. Zato smo se tega lotili
še nekoliko drugače. Vsi deli atletske zveze, od tekmovalcev pa
do sodnikov in vodstva, se bomo predano posvetili svojemu delu
in naredili vse, da bo naslednje leto uspešno. Med drugim bomo
nadaljevali projekt, ki smo ga začeli pretekli teden. Imenuje se
Road to Berlin oziroma Pot do Berlina, vanj pa smo vključili naša
vrhunska atleta, ki sta to pot že prehodila. To sta Marija Šestak
in Primož Kozmus. Tako pomembni tekmi oziroma dogodku
želimo dati velik poudarek, in to že od letos, od tega trenutka
naprej. Marija in Primož nam bosta pri tem pomagala v štirih
segmentih. Nekoliko več bomo skupaj z atleti. V pripravljalnem
delu se bomo posvečali vprašanju, kako se izogibati poškodbam;
drugi sklop projekta predstavlja psihološki vidik priprav na velika
tekmovanja, saj so pritiski izjemni. To lahko pove samo nekdo,
ki je nekaj podobnega že doživel. Naslednje, tretje področje je
prehrana vrhunskega športnika, četrto pa odnos do medijev
oziroma spopadanje s pritiskom, ki ga prinesejo želje in cilji.
Marija in Primož lahko pri tem zelo pomagata.
Hkrati pa bi od danes naprej želeli opozarjati ljudi okoli nas,
da bo naslednje leto v Evropi veliko atletsko tekmovanje.
Organizirali bomo tudi navijaško skupino, ki jo bomo peljali
v Berlin. Pokazati in povedati moramo, da bo to ena ključnih
tekem za slovensko atletiko, ter hkrati navdušiti vso Slovenijo, da
množično podpre naše atlete in atletinje. To delamo tudi zato,
da bi pridobili kakšnega sponzorja več, saj ljubezen do atletike in
dovolj; potrebujemo tudi denar. Le tako bomo lahko atletom in
atletinjam omogočili še boljše razmere za trening in delo.
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Največji športni
dogodek v Sloveniji
Zadnji konec tedna v oktobru je že več kot dve desetletji rezerviran za Ljubljanski maraton, ki je z leti
prerasel v največji športni dogodek v Sloveniji.
Tisti konec tedna, ko se začenja tudi svetovni
pokal v alpskem smučanju na znamenitem
ledeniku Rettenbach, se pravzaprav končuje
atletska sezona v Sloveniji. In to z največjo
tekaško prireditvijo v Sloveniji in bližnji okolici.
Na Volkswagnovem 22. ljubljanskem maratonu
bo teklo skoraj 20.000 tekačic in tekačev, kar je
za Slovenijo svojstven rekord, saj to pomeni, da
bo 29. oktobra v Ljubljani tekel kar en odstotek
prebivalcev Slovenije. Težko je, da obstaja še
kakšen maraton v svetu, na katerem teče odstotek
prebivalstva tiste države. No, na ljubljanskem
maratonu bodo tekli tekačice in tekači iz 59 držav.
Največ jih bo seveda iz Slovenije in sosednjih
držav, prišli pa bodo tudi tekači iz Svazija,
Afganistana, Hongkonga, Jordanije, Kazahstana,
Pakistana, Indije, Kitajske, Mehike, Peruja,
Kostarike ... Pričakovano bo največ udeležencev
na moškem teku OMV na 21 kilometrov, več kot
2000 tekačev se bo preskusilo tudi na pravem
maratonu.
Vsekakor bo, tudi vreme naj bi služilo tekačem,
Volkswagen 22. ljubljanski maraton pravi praznik
teka, športa, atletike in rekreacije v Sloveniji,
Ljubljani in tudi v širši regiji. Ljubljanski maraton
ima zdaj že tradicijo in je umeščen v koledar
maratonov ter vsako leto pridobiva pomembnost
in ugled.

PREIZKUS VOLJE IN MOČI
Vsak
udeleženec Volkswagnovega
22.
ljubljanskega maratona prejme ob prijavi startno
številko, čip ChampionChip, majico in torbo za
garderobo (prevzem obojega bo s posebnim
kuponom) ter kupon za testeninko, razen tistih, ki
so se prijavili po 15. septembru 2017 (dobijo samo
startno številko in čip). Startne številke morajo
tekmovalci nositi ves čas tekmovanja pripete na
prsih. Startni prostor bo narejen v conah, vstop
v cono bo mogoč le s startno številko. Vhod v
cono je na koncu cone oziroma pred začetkom
naslednje, dostopi do con pa bodo objavljeni
na spletni strani. Vsi udeleženci morajo preteči
startno ravnino, sicer ne bodo uvrščeni na seznam
rezultatov (zakonitost sistema ChampionChip /
neto in bruto čas).

Garderobe bodo na voljo v garderobnem
šotoru na Trgu republike. Organizator bo poskrbel
tudi za slačilnice, v katerih se bodo tekači lahko
preoblekli. Svojo garderobo bodo lahko oddali
izključno v torbi, ki jo bodo dobili ob prevzemu
startnih številk in jim ostane v trajno last. Prhe
bodo zagotovljene na bazenu Tivoli. Sanitarije
bodo zagotovljene v plastičnih prenosnih WCjih na startu ob Slovenski cesti (proti Aškerčevi
cesti) in na vseh vstopnih točkah do startnih con,
na Kongresnem trgu in Trgu republike ter na trasi
maratona ob vsaki okrepčevalnici.
Ogrevanje na tekmovalnem prostoru je
dovoljeno izključno v času popolne zapore
cestišča. Ogrevanje pred startno linijo ni
dovoljeno. Vsak tekmovalec naj glede na svoj
predvideni rezultat zavzame prostor v conah od
1 do 5.

Čas starta:
– start teka na 10 kilometrov ob 8.30
– start polmaratona za paraplegike OMV ob 10.25
– start maratona in polmaratona OMV ob 10.30

Limitni čas teka na 10 kilometrov je ura in 30
minut. Vsi, ki bodo počasnejši od tega časa, bodo
tek zaključili v pomožnem cilju, ki bo pri Kavarni
Evropa na Gosposvetski cesti. Limit maratona
je pet ur. Tekači na 42.195 metrov, ki bodo imeli
na vmesnem času na 20 kilometrov slabši čas
od 2:30, bodo preusmerjeni v cilj in uvrščeni na
seznam rezultatov teka OMV na 21.098 metrov.
Na trasi maratona je na vsakih pet
kilometrov okrepčevalnica (8 okrepčevalnic). V
okrepčevalnicah bo na voljo voda za osvežitev,
pitna voda v plastenkah in kozarcih, energetik,
sladkor v kockah, sol, čokolada, sadje (banane,
mandarine). Letos bodo med okrepčevalnicami
tudi vodne postaje (6 vodnih postaj), prva bo na
12,5 kilometra in potem do cilja na vsakih pet
kilometrov.
Na trasi maratona bo osem kontrolnih točk/
vmesnih časov, na katerih bodo sodniki spremljali
in beležili vrstni red tekmovalcev.
Organizator bo zagotovil tempo tekače v
maratonski preizkušnji za rezultate 3:00, 3:15, 3:30,
3:45, 4:00 in 4:15. Tempo tekači bodo ob oznakah
pričakovanih časov označeni z zastavicami in v
pisanih tekaških dresih.

INTERSPORT ISI d.o.o. · Naklo · Sport to the people / Šport ljudem

VOLKSWAGEN 22. LJUBLJANSKI MARATON

PR
N

NA
OBU

Ponud
prodaj
se obr

ISI_TEK_

INTERSPORT ISI d.o.o. · Naklo · Sport to the people / Šport ljudem

TEČEM.
VSAK DAN BOLJE!
PRIPRAVA
NA MARATON
NA REDNE CENE TEKAŠKE
OBUTVE V ZALOGI PRODAJALN
Ponudba velja od 13.9. do 29.10.2017 za izdelke v zalogi
prodajaln in v spletni trgovini. Popusti se ne seštevajo in
se obračunajo pri blagajni. Več na www.intersport.si

ISI_TEK_JZ17_OGL_210x297.indd 1

14. 09. 17 10:51
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TEK NA 10 KM

TEK NA 21 KM

Po prihodu v cilj bo imel tekmovalec v
okrepčevalnem šotoru na Trgu republike na voljo
vodo v plastenkah in okrepčila: juho, čaj, enervit,
sadje (banane in mandarine), čokolado in piškote.
Medicinska služba bo delovala na cilju in
okrepčevalnih mestih.

Razglasitve rezultatov:
– za tek na 10 km moški ob 9.20
– za tek na 10 km ženske ob 9.30
– za polmaraton OMV absolutno moški ob 11.50
– za polmaraton OMV absolutno ženske ob 12.10
– za maraton absolutno moški ob 13. uri
– za maraton DP moški ob 13.10
– za maraton absolutno ženske ob 13.30
– za maraton DP ženske ob 13.40
Vsi tekmovalci lahko dobijo priznanja za udeležbo
v posebnem šotoru na Trgu republike oziroma si jih
lahko po tekmovanju natisnejo na spletni strani www.
vw-ljubljanskimaraton.si. Rezultati bodo objavljeni
na spletni strani www.vw-ljubljanskimaraton.si.

STARTNE ŠTEVILKE
Vsi tekmovalci lahko z voucherjem dvignejo
startne številke na sejmu Tečem Expo Volkswagen
22. ljubljanskega maratona (Marmorna dvorana,
Gospodarsko razstavišče) v četrtek, 26. oktobra,
od 9. do 19. ure, v petek, 27. oktobra, od 9. do
19. ure, v soboto, 28. oktobra, od 9. do 19. ure, v
nedeljo, 29. oktobra, od 6.30 do 9.30.

SOBOTNI DOGODKI
Informacijska pisarna za Volkswagen 22. ljubljanski
maraton bo na Gospodarskem razstavišču (Marmorna
dvorana) odprta med 9. in 19. uro, v šotoru v Zvezda
parku na Kongresnem trgu med 10. in 18. uro ter v
šotoru na Trgu republike med 10. in 18. uro.

TEK NA 42 KM
Lumpi tek za predšolske otroke na 200
metrov:
– ob 11. uri: otroci s starši
– ob 11.10: cicibančki, rojeni leta 2014 in mlajši
– ob 11.20: cicibanke, rojene leta 2014 in mlajše
– ob 11.30: cicibančki, rojeni leta 2013
– ob 11.40: cicibanke, rojene leta 2013
– ob 11.50: cicibančki, rojeni leta 2012
– ob 12. uri: cicibanke, rojene leta 2012

Šolski maraton za dijakinje in dijake SŠ na
3150 metrov:
– ob 16. uri: tek za dijake, letnik 2000 in mlajši
– ob 16. uri: tek za dijake, letnik 1998 in 1998
– ob 16.30: tek za dijakinje, letnik 2000 in mlajše
– ob 16.30: tek za dijakinje, letnik 1997 in 1998

Promocijski šolski tek za OPP na 600 metrov:
– ob 12.30: promocijski tek za učenke in učence OPP

Ob 18. uri: odprtje maratona s testeninko
(testeninka traja od 13. do 20. ure); Gospodarsko
razstavišče (Stebrna dvorana)

Promocijski šolski tek za učence in učenke 1.
in. 2. razreda OŠ na 600 metrov:
– ob 12.50: promocijski tek za učence 1. in 2.
razreda OŠ
– ob 13. uri: promocijski tek za učenke 1. in 2.
razreda OŠ
Promocijski šolski tek za učence in učenke
od 3. do 5. razreda OŠ na 1350 metrov:
– ob 13.10: promocijski tek za učence od 3. do 5.
razreda OŠ
– ob 13.25: promocijski tek za učenke od 3. do 5.
razreda OŠ
Šolski tek za učenke in učence od 6. do 9.
razreda OŠ na 1800 metrov:
– ob 13.45: tek za učence 6. razreda OŠ (letnik 2006)
– ob 14. uri: tek za učenke 6. razreda OŠ (letnik 2006)
– ob 14.15: tek za učence 7. razreda OŠ (letnik 2005)
– ob 14.30: tek za učenke 7. razreda OŠ (letnik 2005)
– ob 14.45: tek za učence 8. razreda OŠ (letnik 2004)
– ob 15. uri: tek za učenke 8. razreda OŠ (letnik 2004)
– ob 15.15: tek za učence 9. razreda OŠ (letnik 2003)
– ob 15.30: tek za učenke 9. razreda OŠ (letnik 2003)

Fun tek na 3150 metrov:
– ob 17. uri: Fun tek na 3150 metrov

TEK NA 10 KM
START – Slovenska cesta (med hotelom Cubo
in Uršulinsko cerkvijo); sledijo Slovenska cesta,
Dunajska cesta, Ul. 7. septembra, Slovenčeva
ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica,
Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta, CILJ –
Kongresni trg

MARATON
START – Slovenska cesta (med hotelom Cubo
in Uršulinsko cerkvijo); sledijo Slovenska cesta,
Dunajska cesta, Ul. 7. septembra, Slovenčeva ulica,
Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa
ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade,
Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova
cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna
pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na
Brdo, Rožna dolina, C. II, Rožna dolina, C. V, Rožna
dolina, C. IV, Rožna dolina, C. III, Šestova ulica,
Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta,
Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica,
Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva cesta,
Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Dolinškova
ulica, Knezov štradon, Peruzzijeva ulica, Ob
Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta,

www.volkswagen.si
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Dober razlog za iskanje!
Kdor išče, ta najde fantastično ponudbo vozil Volkswagen. Prihranek do 5.800 EUR*,
bon za financiranje 1.000 EUR** in bon za nakup zimskih pnevmatik do 500 EUR***.
Fantastična ponudba velja za modele: up!, Golf, Golf Sportsvan, Beetle, Jetta, Touran,
Caddy, Passat, Tiguan, Arteon, Sharan in Multivan. Več na www.volkswagen.si.
Obiščite nas in poiščite svoj novi Volkswagen!

