
Veronika DOMJAN

Rojena 03.09.1996, Ptuj
Višina - teža 178 cm, 88 kg

Klub AK Cestno podjetje, Ptuj (od leta 2008 do leta 2013)
AK Ptuj (od leta 2014 dalje)

Trener Bezjak Aleš (do avgusta 2010)
Rajher Gorazd (od oktobra 2010 do avgusta 2016)
Varga Robert Roland (od oktobra 2016 dalje)

Reprezentančni nastop 10x članice, 7x mlajše članice, 12x mladinke
Priznanja 2011 atletinja leta pri pionirkah (3. mesto)

2013 atletinja leta pri mlajših mladinkah (2. mesto)
2014 atletinja leta pri starejših mladinkah (1. mesto)
2015 srebrni znak OKS za tekmovalne dosežke
2015 bronasta plaketa AZS za tekmovalne dosežke
2015 atletinja leta pri starejših mladinkah (1. mesto)
2016 atletinja leta pri mlajših članicah (1. mesto)
2017 zlati znak OKS za tekmovalne dosežke
2017 atletinja leta pri mlajših članicah (2. mesto)
2018 atletinja leta pri mlajših članicah (2. mesto)

Razvoj rezultata - na prostem

Krogla
(2kg)

Krogla
(3kg)

Krogla
(4kg)

Disk Žogica
(250g)

Vortex

2008 8.45 - - - 32.75 37.14
2009 9.91 9.03 - - 39.48 41.22
2010 10.87 9.17 32.58
2011 12.58 10.82 41.46
2012 14.81 12.18 49.13
2013 14.60 12.89 49.09
2014 14.06 13.93 53.54
2015 14.56 14.40 56.63
2016 - 60.11
2017 13.96 58.48
2018 13.86 59.45
2019 14.15 57.22

Razvoj rezultata - dvorana

Krogla
(3kg)

Krogla
(4kg)

2010 10.68 -
2011 10.80 -
2012 13.36 -
2013 14.65 -
2014 14.30
2015 14.13
2016 13.74

Ostali boljši rezultati
na prostem

Ostali boljši rezultati
dvorana

2010 kladivo (3kg) 23.33 2008 60m 9.98
2008 daljina (cona) 3.14
2008 težka žoga (2kg) 8.82
2008 4-boj (pe) 999

Mednarodni uspehi
2010 Troboj CRO-HUN-SLO / pionirke, Maribor (SLO)
 disk (32.26) - 3. mesto
2011 Mladinske igre treh dežel, Gorizia (ITA)
 krogla / 3kg (11.85) - 2. mesto
2011 5-boj / pionirji / CRO-CZE-HUN-SLO-SVK, Nitra (SVK)
 krogla / 3kg (12.48) - 4. mesto
 disk (38.40) - 3. mesto
2012 Poletne igre Alpe-Jadran, Hartberg (AUT)
 disk (44.42) - 2. mesto
2012 BRIXIA, Bressanone (ITA)
 disk (43.56) - 2. mesto
2012 Savaria pokal / ml. mladinke, Mürzzuschlag (AUT)
 disk (47.26) - 1. mesto
2012 4-boj / mladinci / CRO-CZE-HUN-SLO, Slovenj Gradec (SLO)
 krogla (12.18) - 7. mesto
 disk (43.60) - 2. mesto
2013 Svetovno prvenstvo za mlajše mladinke, Donjeck (UKR)
 krogla / 3kg (13.50) - kvalifikacije (45. mesto)
 disk (47.66) - 4. mesto
2013 Evropsko ekipno prvenstvo - 2. liga, Kaunas (LTU)
 disk (46.60) - 7. mesto
2013 BRIXIA, Bressanone (ITA)
 disk (47.50) - 1. mesto
2014 Svetovno prvenstvo za mladinke, Eugene (USA)
 disk (47.07) - kvalifikacije (18. mesto)
2014 Evropsko ekipno prvenstvo - 1. liga, Tallinn (EST)
 disk (46.04) - 12. mesto

2014 Evropski zimski pokal v metih / ml. članice, Leiria (POR)
 disk (50.33) - 5. mesto
2014 5-boj / mladinke / CRO-CZE-HUN-SLO-SVK, Slovenj Gradec (SLO)
 krogla (13.08) - 4. mesto
 disk (53.10) - 1. mesto
2015 Evropsko prvenstvo za mladinke, Eskilstuna (SWE)
 krogla (13.68) - kvalifikacije (15. mesto)
 disk (56.63) - 2. mesto
2015 Evropski zimski pokal v metih / ml. članice, Leiria (POR)
 disk (54.46) - 3. mesto
2015 Balkansko prvenstvo na prostem, Pitesti (ROU)
 disk (53.74) - 2. mesto
2016 Evropsko prvenstvo na prostem, Amsterdam (NED)
 disk (58.12) - finale (10. mesto)
2016 Evropski zimski pokal v metih / ml. članice, Arad (ROU)
 disk (54.04) - 1. mesto
2016 4-boj / ml. članice / CZE-HUN-POL-SLO, Maribor (SLO)
 disk (55.82) - 3. mesto
2017 Evropsko ekipno prvenstvo - 2. liga, Tel Aviv (ISR)
 krogla (13.33) - 10. mesto
 disk (51.22) - 5. mesto
2017 Evropsko prvenstvo na prostem / ml. članice, Bydgoszcz (POL)
 disk (58.48) - finale (3. mesto)
2017  Evropski zimski pokal v metih / ml. članice, Las Palmas de Gran  

Canaria (ESP)
 disk (55.73) - 2. mesto



2018 Evropsko prvenstvo na prostem, Berlin (GER)
 disk (49.89) - kvalifikacije (27. mesto)
2018 Sredozemske igre, Tarragona (ESP)
 disk (56.26) - 7. mesto
2018  Evropski pokal v metih / ml. članice, Leiria (POR)
 disk (54.48) - 2. mesto
2019 Poletna Univerziada, Neapelj (ITA)
 disk (53.96) - 8. mesto
2019 *  Svetovne vojaške igre, Wuhan (CHN)
 disk (51.11) - 5. mesto

2019 Evropsko ekipno prvenstvo - 2. liga, Varaždin (CRO)
 krogla (13.42) - 10. mesto
 disk (52.69) - 6. mesto
2019  Evropski pokal v metih, Šamorin (SVK)
 disk (54.68) - 7. mesto
2019 *  Balkansko prvenstvo na prostem, Pravets (BUL)
 disk (51.10) - 3. mesto

*  Ni reprezentančni nastop


