
Atletski praznik v Slovenski Bistrici odlično uspel 

V soboto 28. maja je v Slovenski Bistrici potekal tradicionalni 16. mednarodni atletski 

miting in Stepišnikov memorial v metu kladiva. Natopilo je preko tristo tekmovalcev iz 11 

držav. Številni gledalci so bili priča odličnim rezultatom, postavljenih je bilo kar nekaj 

rekordov bistriškega stadiona.  

Člani v suvanju krogle so ponovno poskrbeli za najboljše rezultate mitinga. Lansko zmago je 

ubranil Asmir Kolašinac iz Srbije, ki ob zelo konstantni seriji svoj najdaljši sunek dosegel v 

peti seriji, ko je krogla pristala pri 20,74 metra. Na drugo mesto se je uvrstil Hrvat Stipe 

Žunić z 20,49, tretji pa je bil njegov rojak Nedžad Mulabegović, ki je prav tako presegel 20 

metersko znamko (20,01). 

Nov rekord stadiona smo videli v moškem skoku v višino. Eugenio Rossi iz San Marina je 

preskočil 225 centimetrov in tako za centimeter popravil prejšnji rekord Rožleta Prezlja. 

Najhitrejši tek na bistriškem stadionu do sedaj smo videli v teku na 300 metrov. Zanj je 

poskrbel Luka Janežič, ki je razdaljo pretekel v času 32,61 sekunde, kar je tudi nov slovenski 

rekord za mlajše člane. 

Odličen je bil tudi moški skok v daljino, kjer je zmagovalec postal Lazar Anić iz Srbije z 

rezultatom 7,85 centimetrov. Za njim sta se uvrstila Hrvata Dino Pervan (7,78) ter Marko 

Pestić (7,77). 

V moškem metu diska je zmagal po pričakovanjih Roland Varga iz Hrvaške, ki je orodje 

vrgel do 61,60 metra. 

V memorialni disciplini Milana Stepišnika metu kladiva je zmago iz lanskega leta ponovil 

Brazilec Wagner Domingos. Njegov najdaljši met je znašal 73,52 metra. 

V šprinterskih disciplinah je tekmovalce oviral močan protiveter, zato so bili tokrat rezultati 

nekoliko skromnejši, kljub temu pa smo spremljali številne zanimive boje za najvišja mesta. 

Na 100 metrov je zmagal Blaž Brulc iz Krke (10,93 s), na 200 metrov je bil najboljši Janez 

Jakob Vodeb iz Massa (22,25), v teku na 400 metrov Hrvat Mateo Ružić (46,91), 110 

metrov ovire pa najhitreje pretekel Brazilec Jonathas Filipe Brito Da Silva (14,29). V teku 

na 800 metrov je bil najhitrejši Mariborčan Tilen Šimenko Lalič z rezultatom 1:51,54. 

Pri članicah je nov rekord stadiona v skoku v daljino dosegla Neja Filipič iz Kronosa, ki je 

skočila 6,51 centimetrov. 

V teku na 100 metrov z ovirami je Hrvatica Ivana Lončarek (13,57) premagala Marino Tomić 

iz Kladivarja (13,73). 

Zmago Hrvaške atletinje smo videli tudi v metu kopja. Mlada Sara Kolak je premagala 

slovensko rekorderko Martino Ratej. Sara je kopje vrgla 61,09 metra, medtem ko je Martina 

dosegla rezultat 59,23 metra. 

Na 400 metrov je bila najhitrejša Anita Banović iz Hrvaške. Dosegla je rezultat 53,75 

sekunde in prehitela Brazilko Jessico da Silva (54,06). 

V metu diskaje po pričakovanjih zmagala Ptujčanka Veronika Domjan z rezultatom 58,60 

metra. 

V suvanju krogle smo bili priča novemu rekordu stadiona. Zanj je poskrbela Ahymara 

Espinoza iz Venezuele, ki je kroglo sunila do 17,98 metra. 

V troskoku je zmagala Petra Koren iz Kronosa (13,34), v metu kladiva je bila najboljša 

Venezuelka Rosa Rodrigues (66,05 m), v teku na 100 metrov je zmagala Hrvatica Lucija 



Pokos (12,01) ter v teku na 200 metrov pa mlada Tami Ščančar iz Murske Sobote (25,24 s). 