Volkswagen

Emisije CO2: 188−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,2−4,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0629−0 g/km.
Število delcev: 0,024−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Akcija »Fantastična ponudba« velja za osebna vozila Volkswagen, razen za model novi Polo in Touareg ter električna in
hibridna vozila. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z
DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in permanentnega Porsche kasko
zavarovanja vozila preko Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod
pogoji akcije VWBONJES17. Več na www.porscheleasing.si. ***Višina bona je odvisna od modela in velja za nakup zimskih pnevmatik
iz zimske ponudbe dopolnilne opreme Volkswagen. Pogoj za pridobitev bona za financiranje in bona za pnevmatike je kartica
zvestobe Vokswagen Card, ki jo lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem trgovcu ali serviserju Volkswagen ali na spletni strani
www.porsche-group-card.si. Akcija traja do 30. 11. 2017. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.
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Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica,
Šmartinska cesta, Luize Pesjakove ulica, Savska
cesta, Štajerska cesta 1. rondo, Štajerska cesta 2.
rondo, Štajerska cesta 3. rondo, Božičeva ulica,
Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica,
Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova
ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov
trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva
cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, CILJ –
Kongresni trg

N

I
I

M

POLMARATON OMV
START – Slovenska cesta (med hotelom Cubo
in Uršulinsko cerkvijo); sledijo Slovenska cesta,
Dunajska cesta, Ul. 7. septembra, Slovenčeva
ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica,
Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske
brigade, Ul. Jožeta Jame, Pečnikova ulica,
Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta,
Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom,
Cesta na Brdo, Rožna dolina, C. II, Rožna dolina, C.
V, Rožna dolina, C. IV, Rožna dolina, C. III, Šestova
ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska
Ljubljani zaprto veliko cest in ulic. Kongresni trg
bo popolnoma zaprt za vse uporabnike prometa
od četrtka, 26. oktobra, od 8. ure do nedelje, 29.
oktobra, do 24. ure, Šubičeva ulica (od Prešernove
ceste do Slovenske ceste) bo zaprta v soboto in
nedeljo, Slovenska cesta (od Gosposvetske ceste
do Aškerčeve ceste – z izjemo dovoza v GH Kong.
trg) od petka od 15. ure do nedelje ... (več na
spletni strani vw-ljubljanskimaraton.si).

TESTENINKA
Otvoritvena
slovesnost
Volkswagnovega
22. ljubljanskega maratona s testeninko bo
v soboto, 28. oktobra, med 13. in 20. uro na
Gospodarskem razstavišču (Stebrna dvorana).
Testenine bodo lahko tekači degustirali le ob
predložitvi bona, ki ga dobijo ob predčasnem
prevzemu startne številke. Uradno odprtje
maratona z nagovorom župana Zorana Jankovića
bo ob 18. uri v Marmorni dvorani.

GODBE
Na trasi polmaratona in maratona vam bodo
dajale takt in naredile nepozabno vzdušje
naslednje godbe: na Ulici 7. septembra Godba
Domžale, pri Mercatorju Hipermarketu v Šiški
Pihalni orkester Litostroj, na križišču AškrčevaGroharjeva Pihalni orkester Krško in mažorete,
na križišču Litijska-Kajuhova Papirniški pihalni
orkester Vevče, na križišču Dunajske in Dimičeve
Pihalni orkester Bežigrad, na Trmostovju pa Laška
pihalna godba in mažorete ter seveda na startu
Strojmachine.

BREZ ODPADKOV
Ljubljana, zelena prestolnice Evrope 2016, je
prva evropska prestolnica na poti do družbe
brez odpadkov, ki se je s sprejetjem načrta Zero
Waste zavezala, da bo spodbujala organizacijo
dogodkov brez odpadkov. Ljubljanski maraton je

T
TÜ

NAŠA NOVOST

IZVABITE NAJBOLJŠE
IZ SVOJEGA VOZILA
MAKSIMALNA MOČ IN ZAŠČITA.1

JOSEF NIKOLAI SCHUBERT
Vodja oddelka za inovacije
in razvoj, OMV

TESTERGEBNISSE
GEPRÜFT1
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

IZPOLNJUJEMO NAJVIŠJE ZAHTEVE
AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE
Za več informacij obiščite:
Kategorija 5
Svetovne listine
o gorivu (WWFC)

www.omv.si

OMVSlovenija

1
Zmogljivost in učinkovitost izgorevanja sta izboljšani
zaradi višjega oktanskega števila (min. 100 RON) in
učinka čiščenja sesalnih ventilov. Prednosti se lahko
razlikujejo glede na vozilo, način vožnje in tehnično
stanje motorja ter se nanašajo na primerljivo gorivo,
ki izpolnjuje minimalne lokalne zahteve po standardu
EN 228. Rezultate testiranj goriva MaxxMotion
100plus je dokazala organizacija TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE. 2Gorivo OMV MaxxMotion 100plus
izpolnjuje najvišje zahteve (kategorija 5) Svetovne
listine o gorivu (WWFC).

WE CARE MORE
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Na maratonski
vikend
se prestavi ura

primer dobre prakse, saj se je organizacijski odbor
maratona s podpisom Zero Waste zavzel, da bo
tudi letošnji maraton dogodek brez odpadkov.
Na dogodku bodo udeleženci svoje
odpadke odlagali ločeno. Ob tekaški trasi in
pri okrepčevalnicah bodo stali zabojniki za
ločeno zbiranje odpadkov: za embalažo in
biološke odpadke, na startu in cilju pa bodo za
zbiranje papirja in kartonske embalaže stali tudi
modri zabojniki za papir. Na startu maratona
in polmaratona bo na voljo tudi zabojnik za
odvečna oblačila.
Za tekače in gledalce so pripravili tudi
priporočila, da bo na letošnjem maratonu nastalo
čim manj odpadkov.
Predlagajo, da malico in prigrizke, ki jih bodo
tekači prinesli s seboj, pripravijo v posodah za
večkratno uporabo; hrano, ki jo bodo tekači
prinesli s seboj ali jo kupili na prireditvi in je ne
morejo pojesti, naj ponudijo komu od svojih
bližnjih ali jo odnesite domov; tekači naj pijejo
vodo iz pipe in javnih pitnikov ter z njo ponovno
napolnijo svoje stekleničke oziroma bidone; svoje
stvari naj tekači na dogodek prinesejo v torbah in
vrečkah za večkratno uporabo.

Ne pozabite, v nedeljo,
29. oktobra, se ponoči
prestavi ura s 3. na 2. uro.

N
Š

Dr. Böhm® Magnesium Sport®

Za športnika v meni
Šport in telesna aktivnost sta pomembna za ohranjanje in krepitev zdravja. Naj gre za tek, kolesarjenje,
pohodništvo, nordijsko hojo, smučanje, vadbo v fitnesu ali tenis in golf – za polno športno zmogljivost je
treba telo oskrbeti s hranili.
Zelo pomembna sta magnezij in kalij – minerala,
potrebna za normalno delovanje vsake mišice. Prav
pri športu telo zaradi potenja ne izgublja le tekočine,
temveč tudi elektrolite, zato jih je treba nadomestiti.
Močna trojka za športne dosežke:
MAGNEZIJ prispeva k sproščanju energije pri
presnovi in k delovanju mišic in živčnega sistema.
Obenem prispeva k ravnotežju elektrolitov ter k
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
KALIJ ima vlogo pri delovanju mišic in
vzdrževanju normalnega krvnega tlaka ter prispeva
k delovanju živčnega sistema.
VITAMIN C ima vlogo pri zaščiti celic pred
oksidativnim stresom.
Prehranska dopolnila Dr. Böhm® Magnesium
Sport® so bila razvita posebno za športno aktivne
ljudi in zagotavljajo idealno kombinacijo magnezija
in kalija, dopolnjeno z vitaminom C.

Na voljo so tri oblike:
Dr. Böhm® Magnesium Sport® tablete omogočajo
osnovno oskrbo z magnezijem in kalijem ter so
idealne za dolgotrajno uživanje v športni sezoni.
Dr. Böhm® Magnesium Sport® vrečice vsebujejo
zrnca, ki jih lahko zaužijemo neposredno, brez vode
in so tako idealne za na pot, pred in med športno
aktivnostjo.
Dr. Böhm® Magnesium Sport® šumeče tablete,
za pripravo osvežujočega napitka sadnega okusa,
omogočajo hitro oskrbo z magnezijem in kalijem
ter hkrati pogasi žejo.
PROIZVOD JE NA SEZNAMU T. I. KÖLNER LISTE
Prehranska dopolnila Dr. Böhm® Magnesium
Sport® se redno pošilja na prostovoljne analize v
Center za preprečevanje dopinga na nemški fakulteti
za šport v Kölnu in so ustrezno dokumentirana na
njihovem seznamu.
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NAJ ŽIVI
ŠPORT

NOVO!
Dr. Böhm® Magnesium Sport®.
Za športnika v meni.
Močan trio za športne dosežke
Kombinacija magnezija in kalija, dopolnjena z vitaminom C.
Magnezij prispeva k sproščanju energije pri presnovi, ravnotežju elektrolitov ter k
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
Kalij in magnezij prispevata k delovanju mišic in živčnega sistema.
Vitamin C ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
www.dr-boehm.si

20171005_MagSport_SLO_210x297_WIW_LA.indd 1

Dr. Böhm® - kakovost, ki gradi zaupanje.

12.10.17 11:33
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MARUŠA MIŠMAŠ – AMBASADORKA LJUBLJANSKEGA MARATONA

To mora biti poslanstvo
vsakega športnika
Ena najboljših slovenskih atletinj, Grosupeljčanka Maruša Mišmaš, je med
najbolj prepoznavnimi obrazi slovenske atletike. Zadnje leto in pol jo je
poškodba oddaljila od tekaških stez, toda lani se je počasi in potrpežljivo
vračala, za naslednjo sezono pa načrtuje naskok na stare položaje.
Mišmaševa se je po težavah s poškodbo na atletske
steze vrnila na ekipnem državnem prvenstvu 20.
maja v Celju. Poškodba tetive jo je ovirala v lanski
sezoni in morala je tudi na operacijo; pred tem je
zadnjič tekmovala 30. junija 2016 v Ljubljani, nato
pa ni mogla teči na EP niti na olimpijskih igrah.
»Pred tem sem sicer tekla na prvenstvu
univerze na 800 metrov. Zelo sem se
veselila pravega tekmovalnega
vzdušja. Dobro sem se
počutila, nisem imela težav,
čaka pa me še veliko dela,
ki ga zdaj opravljam
pod taktirko novega
trenerja
Tevža
Korenta. On me
zna pomiriti in
motivirati,« je po
prvem nastopu po
daljšem času dejala
Mišmaševa.
Maruša je v tej
sezoni nastopila še na
evropskem ekipnem
prvenstvu in na domačih
– državnem prvenstvu in
atletskem pokalu Slovenije.
Po zadnji tekmi v Novi Gorici
je bila zelo zadovoljna, saj je
lahko letošnje poletje končno
tekla brez bolečin in tako spet
uživala v teku, ki ji je v preteklosti
vzbudil že toliko neverjetnih občutkov.
»Za zdaj gre vse po načrtih,
treniram brez bolečin. Vesela sem,
da lahko tečem normalno. Tudi na
zadnjem teku v sezoni je bilo kot
pred poškodbo, vse gre po načrtih.
Vem sicer, da sem sposobna teči
hitreje, toda že na svojem zadnjem
teku sezone na atletskem pokalu
sem dosegla enega najboljših
časov v samostojnih tekih brez
konkurence. Priprave pravzaprav

potekajo za naslednjo sezono, ki se je že zelo
veselim, saj se bom posvetila svoji najljubši
disciplini, teku na 3000 metrov z zaprekami,«
je ob koncu tekmovalne sezone dejala 22-letna
Mišmaševa, ki ji največji motiv prihodnje leto
predstavlja člansko evropsko prvenstvo v Berlinu.

