
Kristjan ČEH

Rojen 17.02.1999, Ptuj
Višina - teža 206 cm, 130 kg

Klub AK Ptuj
Trener Rajher Gorazd (do konca maja 2021)

Kanter Gerd (od novembra 2021 dalje)
Reprezentančni nastop 5x člani, 3x mlajši člani, 9x mladinci

Priznanja 2018 atlet leta pri članih (3. mesto)
2018 atlet leta pri starejših mladincih (1. mesto)
2019 bronasta plaketa AZS za tekmovalne dosežke
2019 atlet leta pri članih (2. mesto)
2019 atlet leta pri mlajših članih (1. mesto)
2019 zlati znak OKS za tekmovalne dosežke
2020 najbolj obetavna mlada športna osebnost leta
2020 atlet leta pri članih (1. mesto)
2020 atlet leta pri mlajših članih (1. mesto)
2021 atlet leta pri članih (1. mesto)
2021 atlet leta pri mlajših članih (1. mesto)
2021 zlata plaketa OKS za tekmovalne dosežke
2021 plaketa EA za evropski rekord v kategoriji mlajših članov (2x)
2021 športnik Slovenije (9.- 10. mesto / 3 točke)

Razvoj rezultata - na prostem

Leto / starost Krogla
(5kg)

Krogla
(6kg)

Krogla
(7.26kg)

Disk
(1.5kg)

Disk
(1.75kg)

Disk
(2kg)

Kladivo
(5kg)

2014 (15) - 11.51 - - 23.83 - -
2015 (16) 14.42 13.09 - 48.39 43.53 - 31.71
2016 (17) 16.29 13.98 - 59.69 53.24 48.71 34.88
2017 (18) 17.66 16.96 14.62 59.26 52.22
2018 (19) 18.09 14.52 66.06 62.03
2019 (20) 16.48 63.82
2020 (21) 15.59 68.75
2021 (22) 16.09 70.35

Razvoj rezultata - dvorana

Leto / starost Krogla
(5kg)

Krogla
(6kg)

Krogla
(7.26kg)

2014 (15) - - -
2015 (16) 14.32 - -
2016 (17) 16.22 - -
2017 (18) 15.35 -
2018 (19) 17.56 -
2019 (20) 16.03
2020 (21) 17.65

Ostali boljši rezultati
na prostem

2014 krogla (4kg) 14.81
2014 disk (1kg) 26.56
2017 kladivo (6kg) 39.37

Mednarodni uspehi
2014 5-boj CRO-CZE-HUN-SLO-SVK / pionirji, Maribor (SLO)
 krogla / 4kg (14.81) - 6. mesto
2015 4-boj CZE-HUN-SLO-SVK / ml. mladinci, Trnava (SVK)
 disk / 1.5kg (45.38) - 7. mesto
 kladivo / 5kg (29.45) - 8. mesto
2016 Evropsko prvenstvo / ml. mladinci, Tbilisi (GEO)
 disk / 1.5kg (47.49) - kvalifikacije (26. mesto)
2016 Brixia / ml. mladinci, Bressanone (ITA)
 disk / 1.5kg (59.22) - 1. mesto
2016 4-boj CZE-HUN-SLO-SVK / ml. mladinci, Brno (CZE)
 krogla / 5kg (16.20) - 6. mesto
 disk / 1.5kg (59.51) - 1. mesto
2017 Evropsko prvenstvo / mladinci, Grosseto (ITA)
 disk / 1.5kg - brez rezultata
2017 4-boj CZE-HUN-SLO-SVK / mladinci, Trnava (SVK)
 krogla / 6kg (16.25) - 6. mesto
 disk / 1.75kg (55.79) - 3. mesto
2018 Sredozemske igre / člani, Tarragona (ESP)
 disk / 2kg (62.03) - 2. mesto

2018 Svetovno prvenstvo / mladinci, Tampere (FIN)
 disk / 1.75kg (56.47) - kvalifikacije (15. mesto)
2018 5-boj CZE-HUN-POL-SLO-SVK / mladinke, Vyškov (CZE)
 krogla / 6kg (17.27) - 5. mesto
 disk / 1.75kg (66.06) - 1. mesto
2018 *  Balkansko prvenstvo / člani, Stara Zagora (BUL)
     disk / 2kg (61.11) - 4. mesto
2019 Svetovno prvenstvo na prostem, Doha (QAT)
 disk (59.55) - kvalifikacije (31. mesto)
2019  Evropsko prvenstvo / ml. člani, Gävle (SWE)
 disk (63.82) - 1. mesto
2019 Evropsko ekipno prvenstvo - 2. liga, Varaždin (CRO)
 disk (55.50) - 5. mesto
2019  Evropski pokal v metih / ml. člani, Šamorin (SVK)
 disk (62.90) - 1. mesto
2020 ��Evropski�rekord�za�mlajše�člane�v�metu�diska
 (68.75 m, Maribor / 23.06.2020)
2021 Poletne olimpijske igre, Tokio (JPN)
 disk (66.37) - finale (5. mesto)



2021 Evropsko ekipno prvenstvo - 2. liga, Stara Zagora (BUL)
 disk (66.55) - 1. mesto
2021  Evropsko prvenstvo / ml. člani, Tallinn (EST)
 disk (67.48) - 1. mesto
2021 �Evropski�rekord�za�mlajše�člane�v�metu�diska
� (69.52�m,�Ptuj�/�27.05.2021)
� (70.35�m,�Kuortane�/�26.06.2021)

*  Ni reprezentančni nastop