Bistriški miting raste iz leta v leto, dokaz za to so tudi rezultati, ki so povprečju vedno višji. 

Letos smo pri članih videli kar 22 rezultatov z vrednostjo preko 1000 točk po Madžarskih 

tablicah, pri članicah je bilo teh 17 od dejstvu, da bi bilo teh še kar nekaj več, ob boljših 

pogojih za šprint. 

 

Najboljše rezultate mitinga so dosegli: 

Člani: 

1. Kolašinac Asmir SRB 1165 točk 

2. Žunić Stipe CRO 1150 točk 

3. Eugenio Rossi SMR 1135 točk 

4. Mulabegović Nedžad CRO 1121 točk 

5. Janežič Luka SLO 1106 točk 

 

Članice: 

1. Filipič Neja SLO 1097 točk 

2. Lončarek Ivana CRO 1082 točk 

3. Kolak Sara CRO 1077 točk 

4. Tomič Marina SLO 1060 točk 

5. Banovič Anita CRO 1059 točk 

 

 
Na domačem mitingu številni osebni rekordi bistriških atletov  

 

Na 16. mednarodnem atletskem mitingu Slovenska Bistrica so nastopili tudi številni 

domači atleti in dosegli kar nekaj osebnih rekordov. 

Nino Celec je izenačil osebni rekord v skoku v daljino. V zelo močni konkurenci je z 

rezultatom 7,22 osvojil 6. mesto. 

Novega osebnega rekorda se je veselil tudi Damjan Sitar v metu diska. Z metom dolgim 

52,69 je dosegel 6. mesto. 

Matej Šturm je tekmoval v prvi skupini teka na 800 metrov in s časom 2:03,23 osvojil 

skupno 5. mesto. 

Mlajši mladinec Aleksander Vrbek se je med člani v teku na 100 metrov uvrstil na 26. mesto 

(12,05), medtem ko je bil v teku na 200 metrov 16. (24,12). 

Veronika Podlesnik se je v teku na 100 metrov z ovirami s četrtim časom uvrstila v veliki 

finale (14,98), kjer pa je nato odstopila. V teku na 100 metrov se je s časom 12,94 uvrstila v B 

finale, kjer je s časom 13,26 tekomovanje končala na skupnem 12. mestu. 

Gala Trajkovič je v teku na 200 metrov z novim osebnim rekordom 26,41 dosegla 7. mesto. 

Mnogobojka Valentina Vavdi je dosegla kar tri osebne rekorde. V skoku v daljino je 

pričlanicah z rezultatom 5,39 osvojila 9. mesto, v teku na 100 metrov z ovirami pri mlajših 

mladinkah je s časom 14,97 pristala na 4. mestu, v metu kopja (500g) prav tako med mlajšimi 

mladinkami pa je z rezultatom 33,55 tekmovanje končala na 4. mestu.  

Staša Trajkovič je ob težavah z zaletom v skoku v daljino, z rezultatom 5,30 dosegla 10. 



mesto. 

Anja Ferlež in Urška Sagadin sta nastopili v tekih na 100 ter 200 metrov. Anja je bila v 

tekih na 100 in 200 metrov trinajsta (13,52 ter 27,64), medtem ko je bila Urška na 100 metrov 

petnajsta (13,75), v teku na 200 metrov pa 17. (28,22). 

Nina Podgrajšek je v metu kopja za mlajše maldinke osvojila 3. mesto (34,92). 

Na 60 metrski razdalji so se pomerili pionirji. Pri fantih je Jure Golob osvojil 4. mesto (8.03), 

Lovro Tušek je bil 6. (8,66). 

Pri puncah je bila najboljša Lana Ivič na 7. mestu (8,83), Maša Dvoršak 9. (8,91), Arlinda 

Osmani 10. (10,00), enajsta je bila Eva Korošec (9,15) ter mesto za njo Sergeja Mlakar 

(9,27). 

Čestitke! 

 

Besedilo: Boštjan Fridrih 