Veteranka Ljubljanskega
maratona
Maruša bo kot ambasadorka Volkswagen 22.
Ljubljanskega maratona na njem tudi nastopila. Sicer
ne na klasični maratonski progi, na 42 kilometrov in
še nekaj metrov, ampak ... »Tako kot vedno bom
tekla na deset kilometrov, ki je zame ravno
pravšnja razdalja,« se je nasmejala Maruša, ki

Teka na deset kilometrov se
bom udeležila četrtič, torej
od svojega osemnajstega leta
naprej, drugače pa sem prej
vedno tekla na šolskih tekih.
Kdaj sem se prvič udeležila
Ljubljanskega maratona, se
pravzaprav sploh ne spomnim.

se sploh ne spomni, kolikokrat je že nastopila
na Ljubljanskem maratonu. »Teka na deset
kilometrov se bom udeležila četrtič, torej od
svojega osemnajstega leta naprej, drugače
pa sem prej vedno tekla na šolskih tekih.
Kdaj sem se prvič udeležila Ljubljanskega
maratona, se pravzaprav sploh ne spomnim.
Mislim, da je bilo to proti koncu osnovne
šole, torej v šestem ali sedmem razredu,« je
razmišljala Maruša, ki pa se še ne namerava spopasti
z maratonsko progo. »Za zdaj me ne mika, da
bi se profesionalno spopadla z 42 kilometri.
Rekreativno pa bi mogoče res poskusila,« je

vztrajam_m

vztrajam_mm_ekipa_210x297.indd 1
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po pravici povedala mlada Grosupeljčanka in
smeje dodala: »Enkrat bom morala tudi jaz
odteči maraton, če ga tečejo že vsi.«
Mišmaševa sicer veliko trenira in največ teče,
toda maratonskih razdalj na treningih ravno
ne opravlja. »Ne, ne. Na treningih delam
zelo malo kilometrov, največ petnajst,« je
razkrila Maruša. No, zelo malo to ravno ni, saj vsak
rekreativec ve, kaj pomeni vsak dan ali vsak drugi
dan preteči petnajst kilometrov. Skromno dekle,
ni kaj. Maruši tek in posebej Ljubljanski maraton
pomenita veliko. »To je promocija zdravega
življenja, gibanja, športa, teka in posebno
atletike,« je še dodala slovenska rekorderka na
zaprekah.

Zadovoljna in pomirjena
Psihično je za tekmovalko, ki je že dosegla
vrhunske rezultate, izjemno težko, da mora kar
leto dni »počivati« in se zdraviti po poškodbi.
»Zdaj se počutim res odlično in poškodba je
že preteklost,« je dejala Maruša, ki ima bližnje
in daljne načrte. »Najprej je na vrsti tek na
deset kilometrov na Ljubljanskem maratonu,
potem pa se bom lotila krosov, ampak bolj
ljubiteljsko, rekreativno,« je razkrila Mišmaševa,
ki že ima tudi kolajno z evropskega prvenstva v
krosu v mladinski konkurenci. »Ne vem še, če bom
šla na evropsko prvenstvo. Zdi se mi, da bom
tekla krose bolj za trening. Res je, da imam
z evropskega prvenstva v krosu mladinsko
kolajno, toda v članski konkurenci je proga
dolga osem kilometrov. Za tako razdaljo pa
ne vem, ali sem pripravljena na taki ravni, da
bi bila konkurenčna najboljšim. V mladinski
konkurenci se teče kros na štiri kilometre, pri
članicah pa je razdalja še enkrat daljša. Za to
bi morala precej več trenirati, kar pa morda
kljub vsemu še ni priporočljivo zame,« je še
povedala Maruša, ki se želi s polnimi pljuči vrniti
na tekmovališča in v naslednji sezoni pokazati, da
spada na veliko sceno.
Tek na 3000 metrov, ki je njena najljubša in
najboljša disciplina, tako z zaprekami kot brez njih, je
na sporedu tudi v dvorani. »Nismo se še povsem
odločili, kako bo v zimski oziroma dvoranski
sezoni. Trenutno se bolj nagibamo k temu,
da bi dvoranski del atletske sezone izpustila.
V dvorani je tek precej specifičen in drugačen
kot na prostem. Več je tudi možnosti poškodb,
česar pa si v tem trenutku zagotovo najmanj
želim. Zagotovo pa je moj prvi cilj v naslednji
sezoni evropsko prvenstvo v Berlinu,« je
o načrtih spregovorila Maruša, ki je zdaj zdrava
in polna motivacije, optimizma in pozitivnega
razmišljanja.
»Res sem vesela, da sem zdrava in da lahko
delam, kar imam rada. Dobro se počutim,
treniram in sem res zadovoljna, tudi s
trenerjem in njegovim načinom dela. Poleg
tega se dobro razumeva, všeč pa mi je tudi
trening, kar je za atleta zelo pomembno, saj
nam tekačem hitro lahko postane dolgčas,«
je res vesela Maruša, ki ji je bilo ob vračanju po

Ne vem še, če bom šla na
evropsko prvenstvo. Zdi se
mi, da bom tekla krose bolj
za trening. Res je, da imam
z evropskega prvenstva v
krosu mladinsko kolajno,
toda v članski konkurenci je
proga dolga osem kilometrov.
Za tako razdaljo pa ne vem,
ali sem pripravljena na taki
ravni, da bi bila konkurenčna
najboljšim. V mladinski
konkurenci se teče kros na
štiri kilometre, pri članicah pa
je razdalja še enkrat daljša.
Za to bi morala precej več
trenirati, kar pa morda kljub
vsemu še ni priporočljivo zame.

poškodbi težko. »Težko je bilo, res težko.
Odločili smo se tudi, da se bom poskusila
vračati počasi, da ne bom ničesar delala na
silo in da bomo zelo previdni. Na začetku smo
na treningih opravili malo kilometrov, zato
pa več preventivnih vaj. Zdaj je kilometrov
več, a preventivne vaje so ostale, poleg tega
pa sem delala v bazenu, kar rada počnem
še danes,« se je nazaj ozrla Mišmaševa, ki se
zaveda, da je bila v preteklosti nepotrpežljiva in
da te napake ne sme ponoviti. »Takrat, pred
evropskim prvenstvom v Amsterdamu, je bilo
videti, da bo šlo, saj sem mesec dni trenirala
brez bolečin. Potem se je izkazalo, da ni tako,
in nato sem morala pod nož. Ampak to je
zdaj mimo in moja kariera se nekako začenja
znova. Kot da bi šla od začetka. Svoje uspehe
sem že skoraj pozabila,« je razmišljala Maruša, ki
si želi, da bi prišli novi uspehi. »Uživam na ovirah
in mislim, da lahko še veliko pokažem. V
svetu se konkurenca povečuje in tekmovalke
so vse boljše. V Evropi pa ni videti takega
množičnega napredka, zato mislim, da sem
kmalu lahko zraven,« je prijeten pogovor
zaključila vztrajna in nepopustljiva tekačica, ki je
spet začela kariero. Vsi so ji napovedovali, da bo
bliskovito segala po evropskem vrhu, po poškodbi
pa so jo mnogi tudi že odpisali. Ampak zdaj se
vrača – zrelejša, močnejša in kmalu še boljša, kot
je kdaj bila.
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MARUŠA ZASEBNO

Veterinarka, ki rada riše,
je postala tekačica
Maruša je izjemno uspešna študentka na
Fakulteti za farmacijo. Svojega prvega intervjuja
se ne spomni več, njen športni idol pa je Emma
Coburn. Kot otrok je želela postati veterinarka ali
ilustratorka, pristala je v atletiki, s katero se zdaj
ukvarja profesionalno, čeprav poleg tega še pridno
študira. Namesto na veterini ali na Likovni akademiji
je pristala na Fakulteti za farmacijo. Maruša ima
visoko postavljeno letvico vrednot – največ pa ji
pomenijo atletika, študij, družina in prijatelji. Najbolj
jo je strah izgube bližnjih, verjame pa, da se vse
da, če se hoče. Pri ljudeh najbolj ceni, če so ljudje
prijazni in pozitivni. Ni pa ji všeč, če so negativni in
se veliko pritožujejo. V prostem času posluša glasbo
in brska po spletu, po televiziji pa si najraje pogleda
kakšen film in pa seveda prenose atletike. Včasih si
mora tudi kaj skuhati, in čeprav ne kuha veliko, pa si

lakoto pogosto poteši z makaroni ali krompirjevimi
svaljki s sirovo omako. Njen najpogostejši obrok pa
je kruh z arašidovim namazom. Pije v bistvu samo
vodo, če pa jo zebe ali boli grlo, pa se odžeja s
čajem. Najraje ima poletje, kot pravo dekle, pa ji je
najljubša barva roza. Rada ima tako mačke kot pse, v
osnovni šoli pa je imela najraje... Ne športno vzgojo,
ampak matematiko.
V atletiki jo najbolj moti doping, od drugim
športov pa ima najraje košarko in smučarske skoke.
Zato ni čudno, da je za Marušo največja športna
zvezda v Sloveniji Goran Dragić, na svetu pa Usain
Bolt. Na stezi ima tekmice, ki pa je ne motijo, motijo
pa jo negativne misli v najtežjih trenutkih tekme.
Nasploh pa jo v življenju moti to, da se nekateri
ljudje kopajo v denarju, drugi pa nimajo dovolj za
preživetje.

Rojena: 24. oktobra 1994 v Ljubljani
Višina: 162 cm
Teža: 48 kg
Disciplini: 3000 m z zaprekami, 3000 m
Klub: Atletsko društvo Mass Ljubljana
Trener: Tevž Korent
Osebni rekord na 3000 m z zaprekami:
9:35,10 Bratislava, 9. 5. 2015

ZA OGREVANJE PRED
IN REGENERACIJO
PO ŠPORTU!

Orbico d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Maruša Mišmaš
ambasadorka za Pernaton
Državna prvakinja na 1500m in 3000m
Državna rekorderka na 3000m zapreke
Balkanska prvakinja v krosu v kategoriji
»Mlajših članic«
Balkanska članska prvakinja v dvorani
na 3000m

Na voljo v
lekarnah,
prodajalnah
Sanolabor,
specializiranih
prodajalnah,
drogerijah TUŠ
in v Hervisu.

SWISS MADE

www.pernaton.ch/sl

Za masiranje mišic, sklepov in vezivnih tkiv.
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LUKA JANEŽIČ

Do tega je moralo priti
Slovenski rekorder v teku na 400 metrov Luka Janežič si bo leto 2017 zagotovo zapomnil za vse večne čase.
Izjemni rezultati, zlata kolajna, nov državni rekord, a tudi grenki izkušnji z dveh velikih tekmovanj.

•

•

•
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Najprej je bila seveda na vrsti zimska sezona,
ko je bil na evropskem dvoranskem prvenstvu v
Beogradu med favoriti za kolajno na 400 metrov, a
se je njegova pot s prestopom končala že v prvem
krogu.
Potem pa je prišla še velika scena oziroma
svetovno prvenstvo v Londonu, kjer pa se ni uvrstil
niti v polfinale. V prvem krogu kvalifikacij teka na
400 metrov je bil v drugi od šestih kvalifikacijskih
skupin šesti in je s 46,06 sekunde dosegel skupno
36. čas; v polfinale so vodila prva tri mesta iz
skupin in še šest najhitrejših časov, kot zadnji
45,70. Janežič je po težavah z zdravjem tik pred SP
nekaj časa okleval s potrditvijo nastopa, dan pred
kvalifikacijami pa se je odločil za nastop. »Bilo je
tako, kot sem mislil, da bi lahko bilo. V zadnjih
100 metrih ni bilo moči. Prej sem se še držal
tekmecev, v zadnjem delu, kot sem računal,
da bi me lahko pobralo, pa se je to na žalost
tudi zgodilo. Nisem imel energije, iztržil pa
sem največ, kar je bilo mogoče. Žal mi je, ker
sem izjemno sezono zaključil s takim tekom.

Mogoče bi bilo celo bolje, če ne bi nastopil,«
je nastop v Londonu ocenil Janežič, polfinalist
lanskih olimpijskih iger in lani peti na EP.
Le Wayda Van Nykerka, Machela Cedenia in
Janežiča kot aktualnega evropskega prvaka
do 23 let so med tekači v skupini posebej
predstavili. »Vedno je lepo, da te predstavijo,
posebno v kvalifikacijah, saj to pomeni, da si
prepoznavno ime v atletiki, in to je bil zame
najlepši del tega prvenstva.«
Janežič se tik pred nastopom ni obremenjeval
z nedavno boleznijo, dobri treningi v Londonu
pa so ga spodbudili k nastopu. »Počutil sem se
dobro in ni se mi zdelo smiselno, da bi tek
gledal s tribune. Toda eno je trening, drugo
pa tekma. Večji del sem bil konkurenčen,
potem pa v zadnjih 100 metrih nisem imel
moči, da bi pospešil, in to v trenutku, ko se
tek dobiva ali izgublja. Škoda, bolje bi bilo, če
bi sezono končal s časom iz Monaka,« je ocenil
21-letni tekmovalec iz Vodic, ki je prav v Monaku
na diamantni ligi 21. julija popravil svoj slovenski

rekord in se prvič spustil pod magično mejo 45
sekund (44,84). »Glava je bila na pravem mestu,
pozabil sem na to, da sem bil bolan. Počutil
sem se dobro, prišel na tekmovanje, toda
očitno je bolezen pustila posledice. Tako
bom s tem tekom v Londonu končal sezono,
pozabil nanj in na dobre teke ter odlično
sezono poskušal peljati naprej. Postavil sem
državni rekord, zmagal na EP do 23 let, imel
odlične tekme in ugnal številne vrhunske
tekmece. Najprej pa se moram spočiti.« S
temi besedami je Luka zaključil zanj zelo uspešno
sezono, ki pa je imela dve plati. In to je za mladega
atleta, kot je Janežič, zelo pomembno. Čim prej
mora namreč spoznati, da je treba v veliki meri
poslušati svoje telo in da se lahko v nekaj dneh
iz vrhunskega tekmovalca zaradi oslabljenega
imunskega sistema spremeni v salonskega mačka.
Toda Luka ima izjemen potencial, ki bi se morda
lahko uresničil že v naslednji sezoni – le kaj bi bilo
lepšega kot odvzeti evropski rekord Nemcu na
veliki tekmi sredi Berlina?
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MARTINA RATEJ

Poskok proti
velikemu skoku
Sezona je končana tudi za najboljšo slovensko atletinjo zadnjih let Martino Ratej. Prva sezona z novim
trenerjem je prinesla osvežitev, ne pa tudi tako želene kolajne.
Martina je bila najbolj vroče slovensko kopje na 16.
svetovnem prvenstvu v Londonu, kjer je na koncu
zasedla deveto mesto z 61,05 metra, ki jih je dosegla
v prvi seriji. Izkušena 35-letnica je v kvalifikacijah
že s prvim metom, dolgim 65,64 metra, dosegla
kvalifikacijsko normo za finale in se z drugim izidom
med vsemi uvrstila v boj za odličja, tam pa je za tem
dosežkom precej zaostala; članica celjskega Kladivarja
tako ostaja brez medalje na velikih tekmovanjih.
»Pričakovala sem ponovitev kvalifikacijske
daljave, kar bi mi prineslo visoko uvrstitev,
toda to mi ni uspelo. Med tekmo nisem
sestavila pravega meta, tako sem ostala le pri
treh serijah,« je po nastopu dejala Ratejeva, ki se
je po zgolj dveh tekmah uvrstila v finale diamantne
lige, vendar v Londonu svojih dozdajšnjih dosežkov
ni nadgradila.
»Prvi met je bil kar soliden, sem pa delala
prevelike tehnične napake, preveč sem
se umikala v levo stran in potem ne pride
do pravega pospeška sile na kopje. Bilo je
mrzlo in tudi vetrovno, vendar je bilo tako
tudi za druge tekmovalke. V drugem metu
sem preveč taktizirala, biti bi morala bolj
agresivna, tehnično pa je nekako še bilo. Bila
sem sicer zelo gotova vase in prepričana, da
bom dosegla 62 ali 63 metrov ter se uvrstila
v zaključni del, pa se mi je ponesrečilo,« je
pojasnila slovenska rekorderka, ki po lanskih OI
vadi pod vodstvom Lovra Umka, saj se je razšla z
dolgoletnim trenerjem Andrejem Hajnškom.
Ratejeva je potem na finalu diamantne lige
v Zürichu v metu kopja zasedla peto mesto,
orodje pa je vrgla 62,77 metra. »V bistvu sem
zadovoljna, četudi sem želela med prve tri
in daljavo okrog 63 metrov. Ocenjujem,
da je tudi moja sezona dobra. V finale
diamantne lige, ki je drugo največje atletsko
tekmovanje v sezoni, sem se uvrstila le z
dvema tekmama. Peto mesto je zato odličen
izid. To, kar je bilo zastavljeno, sem izpolnila,
zato se zahvaljujem ekipi in tistim, ki so mi
omogočili, da lahko treniram. Za naslednjo
sezono so načrti še višji, tako na evropskem
prvenstvu kot na diamantni ligi. Več bom
vložila v pripravljalnem obdobju, da bom še

bolje pripravljena,« je razložila Ratejeva.
Martina bo imela v novi sezoni veliko nalogo
– nastop na evropskem prvenstvu v Berlinu, kjer
bo končno poskušala osvojiti kolajno z velikih
tekmovanj, ki se ji izmika že več kot desetletje. Morda
se zdi, da je že veteranka, vendar je izjemno dobro
telesno pripravljena in zagotovo lahko na vrhunski
ravni vzdrži še najmanj dve ali tri leta, torej vsaj še

do olimpijskih iger v Tokiu 2020. Leto 2018 pa bo za
Martino vsekakor usodno. Če ji uspe osvojiti kolajno
na evropskem prvenstvu v Berlinu, bo zagotovo
ostala v atletiki do Tokia; če kolajne ne osvoji, pa se
lahko zgodi, da bo končala sicer vrhunsko kariero, v
kateri je bila desetletje med svetovno elito najboljših
metalk kopja, a nikoli ni naredila tistega odločilnega
koraka med najboljše tri na velikih tekmah.
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AGATA ZUPIN

Za konec sezone
državni rekord
Devetnajstletna Agata Zupin (Kamnik) je na 4. mitingu mladi asi v Domžalah v neolimpijskem teku na
300 metrov postavila nov mladinski in članski slovenski rekord.
Mladinska evropska podprvakinja na 400
metrov ovire je tekla 36,77 sekunde. Prejšnji
članski rekord, 37,48, je Alenka Bikar tekla 12. maja
2001 v Novi Gorici. »Pred tekmo sem si želela
popraviti članski rekord, ker so mi prej le tri
stotinke manjkale do tega cilja, vendar se
pred startom s tem nisem obremenjevala.
Ko sem prišla v cilj, pa sprva nisem vedela,
ali sem popravila rekord, in ko sem videla,
sem bila toliko bolj vesela. To je moj drugi
članski rekord letos, na 400 metrov ovire mi
je prinesel nastop na svetovnem prvenstvu
v Londonu, ki je bil moja prva velika članska
tekma in na katerem sem se uvrstila v
polfinale. Zato lahko sezono ocenim kot zelo
dobro, pravzaprav izredno. Sezona je dolga
in sem že utrujena, zato sem še bolj vesela
izida, ki sem ga dosegla v Domžalah,« je bila
zadovoljna Zupinova, ki je največji uspeh v sezoni,
ki je zanjo pomenila preboj v evropski vrh, dosegla
s polfinalom na svetovnem prvenstvu v Londonu.
V polfinalu teka na 400 metrov ovire je potem
končala na 21. mestu (57,05). Debitantka na velikih
članskih tekmah in aktualna mladinska evropska
podprvakinja je prijetno presenetila že z uvrstitvijo
v polfinale.
Devetnajstletna Zupinova, najmlajša članica
sedemčlanske slovenske reprezentance, je tekla
na drugi progi v drugi polfinalni skupini, v kateri
je imela predzadnji prijavljeni izid sezone, in
končala na zadnjem mestu. »To je bila zame zelo
lepa izkušnja in vesela sem, da sem prišla
v polfinale. Škoda, da nisem tekla bolje. Ne
vem, kaj je bilo. Mogoče sem eno oviro vmes
zgrešila in se je potem tek podrl. Največ težav
sem imela na drugem ovinku, zato sem tudi
mogoče začela preveč z rezervo, da ne bi
napačno začela korake v zavoju, a sem imela
vseeno težave,« je povedala Zupinova. Dejala
je, da je imela večjo tremo kot v kvalifikacijah,
čeprav je svoje naredila že z uvrstitvijo v drugi
del tekmovanja. »Je le polfinale SP. Žal nisem
izboljšala teka čez ovire, preblizu sem
prišla oviram in porabljala preveč moči,
potem pa so se znova pojavile napake
v zavoju. Poleg tega sem tekla na drugi

stezi, ki ni najboljša, vendar se s tem nisem
obremenjevala. Prvenstvo vseeno zapušča z
dobrimi občutki,« je bila zadovoljna Zupinova,
ki je dan prej skupno dosegla 27. čas kvalifikacij. V
tretji skupini, v kateri je imela šesti izid sezone, je
bila četrta (56,54) in se je neposredno po mestih
uvrstila v nadaljevanje. Ves čas je bila na prvih
štirih mestih, ki so neposredno iz skupin vodila v

polfinale, in je ta položaj zadržala kljub težavam na
zadnjih ovirah do konca. Na evropskem prvenstvu
za starejše mladince v italijanskem Grossetu je 23.
julija v finalu teka na 400 metrov ovire osvojila
srebrno kolajno in s časom 55,96 sekunde izboljšala
svoj državni članski rekord, ki ga je dosegla dan
prej v polfinalu, ter dokazala izjemen talent, ki ga je
potrdila na članskem SP.
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SVETOVNO PRVENSTVO 2017 V LONDONU

Želeli več, zadovoljni
z doseženim
Izjemno atletsko prvenstvo je bilo zaznamovano z dvema slovesoma – največjega Usaina Bolta
in britanske legende na srednje proge Moja Faraha. Edino slovensko uvrstitev v finale je z devetim
mestom v metu kopja vknjižila 35-letna Martina Ratej.
Prvenstvo je bolj kot katero drugo v
preteklosti postreglo s številnimi nenadejanimi
izidi in polomi favoritov ter se ga je že prijelo
ime prvenstvo presenečenj. To je bilo tudi
drugo SP brez ruske reprezentance; manj kot
20 jih je zaradi izpolnjevanja posebnih zahtev
po dopinškem škandalu prišlo v London, prvo
zlato kolajno pa je v skoku v višino pričakovano
osvojila favorizirana Rusinja Marija Lasickene.
Slednja na razglasitvi ni slišala ruske himne,
ker je tekmovala pod neodvisno zastavo;
predvajali so himno Mednarodne atletske
zveze.

Sedmerica
Na prvenstvu je nastopila sedemčlanska
slovenska odprava. V polfinale se je uvrstila
mladinska evropska podprvakinja Agata Zupin in
na svojem prvem velikem članskem tekmovanju
potrdila svoj razkošen talent; 19-letnica je bila 21.
na 400 metrov ovire.
Tako sta v britanski prestolnici najboljša
dosežka zmogli najmlajša in najbolj izkušena v
slovenski zasedbi. Petintridesetletna Ratejeva,
finalistka številnih velikih članskih tekmovanj,
in debitantka na slednjih Zupinova. Ta je imela
celo dve izpolnjeni mednarodni normi, tiste za
200 metrov ni izkoristila in se je posvetila nizkim
oviram.
V slovenskem taboru sta se finalu najbolj
približali s 13. mestom v skoku v višino Maruša
Černjul in s 15. mestom Tina Šutej v skoku s
palico. Na 36. mestu je po bolezni tekmovanje
na 400 metrov zaključil evropski prvak do 23 let
Luka Janežič, prav tako na 400 metrov je bila na
38. mestu druga obetavna slovenska tekmovalka
Anita Horvat. Na 66. mestu je svoj drugi maraton
kariere zaključil Rok Puhar.
Ratejeva je imela pred SP med prijavljenimi
sedmi dosežek v metu kopja, Janežič pa na
400 metrov 13. po lestvici, ki jo je objavila
mednarodna atletska zveza. Ratejeva se je
odkrito spogledovala s svojim prvim finalom
velike tekme po dveh letih in tja tudi prišla. V
kvalifikacijah je imela celo drugi izid med vsemi.

Orodje je vrgla 65,64 metra, najbolje v zadnjih
sezonah, tega pa v finalu, kjer je bilo 65,26 metra
dovolj za bron, ni ponovila.
Enaindvajsetletni Janežič je zaradi težav z
zdravjem šele dan pred kvalifikacijami potrdil
nastop. Po seriji številnih tekem in vrhunskih
izidov se mu je porušil imunski sistem in je za tri
dni med zaključnimi pripravami na Rogli obležal,
ker je imel visoko vročino, glavobol in prebavne
težave, bil pa je tudi na infuziji.
Evropski prvak do 23 let je 21. julija na
diamantni ligi v Monaku zasedel šesto mesto in
s časom 44,84 sekunde izboljšal svoj slovenski
rekord; 45,07 je tekel avgusta lani v polfinalu na
olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. V tej sezoni je
premagoval številne ugledne tekmece, zato je
lahko na SP podpisal posebno pogodbo z velikim
športnim opremljevalcem, s katero bo poleg
siceršnje denarne nagrade dobil tudi bonuse za
doseženo v sezoni.

V tej sezoni sta državna članska rekorda izboljšali
tudi Agata Zupin in 20-letna Anita Horvat. Primož
Kozmus je poleg Gregorja Cankarja tudi edini
osvojil slovensko kolajno na SP. Kozmus je bil v
metu kladiva zlat v Berlinu 2009, srebrn v japonski
Osaki 2007 in bronast v južnokorejskem Daeguju
2011, Cankar pa je bil bronast v skoku v daljino
v Sevilli 1999, kar je bila prva slovenska kolajna v
zgodovini SP.
Zmagovalnih stopničk tokrat ni bilo mogoče
napovedovati, tudi Ratejeva bi nanje stopila
presenetljivo, saj se jim je do zdaj najbolj približala
s šestima mestoma na EP ter sedmima na SP in
OI. Tudi prijavljeni izidi pred SP so govorili tako.
Razen Ratejeve in Janežiča nihče ni bil med prvo
petindvajseterico po izidih sezone pred SP.
Naslednje prvenstvo bo katarska Doha
leta 2019 gostila med 28. septembrom in 6.
oktobrom, pred tem SP bo lahko tudi mlajši
del tokratne slovenske ekipe opravil še precej

REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN
zrelostnih izpitov.
Predsednik strokovnega sveta Atletske zveze
Slovenije Vladimir Kevo je bil tisti, ki je lahko najbolj
realno ocenil nastop v Londonu. »Prvenstvo je
upravičilo naša pričakovanja. Napovedali
smo po eno finalno in polfinalno uvrstitev.
Mlajši so prvenstvo dobro izkoristili kot
izkušnjo in to se bo obrestovalo za naprej.
Mogoče bi bilo treba dodati kakšen
najboljši izid sezone, tu bi lahko naredili
več. Kdo bi sicer lahko ocenil, da smo
naredili premalo, toda obenem je to realno
stanje naše atletike v tej izjemni globalni
konkurenci kraljice športov. Od Ratejeve
smo pričakovali finale, Luka Janežič bi bil
tudi lahko kandidat za polfinale na 400
metrov, če bi bil zdrav, Agata Zupin pa je
biser slovenske atletike in je za njo sezona
presežkov, pred njo pa velika prihodnost.
Tudi Horvatova je dobro tekla, saj je dosegla
drugi najhitrejši čas kariere.«
Zupinova, ki je imela tudi normo za tek na
200 metrov, in Horvatova sta polovica štafete 4
x 400 metrov. Bi lahko Slovenija dobila celotno
sestavo za prihodnja tekmovanja, kar povečuje
tudi konkurenco na treningih? »Veliko se govori
o ženski štafeti 4 x 400 metrov, imamo dve
vrhunski tekmovalki za čase 52,00. Težko
bo najti štiri, ki bi tekle pod 53 sekundami, v
tem primeru pa bi se bilo smiselno posvetiti
tudi štafeti 4 x 400 metrov.« In kako je Kevo
ocenil londonsko SP? »Prvenstvo je bilo
sijajno organizirano. Atletika je izgubila
izjemnega športnika Usaina Bolta. Gotovo
pa se bo v naslednjih letih znova pojavilo
izstopajoče ime, samo dajmo času čas.« Kaj
pa mednarodne norme, ki omogočajo nastope na
SP vse manjšemu številu tekmovalcev in mnogi
slovenski rekorderji prejšnjih generacij na tem
tekmovanju zdaj ne bi mogli nastopiti? »Norme
so resnično zaostrene, posebej v tehničnih
disciplinah. Vprašanje je, kaj bo Mednarodna
atletska zveza naredila v prihodnosti. Če bo
šla po tej poti naprej, bodo na SP kmalu le
finalni nastopi, toda to ni svetovna atletika
ali svetovno prvenstvo.« Mednarodna zveza
načrtuje nekaj sprememb, tudi pri normah. In
razvoj naprej? »Težko je spraviti na prvenstvo
le določeno število tekmovalcev, kot želi
IAAF. Za naslednje SP se pripravlja po
mojih podatkih nov model izbire atletov,
podobno kot v tenisu. To pomeni zbiranje
točk na določeni ravni tekmovanja in
dodajanje točk z vrednotenjem izidov. Pred
desetletjem je bilo podobno uvedeno za
veliko nagrado IAAF. To pa obenem pomeni,
da se bodo morale nacionalne zveze bolj
potruditi in organizirati tudi zelo dobre
mitinge doma, da bodo lahko domači atleti
poleg državnih prvenstev zbirali točke tudi
na mitingih. Zato je pomembno, da oživimo
mednarodno atletsko ligo pri nas, menim
pa, da bo na visoki mednarodni ravni lahko
le velenjski miting, kot je bil že do zdaj,« je
končal Kevo.

Slovenske uvrstitve na SP 2017
Finale:
9. Martina Ratej (Kladivar), kopje (61,05 m),
2. v kvalifikacijah (65,64 m)
66. Rok Puhar (Triglav Kranj), maraton (2:33:12)

Polfinale:
21. Agata Zupin (Kamnik), 400 m ovire (57,05)

Kvalifikacije:
13. Maruša Černjul (Kladivar), višina (1,89 m)
15. Tina Šutej (Mass Ljubljana), palica (4,35 m)
36. Luka Janežič (Kladivar), 400 m (46,06)
38. Anita Horvat (Mass Ljubljana), 400 m (52,78)
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USAIN BOLT – IKONA TUDI PO UPOKOJITVI

Bolje upokojen na posterju,
kot kar je na voljo
Letošnje svetovno prvenstvo v Londonu je bilo tekmovanje, ki se ga je Iaaf zagotovo bala kot hudič
križa. Ob naraščajočih težavah z nedovoljenim jemanjem prepovedanih poživil in nekaterih drugih
težavah, ki pestijo mednarodno atletsko zvezo (beri: Caster Semenya in ostala dekleta), je v slovo
kraljici športov pomahal verjetno kar največji atlet v zgodovini.
V zasluženi pokoj je odšel s kolajno okoli vratu,
a z obžalovanjem, da ni storil več predvsem v
boju z Justinom Gatlinom, dvakratnim dopinškim
grešnikom, ki ga je vselej pustil za sabo. Le na
zadnji stotici v karieri Boltu ni uspelo ugnati
tistega, ki je utelešal vse, proti čemur se je v karieri
boril. Proti dopingu, kršenju pravil, proti upadu
zanimanja za atletiko, proti napredni tehnologiji,
kar je skupaj atletiko v zadnjem času pahnilo pred
implozijo. Boril se je proti vsemu, ko je bil na stezi
in ko je z zasajenimi sprintericami ob startnih
blokih čakal, da bo lahko podal svojo »izjavo« ob
prekinitvi laserske črte v cilju. Bolt je govoril s časi, z
nasmeškom na obrazu in ob navihanem pogledu
nazaj na tekmece, ki so ga zaman lovili. Večino časa.
Nekaj porazov morajo imeti tudi velikani športa v
svojem življenjepisu, ko se poslovijo. Zato da niso
videti kot bogovi, ampak da dobimo občutek, da
so iz krvi in mesa, tako kot vsi ostali. In kot takšni, se
morajo tudi velikani enkrat posloviti. Zob časa ne
prizanaša nikomur. In tudi Boltu ni. Toda Jamajčan
se na to za zdaj niti požvižga ne.

Prosijo za pomoč
Zato atletiki ni pomahal v slovo tiho in z lažno
skromnostjo. Usain Bolt se je kljub poškodbi ob
zadnjem teku v štafeti poslovil v svojem slogu.
Samozavesten, zvezdniški in z veliko zabavo
do jutranjih ur, ko so izpraznjene steklenice
šampanjca zgolj dodajale ničle na končnem
računu. Čeprav v svojem zadnjem nastopu na
velikih tekmovanjih ni zadovoljil svojih želja in ob
tem pri množicah ni vzbudil kolektivnih »oh-ov«
in »ah-ov«, pa jamajški veteran tudi v »penziji«
ostaja alfa in omega atletike. Njegov duh bo še
nekaj časa strašil vodilne možje atletike, saj z
njegovim odhodom v rokavu nimajo novega asa,
ki bi lahko približno nadomestil njegovo karizmo
in postal magnet za privržence tega športa.
Nič čudnega torej, da Sebastian Coe in kolegi v
vrhu Iaaf vehementno zagovarjajo prepričanje,
da atletika kljub upokojitvi še vedno krvavo
potrebuje zdaj 31-letnega zvezdnika, čeprav
se bi pojavljal kot »oglasni material« ali poster

na vabilih organizatorjev mitingov. Nekaj bodo
morali ukreniti, da bi preprečili upad zanimanja
za kraljico športov.

Hvalospev karieri in skrbi
za atletiko
Usain Bolt je bil praktično edini, ki je držal
priljubljenost svojega športa na zavidljivi ravni. Brez
njega na tartanu si atletika lahko obeta strm padec
gledanosti in vse manjše zanimanje sponzorjev
za prirejanje atraktivnih tekmovalnih shem, kot je
na primer diamantna liga. Da bi bilo vse še huje,
je poleg Bolta v slovo športu na atletskih stezah
pomahal še en markantni predstavnik zadnje
generacije, Mo Farah. Edini, ki se lahko trenutno
pohvali s statusom simbola atletike, je svetovni

rekorder na 400 metrov Wayde van Niekerk, ki pa
mu do ravni priljubljenosti prej omenjenih manjka
še ogromno.
Boltova upokojitev je torej bolj prekletstvo kot
blagoslov za svet atletike. Hvalospev veliki karieri
in hkrati razlog za skrb. Vprašanje je le, kako o tem
razmišlja jamajški zvezdnik, ki se v zadnjih tednih,
mesecih bolj kot ne potika po zabavah in uživa v
zasluženem pokoju. Zdaj lahko počne tisto, čemur
se je moral večinoma izogibati med kariero. Kdaj
ga bo to minilo, seveda ni jasno. Prepričani pa smo,
da atletika potrebuje velikega ambasadorja, če
želi tekmovati z vse priljubljenejšimi športi. Bolt je
odgovor na to, čeprav upokojen in nezainteresiran
za morebitno ponovno vrnitev na tartan. Vseeno
bolje to kot nič.
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PREGLED DOGODKOV
JUNIJ–SEPTEMBER 2017
Ekipno evropsko prvenstvo,
Tel Aviv
Slovenija je bila v drugi ligi ekipnega atletskega
evropskega prvenstva v izraelskem Tel Avivu
četrta in je le za 2,5 točke zaostala za načrtovano
uvrstitvijo v prvo ligo. Zmage so dosegli z osebnim
rekordom na 200 m in 400 m Luka Janežič (20,60),
Žan Rudolf na 800 m (1:47,87), Maruša Černjul v
skoku v višino (1,88 m), Agata Zupin na 400 m z
ovirami in moška štafeta 4 x 400 m.
Luka Janežič je bil prvi v Izraelu, za zmago pa se
je moral kar potruditi. Tina Šutej je bila neuspešna
na višini 4,55 m, ta višina pa je tudi norma za
svetovno prvenstvo avgusta v Londonu. Šutejeva
je sicer dosegla svoj najboljši skok sezone.
Devetnajstletna Agata Zupin je v teku na 400
m ovire za skoraj sekundo izboljšala svoj osebni
rekord 56,80 sekunde, za slabe štiri desetinke
zaostala za slovenskim članskim rekordom ter le
za sedem desetink zgrešila normo za člansko SP v
Londonu (56,10).
Nekoliko presenetljivo je bila tretja povratnica
po poškodbi Maruša Mišmaš na 3000 m (9:18,90),
to mesto je zasedla tudi Martina Ratej v metu
kopja (60,64 m), četrti so bili Anita Horvat na 400
m (52,72), Blaž Zupančič v suvanju krogle (17,91
m) in Peter Hribaršek na 400 m ovire (51,71), peti
pa Blaž Zupančič v suvanju krogle (17,91), Nejc
Pleško v metu kladiva (68,05) in moška štafeta 4
x 100 m.
V moški štafeti 4 x 400 m so tekli Jure Grkman,
Gregor Grahovac, Žan Rudolf in Luka Janežič
(3:08,56). Janežič je tako na EP dosegel kar tri
zmage. Drugi so bili ženska štafeta na 4 x 400
m Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Anja Benko in
Anita Horvat, ki so tekle slovenski rekord (3:34,19),
ter v skoku s palico Robert Renner (5,50 m). Slednji
je neuspešno skakal na višini norme za svetovno
prvenstvo avgusta v Pekingu, s 5,70 pa bi tudi
izenačil svoj slovenski rekord.
Tretji sta bili v metu kladiva Claudia Štravs (62,57
m) in na 200 m Agata Zupin (23,57), četrta Neja
Filipič v skoku v daljino (6,33 m), peta pa Matija
Kranjc v metu kopja (74,11) in Sonja Roman na
5000 m (16:51,80).
V prvo ligo, kjer je bila Slovenija zadnjič leta
2014, so vodila prva tri mesta. Pred nedeljskim
nadaljevanjem so vodili Madžari (196 točk), druga
je bila Slovaška (170,5), tretja Litva (157), četrta
pa je Slovenija (146). Njen boj za prva tri mesta
je bil tako drugi dan zelo težak in še šest disciplin

pred koncem zadnjega dneva je Slovenija za
tretjeuvrščeno Litvo zaostajala za 19,5 točke.
Kljub temu je ob koncu, tudi po izjemnem
nastopu štafet 4 X 400 m, Slovenija le za 2,5 točke
zaostala za Litvo. Prva je bila Madžarska (372,5),
druga Slovaška (306,5), tretja Litva (298,5), četrta
Slovenija (296), peta pa že precej zadaj Latvija
(258).
V predzadnji disciplini je izjemno obetavna
ženska četverica na 4 x 400 m za las zaostala le
za Slovaško (3:34,05) in izboljšala prejšnji rekord
(3:34,77), ki so ga Brigita Langerholc, Jolanda
Čeplak, Anja Puc in Sara Orešnik odtekle 18. junija
2006 v Solunu. Anita Horvat je v zadnji predaji
sicer začela kot prva, nato padla na drugo mesto,
ob koncu pa v zanjo značilnem silovitem finišu
skoraj prehitela Slovakinjo Iveto Putalovo, ki je v
soboto slavila na 400 m, Horvatova pa je bila tedaj
četrta. V štafeti so bile tretje največje slovenske
tekmice iz Litve, moški kolegi slednjih pa so bili
v zadnji disciplini na 4 x 400 m sedmi, kar je bilo
dovolj, da je Slovenija za las zaostala za Litvo.

EP V GORSKIH TEKIH, KAMNIK
Italijan Xavier Chevrier (1:02:50) in Švicarka Maude
Mathys (49:30) sta bila najboljša med člani na
evropskem prvenstvu v gorskem teku na Veliki planini.
Najboljša slovenska predstavnika sta bila 49-letni
Miran Cvet na 21. mestu (1:08:22) in Klementina
Lemut, ki je s časom 1:02:00 končala kot 41.
Cilj tekme je bil na Gradišču na Veliki planini,
ki leži 1660 metrov nad morjem; tam je velika
večina udeležencev popadala po ponjavah kot
pokošena, nekaterim, ki so grdo padli, pa so
morali nuditi tudi prvo pomoč. Start najdaljše
proge za člane je bil v Eko Resortu v Stranjah pri
Kamniku. Člani so tekli 11,9 km, proga pa je imela
1295 m višinske razlike. Članice in mladinci so
začeli v Prilesju, mladinke pa v Stranjah.
Med člani je bil drugi Portugalec Luis Saraiva
(1:03:34), tretji Italijan Francesco Puppi (1:03:35),
med Slovenci pa je bil 30. Gašper Bregar (1:10:22),
41. Rok Bratina (1:12:33) in 46. Luka Kovačič
(1:14:05).
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Britanka Sarah Tunsdall je bila druga med
članicami (50:51), ki so tekle 8,5 km (1035 m
višinske razlike), tretja pa favorizirana Avstrijka
Andrea Mayr (51:43); na 46. mestu je končala
Mojca Koligar (1:02:56), na 51. Mihaela Tušar
(1:05:31), na 55. pa Maja Peperko (1:08:01).
Romun Gabriel Bulanda je bil najhitrejši
mladinec (47:07), na 41. mestu je bil prvi
Slovenec Nejc Uršič (58:50). Mladinci
so tekli na ženski članski progi, med
mladinkami, kjer ni bilo Slovenk, pa je
bila na 4,5 km (430 m višinske razlike)
prva Nemka Lisa Oed (23:16).
»Nisem pričakoval zmage.
Začel sem zelo počasi, potem
pa sem pospešil. V zadnjem
kilometru sem videl, da so
tekmeci izmučeni, in na tej težki
progi še bolj pospešil ter zmagal.
Pred sedmimi leti je bilo tu
svetovno prvenstvo in najboljši
so bili afriški tekači, tokrat pa sem
zmago pritekel za Italijo in sem zelo
vesel,« je bil zadovoljen Chevrier.
Veteran Cvet, ki namerava še kar nekaj časa
tekmovati, je pričakoval, da se bo uvrstil okrog
dvajseterice. »Z doseženim sem zadovoljen,
toda boriti se je bilo treba v vročem
vremenu za vsak meter. To, da sem malo
starejši od drugih, je bilo tokrat plus, saj
sem iz izkušenj vedel, kako se spopasti
s tako težko progo. Zadnji kilometer
sem zaradi navijačev tekel kot v
transu in imel po prehodu v cilj
občutek, da ne bi mogel niti
metra naprej. Po navadi si v
mislih prepevam pesem in si
pri tem prigovarjam, da bi
lahko prehitel še kakšnega
tekmeca. Tokrat pa je bilo
tako težko, da od pesmi
ni bilo nič,« je bil odkrit
Cvet.
Veliko več je za najboljšimi
zaostala najboljša slovenska
članica. »S štirimi dekleti
smo tekle ves čas tekme,
dobro je bilo, da nisem
bila osamljena. Pred in
za nami je nastala kar
nekakšna praznina in smo bile
ves čas skupaj. Letos sem prvič
tekla v slovenskem pokalu
gorskih tekov in EP je res
ogromen preskok. Toda ker
v Sloveniji verjetno ne bo
več priložnosti za nastop na
EP, sem se za to tekmovanje
posebej
pripravljala
tri
mesece,« je povedala Lamutova,
ki ji je prvenstvo dodaten motiv za
naprej.
Avstrijska rekorderka v maratonu
in dobitnica številnih odličij v
gorskih tekih Andrea Mayr je

nepričakovano končala šele na tretjem mestu,
četudi je precej pred EP prišla na Veliko planino
in si podrobno ogledala progo. »Tudi zame je
presenečenje, da sem prehitela Mayrjevo.
Proga je zelo podobna tistim v Švici in mi je
bila pisana na kožo. Je tehnično zahtevna,
poleg tega pa imam tudi rada tudi toplejše
vreme,« je povedala Mathysova.
Nekaterih najboljših slovenskih predstavnikov,
ki so v preteklosti osvajali odličja, ni bilo na
domačem EP. Prvi mož strokovnega dela gorskih
tekov pri nas Tomo Šarf je dejal, da mladink ni
bilo in da nasploh ni veliko mladih, ki bi se bili
pripravljeni lotiti tako napornega športa ter tudi
drugih vzdržljivostnih tekov.
Dušan Papež, alfa in omega prireditve, je bil
zadovoljen s potekom, vendar je ugotovil: »Če
bi vedel, kaj nas čaka, bi desetkrat premislil,
ali naj se tega lotim, čeprav smo leta 2010
že pripravili SP v gorskih tekih. Imam
zlato družino ter tudi številne prijatelje in
sodelavce, ki so prostovoljno brez plačila
pomagali pri izvedbi, ki je kljub temu stala
150 tisoč evrov, sicer bi še enkrat več. Največ
časa in energije so ob iskanju sredstev
požrla številna dovoljenja; slovenska
birokracija pač.«
Na Veliko planino so morali pripeljati na tone stvari,
cisterno vode, vodo in drugo pijačo v plastenkah,
hrano, vso opremo za tekmovalce, šotore, klopi,
tehnične pripomočke … »Več ton je vsega, toda
uro po tekmi na Veliki planini ne bo niti enega
kosa smeti,« je zagotovil Papež.

EP U-23 BYDGOSZCZ/SP U-18
NAIROBI
Iz poljskega Bydgoszcza in kenijskega Nairobija
sta se že vrnili uspešni slovenski reprezentanci.
Na Poljskem so na 11. evropskem prvenstvu za
mlajše člane do 23 let slovensko udeležbo kronali
Luka Janežič z zlatom na 400 m, Veronika Domjan
z bronom v metu diska, Anita Horvat z državnim
rekordom, normo za SP v Londonu in četrtim
mestom na 400 m ter Neja Filipič, ki jo je na
šestem mestu v skoku v daljino od odličja ločilo
le nekaj centimetrov. V finalu suvanja krogle sta
nastopila Nace Pleško (9.) in Blaž Zupančič (11.),
Laura Blatnik Guzelj pa je bila 23. v zaključnem
teku na 10.000 m.
»Moj cilj je bil, da osvojim medaljo, in to
zlato, zato sem zelo vesel. Nisem se posebej
naprezal, vse sem imel pod nadzorom.
Za kaj boljši čas je bil veter v prvih 200 m
premočan. Toda to je moj drugi čas leta, spet
precej pod normo za SP in poleg tega še zlata
medalja. Res sem vesel,« je dejal Janežič. »Z
Warhomom se nisem preveč obremenjeval,
vedel sem, da je med favoriti. Vedel pa sem
tudi, da bo težko tekel okrog 44,00 v finalu.
Bil sem močnejši v finišu in to je to. Odločil se
je in izbral dve disciplini, kar je zelo naporno.
Tudi zame je bilo naporno, v treh dneh sem
imel tri teke, ki sem jih moral lepo in kar hitro
odteči,« je napovedal Janežič.
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»S tekom nisem preveč zadovoljna, ker sem
začela prepočasi in mi je malo zmanjkalo do
medalje. Na prvi ravnini je bilo tudi preveč
vetra, da bi začela v takem ritemu kot dan
prej,« je bila nekoliko razočarana Horvatova.
»Od Janežiča smo pričakovali kolajno in
to smo dosegli. Prvič v življenju je imel tri
teke zapored v treh dneh. Vsak je bil boljši
in nastop je opravil brez napake. Dokazal je,
kako je močan, in naredil vse, kar je mogoče,
čeprav se lahko v finalu zgodi tako rekoč vse.
Kar spomnimo se marčevske diskvalifikacije
zaradi prestopa na dvoranskem EP v
Beogradu. Kar zadeva Horvatovo, pa bi
pred prvenstvom podpisala, da se iz Poljske
vrne z normo za SP in državnim rekordom.
To je dosegla že včeraj, mogoče bi danes
lahko naredila kaj več, če bi se v prvih 100
m priključila tekmicam in ostala v stiku z
njimi. Toda tudi četrto mesto je dober izid,« je
povedal Rok Predanič, trener Janežiča in Horvatove.
»Vedela sem, da me ne more nobena
tekmica prehiteti in mi odvzeti brona, želela
pa sem si srebra in do tega mi je zmanjkalo
pol metra. Od norme za SP me ločuje še zelo
malo. Dala bom vse od sebe, da jo osvojim v
sredo v Novem mestu ali konec prihodnjega
tedna na DP v Celju. Tehnično delam dobre
mete; mogoče disk malo preveč zadržujem
in gre zato malo previsoko ter prej pade
dol. Moram ga pustiti, da odleti, in potem
bom dosegala še večje daljave. To je že moja
druga medalja. Zelo sem je vesela, ker sem
zamenjala trenerja in je bilo tako kar nekaj
vzponov in padcev. To je zdaj dodatna
motivacija za naprej. S trenerjem Rolandom
Vargo, ki je nastopal za Hrvaško, sicer pa je
Madžar, sva se zelo dobro ujela, daje mi še
dodatno energijo in vesela sem tudi njegove
spodbude,« je povedala Domjanova.
Na SP za mlajše mladince (do 18 let) v Keniji
slovenska ekipa sicer ni osvojila kolajne,
deveterica pa je nastopila v končnih odločitvah za
medalje. Tami Ščančar in Iza Obal sta v finalu na
100 m zabeležili peto in šesto mesto. Šesti sta bili
še Eva Pepelnak v troskoku in Lara Zupanc v skoku
s palico, sedmi Lara Krnc v sedmeroboju in Karin
Gošek na 2000 m zapreke, osma Mitja Kordež na
200 m in Gregor Grahovac na 400 m, 12. pa Nika
Ude v skoku v daljino. Vodja ekipe Albert Šoba je
dejal, da je vesel, da so se kljub napovedi bojkotov
zaradi napovedanih zdravstvenih in varnostnih
težav v Keniji odločili za udeležbo na prvenstvu,
na katerem po besedah Šobe ni bilo prav nobenih
težav. Kenijci pa so presenetili s skoraj povsem
polnimi tribunami za 65 tisoč gledalcev večino
prvenstva, tudi v kvalifikacijah. Na SP je bilo
129 držav, Slovenija pa je bila na 18. mestu po
točkovanju uvrstitev do osmega mesta.

EP U-20 GROSSETO
Agata Zupin (Kamnik) je na evropskem
prvenstvu za starejše mladince (do 20 let) v
italijanskem Grossetu v finalu teka na 400 m ovire

osvojila srebrno medaljo. S časom 55,96 sekunde
je izboljšala svoj državni članski rekord, ki ga je
dosegla dan prej v polfinalu ter za šest stotink
zgrešila zmago. Zlato je osvojila Švicarka Yasmin
Giger (55,90).
Maja Bedrač (Ptuj) je bila v finalu v skoku v
daljino šesta (6,26 m), Lara Omerzu (Brežice),
tretja slovenska finalistka zadnjega dne MEP, pa si
je v skoku v višino delila deseto mesto z 1,76 m.
Zupinova je že imela mednarodno normo
za člansko svetovno prvenstvo avgusta
v Londonu na 200 m, tam pa jo je
dosegla tudi za 400 m ovire (56,10). »Z
rezultatom sem zadovoljna, malo
mi je hudo zaradi šestih stotink,
ki so me kljub državnemu rekordu
ločile od zlata. Toda dosegla sem
drugo normo za člansko SP. S
trenerjem Damjanom Zlatnarjem
sva se odločila, da bom na SP
nastopila na 400 m ovire, kjer
imam več možnosti za vidnejši
izid,« je takrat napovedala
Zupinova. V polfinalu je dosegla
daleč najboljši izid in s 56,52
sekunde izboljšala prejšnji slovenski
članski rekord Mete Mačus, ki je 56,63
tekla 1. junija 2002 v Ljubljani. Obenem je s
tedaj najboljšim evropskim izidom leta za
svojo starostno skupno za slabo sekundo
ugnala drugo iz kvalifikacij, Italijanko Lindo
Olivieri (57,76). Slednja je bila v finalu z
osebnim rekordom četrta (57,00), bron pa je
s skoraj pol sekunde zaostanka za slovensko
tekmovalko pripadel Finki Viivi Lehikoinen
(56,49). »V polfinalu sem bolj zadela
ritem kot v finalu, vendar je bilo v
finalu vse veliko hitrejše. Do osme
ovire sem tokrat prišla na korak,
zaključek pa se mi je malo zapletel
in to moram še popraviti. Kljub
temu sem dosežka zelo vesela,« je
dodala Zupinova.
Za tretje mesto v skoku v daljino je
bilo dovolj 6,32 m. Bedračevo, ki je
največjo daljavo zmogla v tretji seriji,
je od te meje ločilo osem centimetrov.
Omerzujeva je v prvih poskusih
preskočila letvico na 1,72 m in 1,76 m,
na 1,79 m pa je bila trikrat neuspešna. Za
bron je bilo treba skočiti 1,85 m.
Rok Renner je v finalu skoka v daljino zasedel
11. mesto (7,45 m). Renner je dosegel deveti izid
kvalifikacij in se s 7,49 m uvrstil v finale, kjer pa je
bil daleč od prvih treh mest. Za bron je bilo treba
skočiti skoraj osem metrov (7,96 m).
Lovro Mesec Košir je končal z 22. izidom v
polfinalu na 400 m (48,51); v polfinale se je uvrstil
z 21. izidom in osebnim rekordom 47,83 sekunde.
Na 400 m ovire sta po prvem teku nastopa
končali Tjaša Železnik, ki je dosegla 20. čas
(1:01,43), in Aneja Simončič s 24. izidom (1:01,98).
Železnikova je polfinale po času zgrešila za
sekundo in tri desetinke. Žan Viher je končal na
34. mestu kvalifikacij v teku na 110 m ovire (14,76).
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DP CELJE
Anita Horvat (Mass Ljubljana) je prvi dan
odprtega državnega prvenstva v Celju zmagala
v teku na 100 m in z 11,79 sekunde ter osebnim
rekordom potrdila dobro formo za tek na 400
m. Robert Renner (Kladivar) bi moral v skoku s
palico za nastop na SP izenačiti državni rekord
5,70 m, končal pa je s 5,40 m, Domjanova (Ptuj)
pa je po bronu na mlajšem članskem evropskem
prvenstvu na DP disk vrgla 55,95 m. Že pred DP se
je lovu na normo na 800 m za SP odpovedal Žan
Rudolf (Mass) in na svoji razdalji v nedeljo ni tekel,
na DP pa je slavil na pol krajši razdalji (48,17).
Na 100 m ovire je prvakinja Joni Tomičić Prezelj
(Olimpija) tekla osebni rekord 13,45, vendar je
pihal premočan veter v hrbet (+3,3 m/s), med
atleti pa je bil na tej razdalji brez ovir prepričljivo
prvi Jan Kramberger (Mass, 10,54). Na 1500 m je
naslov ubranila Maruša Mišmaš (Mass, 4:23,37),
med atleti pa prepričljivo Jan Kokalj (Kladivar,
3:52,62). Na 400 m je izven konkurence za DP prva
v cilj prišla Maja Ćirić iz Srbije (53,37), naslov je
osvojila drugouvrščena Jerneja Smonkar (Velenje,
54,97).
Tudi v troskoku je zmaga odšla na tuje. Hrvatica
Paola Borović (13,32 m) je bila 11 centimetrov
pred Petro Koren (Kronos, 13,21 m). V metu kladiva
je Claudia Štravs (Olimpija) za skoraj deset metrov
ugnala vso konkurenco (62,32 m). V suvanju
krogle je nekoliko presenetljivo prepričljivo slavil
Blaž Zupančič (Mass, 18,55 m), v metu kopja
pa precej manj Matija Kranjc (Mass, 72,15 m). V
štafeti 4 x 400 m je zmago v zadnji predaji in ob
zaključku kariere Krki iz Novega mesta pritekel
Gregor Kokalovič.
Renner po bronu lani na EP v Amsterdamu in
po nastopu na lanskih olimpijskih igrah letos na
največjem tekmovanju ni nastopil. Na 5,20 in 5,40
m je letvico preskočil v prvih poskusih, na 5,55 m
pa jo je trikrat podrl. Domjanova je za več kot šest
metrov zaostala za normo za SP.
Slovenska rekorderka Martina Ratej je drugi
dan v metu kopja po pričakovanju prepričljivo
zmagala in s 63,15 m potrdila dobro formo pred SP.
Normo za to tekmovanje (4,55 m) je zgrešila Tina
Šutej (Mass) v skoku s palico (4,30 m). Šutejeva je
bila neuspešna na 4,45 m. Anita Horvat (Mass) je
zmagi in osebnemu rekordu na 100 m dodala še
državni naslov na še enkrat daljši razdalji, na 200 m
pa je bila ob zelo močnem vetru v prsi (-3,0 m/s)
blizu svojemu najboljšemu času.
Nejc Pleško je bil v metu kladiva drugi s 73,85 m
in je osvojil državni naslov, saj je izven konkurence
za DP zmagal finalist lanskih OI v Riu, Brazilec
Wagner Domingos.

EYOF (OFEM)
Mitja Kordež je po svetovnem prvenstvu U-18
v Nairobiju, kjer je osvojil osmo mesto, ponovno
uspešen. Tokrat je osvojil tretje mesto na OFEM-u.
Za bronasto kolajno je potreboval čas 21,76. Zala
Istenič je bila odlična četrta v teku na 400 m (55.84).
Za kolajno je potrebovala čas 55,00. Anže Durjava
je osvojil sedmo mesto v finalu meta kopja (58,45),

Manca Starašinič pa je v skoku v daljino dosegla
592 cm in osvojila 5. mesto. Špela Gonza je izpadla
v polfinalu teka na 800 m (2:22,13). Matevž Šuštaršič
se je s svojim osebnim rekordom v kvalifikacijskem
teku na 100 m uvrstil v polfinale, kjer se je
poškodoval in ni napredoval v finale. Domen Orož
(400 m z ovirami) in Iva Golob (troskok) sta končala
svoja nastopa v kvalifikacijah. Tara Keber je v teku
na 100 m z ovirami osvojila končno deveto mesto
s časom 13,80. Za finale je potrebovala čas 13,75.
Maja Per je v teku na 2000 m z zaprekami osvojila
zelo dobro enajsto mesto (7:21,84). Leja Glojnarič je
uspešno nastopila v finalu skoka v višino. Preskočila
je 165 cm in tekmovanje končala na zelo dobrem
desetem mestu.

APS
Ljubljanski Mass je zmagal v moški in ženski
konkurenci na dvodnevnem pokalu Slovenije v
Novi Gorici. Martina Ratej (Kladivar) je v dežju, ki
je motil drugi dan pokala, v metu kopja sezono
končala s 57,31 m in bila s tem zadovoljna.
Ratejeva je bila z devetim mestom na svetovnem
prvenstvu v Londonu avgusta letos najuspešnejša
v slovenski reprezentanci. Povratnica po poškodbi
Maruša Mišmaš (Mass) je sobotni zmagi v Novi
Gorici na 5000 m dodala tudi drugo na 3000 m
(9:30,52). Tudi Jure Grkman je po slavju prvi dan v
teku na stadionski krog drugi dan dodal zmago na
pol krajši razdalji, na 200 m (21,46).
Po lepem in sončnem sobotnem prvem dnevu
se je drugi dan pokala začel v močnem nalivu,
zaradi katerega so odpovedali žensko tekmovanje
v skoku s palico. Tako Tina Šutej ni nastopila, prav
tako pa je tek na 400 m ovire zaradi zdravstvenih
razlogov odpovedala evropska mladinska

podprvakinja Agata Zupin. Po sobotnem slavju na
400 m je imela nekaj težav že v cilju, kjer je bruhala,
vse skupaj pa se ni izboljšalo in dan pozneje je
dobila infuzijo. Na 400 m ovire je pričakovano
zmago slavil Peter Hribaršek (Kladivar, 54,77), ki
je lahko v ciljni ravnini povsem popustil, saj mu
tekmeci niso mogli preprečiti zmage. Jan Petrač
je v taktičnem teku na 800 m prav v zaključku
izjemno pospešil in brez težav zmagal, vendar se
ni spustil niti pod čas dveh minut (2:00,48). V veliko
manj hitrem zaključku, ta niti ni bil potreben, pa je
po pričakovanjih med atletinjami slavila Jerneja
Smonkar (Velenje, 2:08,05). Nejc Pleško (Olimpija)
je zmagal v metu kladiva (71,58 m).
Tudi v preostalih disciplinah ob koncu sezone,
ko je večina praktično že končala treninge, ni bilo
doseženih vidnejših izidov, svoje pa je dodalo
še slabo vreme. Tako se je prestavitev pokalne
tekme kot druge najpomembnejše za državnim
prvenstvom na sredino septembra, ko skoraj
mesec dni v državi ni bilo pomembnejših članskih
tekem, ni izkazala za ustrezno rešitev.
»Tudi sama ne bi nastopila, če ne bi imela
tega v pogodbi z zvezo. Vzela sem si že
premor, ki ga nujno potrebujem. Tekmujem
že od februarja, naslednji nastopi pa bodo
že na zimskem DP in nato na evropskem
zimskem pokalu v metih. Glavni cilj naslednje
sezone pa bo EP. Želim si ostati zdrava in
nepoškodovana ter nato v finalu EP narediti
še preskok naprej glede na dosedanje izide,«
je pojasnila Ratejeva. Edina slovenska finalistka
letošnje diamantne lige je pokalni nastop strnila
z besedami: »Ni bilo slabo, cilj je bil največje
možno število točk za klub, sezono pa sem
končala že v Zagrebu na začetku meseca.«
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PRENAŠAMO ENERGIJO.
OHRANJAMO RAVNOVESJE.
Energija teče skupaj z nami. Kot sistemski operater slovenskega
elektroenergetskega prenosnega omrežja skrbimo za njen varen,
zanesljiv in neprekinjen prenos 24 ur na dan. Smo strokovnjaki
z znanjem in izkušnjami, ki soustvarjamo energetsko prihodnost
Slovenije na skrbno zastavljenih temeljih: odgovornosti, zavzetosti,
znanju, zanesljivosti, sodelovanju in vztrajnosti. Strateško in
trajnostno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo prenosno omrežje
Republike Slovenije. Za električno energijo na dosegu vaše roke.
V prenosno omrežje prevzamemo
več kot 20.000 gigavatnih ur
električne energije. S to energijo bi
žarnica gorela več kot milijon let.
Več kot 2550 km
prenosnega omrežja

Več kot 550
zaposlenih

www.eles.si
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PAMETNA ENERGIJA

Pri nas vse pridelamo
doma, tudi elektriko.
GEN-I Sonce. Neusahljiva energija sonca, dostopna vsem.

WWW.GEN-ISONCE.SI | 080 1558

€
NALOŽBA, KI SE IZPLAČA

PROJEKT NA KLJUČ

BREZSKRBNOST NA DOLGI ROK

Dostopna cena
Vaši stroški za plačilo porabljene električne
energije bodo takoj bistveno nižji, življenjska
doba sončne elektrarne pa presega
30 let.

Vse na enem mestu
Svetovanje, ogled objekta, ocena investicije,
projektna dokumentacija, montaža in
vzdrževanje domače elektrarne: vse lahko
uredimo mi.

Miren spanec
V vsakem trenutku boste lahko
nadzorovali doma proizvedeno energijo na
spletnem portalu.

Energetska neodvisnost
Z lastno sončno elektrarno takoj postanete
energetsko samooskrbni in za vedno
neodvisni od nihanja cen na trgu.

Varna in enostavna montaža
Gradbena dela so minimalna in hitra, sama
montaža sončne elektrarne običajno traja le 1 dan.

Dostopnost za vsakogar
Gradnjo lastne elektrarne boste lahko
financirali na različne načine, v skladu s
svojimi finančnimi zmožnostmi.

100 % slovenska kakovost
V partnerstvu s slovenskimi podjetji Sol Navitas,
Letrika Sol in Bisol vam zagotavljamo vrhunsko
kakovost sončne elektrarne. Po želji vam uredimo
tudi montažo toplotne črpalke vodilnega
slovenskega proizvajalca Termo-tehnika.

Daljinski nadzor delovanja
Elektrarno bomo na vašo željo tudi
vzdrževali, tako da boste vi lahko
popolnoma brez skrbi: sistem bo okvare
avtomatsko sporočil izvajalcu, ki jih bo
odpravil v najkrajšem možnem času.
Zagotovljena 10-letna garancija
V ceno montaže sončne elektrarne je vedno
vključena tudi 10-letna garancija na izvedbo,
opremo ter na nepoškodovanje strehe.
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MNOŽIČNI TEK 2017
V petek, 6. oktobra,
je v okviru projekta
Otroci tečejo potekal
tradicionalni množični tek
otrok po vsej Sloveniji.
Atletska zveza Slovenije je tudi letos
pripravila množično akcijo, s katero že
tretje leto spodbuja otroke k atletskim
korakom in želi ozavestiti sodelujoče
o pomenu zdravega načina življenja.
Najbolj množičnemu teku otrok v
Sloveniji se je pridružilo več kot 17
tisoč najmlajših iz vse Slovenije.
Slovenske osnovne šole (učence
prvi triade), vrtci, atletski klubi in šole s
prilagojenim programom so v sklopu
rednega pouka, odmora, v času
popoldanskega varstva ali v sklopu
interesnih dejavnosti organizirali tek
za otroke, ti pa so pretekli 100 ali 200
metrov.
Letošnji tek je bil izveden ob podpori
NLB in osrednja prireditev je bila na
Osnovni šoli Koseze v Ljubljani, kjer
so otroci tekli v družbi naše mlade
atletinje Anite Horvat in slovenske
rekorderke v troskoku Marije Šestak,
tek pa je s svojo prisotnostjo počastil
tudi predsednik Atletske zveze
Slovenije Roman Dobnikar.
Otroke po vsej Sloveniji so spremljali
znani slovenski atleti; tako je v Vodicah
z njimi tekel trenutno naš najboljši
sprinter Luka Janežič, v Celju pa
Martina Ratej in Robert Renner.
Zadovoljni obrazi otrok so nam
pokazali, da je naša misija uspešno
zaključena.

Untitled-1

Pomagej Matevžu
na svoje in žvajzn
hudo nagrado!

ODHOSTAJ TUDI TI Z NAJUGODNEJŠIM
DOPOLNILNIM ZAVAROVANJEM.
Paket Mladi z najugodnejšim
dopolnilnim zavarovanjem in super
ugodnostmi! Izkoristi priložnost:
dopolnilno + nezgodno.
V PAKETU MLADI DOBIŠ:
• darilno kartico v višini 25 € za nakup
v trgovinah Spar in Interspar ali
• bon v vrednosti 35 € za nakup
v športnih trgovinah Extreme Vital
ali na www.extremevital.com ali
• bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.
Vključi se v brezplačen program
Varuh zdravja in prejmi odhostano
majico ali spodnjice Freegun.

Untitled-1 1
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Telefon: 059 230 961 | E-pošta: ambulanta@vidim.si | www.vidim.si | Mariborska cesta 88, Celje
www.facebook.com/VIDIMCelje
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Društvom in klubom članom Atletske zveze Slovenije
Združenjem Atletske zveze Slovenije
Članom Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije
Članom Nadzornega odbora Atletske zveze Slovenije

VABILO
V skladu z 18. členom Statuta AZS ter sklepom Upravnega odbora št. 94, z dne 19. september 2017, sklicujem redno skupščino
Atletske zveze Slovenije, ki bo v torek, 24. oktober 2017, ob 16.30 uri v sejni sobi Atletske zveze Slovenije, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Predlagam naslednji
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva
2. Izvolitev ostalih organov skupščine: verifikacijska komisija, overovateljev in zapisnikarja
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine AZS
5. Potrditev zapisnika volilne skupščine AZS - 6. 12. 2016
6. Letno poročilo o delu AZS in njenih organov v letu 2016
7. Finančno poročilo ter zaključni račun za leto 2016
8. Poročilo Nadzornega odbora
9. Letni načrt dela in poslovanja ter finančni načrt AZS za leto 2017
10. Določitev višine članarine AZS za leto 2018
11. Razno
Člane AZS s tem pripisom posebej opozarjamo na določbe 20. in 21. člena statuta AZS, ki določata sestavo in način odločanja na skupščini AZS
v primerih, ko na seji ni navzočih več kot polovica članov AZS.

Izpis iz Statuta Atletske zveze Slovenije:
20. člen
Skupščino sestavljajo delegati članov AZS. Vsak član AZS ima pravico do enega (1) delegata.
Vsak delegat se mora pred začetkom Skupščine izkazati s pisnim pooblastilom člana AZS, ki ga zastopa. Pooblastilo mora biti žigosano in podpisano s strani
pooblaščenega zastopnika člana AZS. Delegat člana AZS mora biti član kluba, društva oz. združenja, ki ga zastopa.
Posameznik lahko kot delegat zastopa samo enega člana AZS.
V delu Skupščine sodelujejo tudi člani Upravnega in Nadzornega odbora, vendar iz naslova članstva v Upravnem odboru in Nadzornem odboru
na skupščini nimajo glasovalnih pravic.
21. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob pričetku seje navzočih več kot polovica delegatov vseh članov AZS.
Če Skupščina ob pričetku zasedanja ni sklepčna, lahko začne z zasedanjem trideset (30) minut kasneje, vendar samo primeru, če je navzoča vsaj ena četrtina
(1/4) delegatov vseh članov AZS. V tem primeru lahko Skupščina sklepa samo o vprašanjih, ki so bila na dnevnem redu navedena s sklicem seje. Če trideset (30)
minut po napovedanem začetku seje ni prisotna vsaj ena četrtina (1/4) vseh delegatov članov Skupščine, se Skupščina ponovno skliče v roku trideset (30) dni.
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih delegatov članov AZS.
Delo skupščine in način glasovanja je podrobneje določen v Poslovniku o delu skupščine, ki ga sprejme skupščina.
Člani AZS morajo biti opozorjeni na določbe tega člena že v vabilu na Skupščino.
												Predsednik AZS
												Roman Dobnikar
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MERJENJE UČINKOV SPONZORIRANJA V MEDIJIH

ŠPORT V POSLU IN POSEL V ŠPORTU

Na podjetju Press Clipping smo v zadnjih 10 letih razvijali, vzpodbujali in narekovali metode merjenja, analiziranja in
razumevanja korporativne publicitete. Upoštevajoč zahteve trga, dogajanje v širšem poslovnem okolju Evropske
unije ter tudi bivše Jugoslavije smo razvili paleto primernih rešitev. Pomemben dejavnik, ki vpliva na zahtevnost
evalvacije publicitete je intenzivnost oz. prisotnost konkretne korporacije ali institucije v medijskem diskurzu
(nekaterim se v enem tednu zgodi toliko, kot drugim v celem letu).Ključna je tudi velikost in organiziranost PR in
marketinškega oddelka znotraj korporacije ter transparentnost njihovega delovanja, ter posledično participacije pri
odločanju. Praktične izkušnje kažejo zelo različne stopnje preglednosti komunikacijskih funkcij v slovenskih
korporacijah, prav to predstavlja osrednjo priložnost za nadaljnji razvoj trga merjenja odnosov z javnostmi. Kriza,
menjave lastništva in usmerjenost na učinke krepijo vetrove sprememb. Barry Leggetter predsednik AMECA je leta
2008, ko smo ga gostili v okviru naše interne konference dejal sledeče: »v recesiji se vodstva bolj zavedajo svojih
stroškov, zato želijo še natančnejši odgovor na vprašanje ali njihov program dosega zadane cilje in je učinkovit.
Pričakuje se več rezultatov za manj denarja. In brez merjenja odgovora ne poznamo. Smo torej v obdobju
priložnosti, tudi tistih za učenje…«. To je postalo eno izmed vodilo naše ekipe, ki se je izkazalo za bistveno.
Ko smo gostili takratnega in aktualnega predsednika AMECA se je pričelo obdobje vzpona socialnih medijev, ter z
njimi povezanih mobilnih na dotik občutljivih ekranskih tehnologij, ki so povzročile in še povzročajo spremembe pri
vzorcih potrošnje medijskih vsebin. Vzpostavitev novih kanalov je v zadnjih letih pomembno vplivala na obseg in
strukturo in predvsem produkcijo vsebin. Tudi zaradi ekonomske krize medijev se je produkcija kvalitetnih vsebin
zmanjšala, žal pa nove tehnologije zahtevajo ravno tako, osiromašeno vsebino. Ti procesi so še bolj poudarili vlogo
odnosov z javnostmi pri produkciji vsebin (kar potrjuje tudi kadrovska migracija novinarjev v PR). Kljub temu je
profesionalna in avtonomna produkcija vsebin ostala nepogrešljiva, ter s tem tudi vzdrževanje stabilnih odnosov
med deležniki v medijskem ekosistemu. Zato se tudi načini evalvacije v svoji osnovi niso spremenili, nekateri
potrebujejo preprosto (ne)natančno štetje (koliko) nekatere pa precej več i (koliko, kdo, kje, zakaj, česa, na kakšen
način, s kakšnim učinkom, kje….). Bistveno vprašanje torej ni, ali sploh meriti, ampak kdo in s kakšno metodo bo
meril in kdo bo podatke uporabljal. Raba površnih analitičnih modelov lahko povsem razvrednoti dejansko
PRESS CLIPPING d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, Slovenija, tel: 02 25 040 10, fax: 02 25 040 18
e-mail: press@pressclip.si splet: www.pressclipping.si

DO 60 GB
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INTERNETA

Z NOVIMI
MOBILNIMI
PAKETI DOSTOPNI
KLICI* IN SPOROČILA
DOMA IN V EU
DO

20GB
V EU

Najboljše se vedno dogaja pri nas. Zato smo za vas pripravili mobilne pakete Dostopni
z neomejenimi klici in sporočili doma in v območju EU ter do 60 GB prenosa podatkov,
od katerih lahko kar 20 GB porabite v območju EU. Izbirate lahko med paketi Dostopni A z
20 GB, Dostopni B s 40 GB in Dostopni C s 60 GB. Ponudba velja tudi za poslovne uporabnike.

www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketi Dostopni A, Dostopni B in Dostopni C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A z mesečno
naročnino 21,95 EUR (19,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani), paket Dostopni B z mesečno naročnino 31,95 EUR (29,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) in paket Dostopni C z mesečno
naročnino 41,95 EUR (35,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) vključujejo neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja, neomejene pogovore in SMS-e znotraj območja
držav EU-tarife ter 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje. Poleg tega vključuje paket Dostopni A tudi 20 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije
ali v državah območja EU-tarife, paket Dostopni B 40 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife)
in paket Dostopni C 60 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih
MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim
obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju
Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega
razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v enega izmed navedenih paketov pa se zaračuna enkraten znesek v višini
10,95 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori in neomejena sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja ter neomejeni pogovori in SMS-i v državah območja EU-tarife so namenjeni običajni
uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja
drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega
posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za
več informacij o prodajni ponudbi paketa, državah območja EU-tarife in ostalih storitvah obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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