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Za slovensko atletiko letošnja sezona poteka odlično, 
tako organizacijsko kot tudi rezultatsko. Tina Šutej je na 
dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu v začetku 
marca končala večletni post osvajanja medalj na velikih 
članskih tekmovanjih in osvojila srebrno. S tem dosežkom 
je očitno nov veter v krila dala tudi vsem ostalim slovenskim 
atletom in atletinjam v olimpijski sezoni.

Že dva meseca pozneje sta se tako z bronastima medaljama s svetovnega 
prvenstva v štafetah vrnila slovenska rekorderja Žan Rudolf in Anita Horvat. 
Odlični rezultati so sledili na mitingih Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, 
državnem prvenstvu in Atletskem pokalu Slovenije, ki prav tako spadata v sklop 
lige. Na ta projekt sem kot predsednik Atletske zveze Slovenije zelo ponosen in 
z največjim veseljem bom skupnima zmagovalcema stisnil roko po zadnjih dveh 
postajah lige v septembru.

Prvi cilj sezone smo izpolnili sredi junija z uvrstitvijo v prvo ligo evropskih 
reprezentanc, potem ko smo na evropskem ekipnem prvenstvu v bolgarski Stari 
Zagori osvojili tretje mesto. To je dokaz, da imamo močno ekipo.

Medalje smo osvajali tudi na velikih tekmah mlajših kategorij, pravzaprav je za 
nami najuspešnejše evropsko prvenstvo do 23 let v zgodovini Slovenije. Osvojili 
smo cel komplet medalj. Kristjan Čeh je osvojil zlato v metu diska, Klara Lukan 
srebrno v teku na 5000 metrov in Lia Apostolovski bronasto v skoku v višino.

Kristjan Čeh je tekmovalec, kot ga morda slovenska atletika še ni imela. V zadnjih 
dveh letih se je prebil v sam vrh svetovne konkurence in verjamem, da je to atlet, 
ki lahko naslednjih deset let na vrhu tudi ostane. Sposoben je redno osvajati 
medalje na največjih atletskih tekmovanjih, kar je že večkrat dokazal. Ima še čas, 
zato ga nismo želeli obremenjevati že pred olimpijskimi igrami v Tokiu, se pa vsi 
zavedamo, da lahko met okrog daljav, ki jih dosega v letošnji sezoni, pomeni tudi 
olimpijsko medaljo, kar bi bila pika na i odlični sezoni.

V Tokiu tako lahko največ pričakujemo prav od ptujskega orjaka, ki trenutno drži 
drugi izid sezone na svetu. Njegov finalni nastop ne bi smel biti vprašljiv, tam pa 
je vse mogoče. Tudi Šutejeva in Maruša Mišmaš Zrimšek spadata v finale, kjer nam 
lahko pripravita presenečenje, prepričan pa sem, da bodo vse od sebe dali tudi 
Luka Janežič, Klara Lukan, Maja Mihalinec Zidar in Anita Horvat. S številčnostjo 
ekipe, ki bo v naslednjih dneh tekmovala na Japonskem, smo zadovoljni, atletika je 
najkonkurenčnejša športna panoga na svetu in vsak finalni nastop na olimpijskih 
igrah v atletiki je dosežek brez primere.

Sicer pa je Atletska zveza Slovenije v službi atletskih društev in klubov, katerim v 
svojem novem mandatu posvečam še več pozornosti. V njihovi družbi se odlično 
počutim, zato veliko časa preživim na terenu. Samo v zadnjem obdobju sem obiskal 
občino Maribor ter ponudil pomoč pri investiciji v pomožno stezo in tribuno za 
potrebe organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine, pri prenovi steze 
pomagam tudi občinam Lendava, Beltinci in Radeče, z županom Kopra smo se 
že dogovorili, da bomo postavili metalski center in sanirali poškodovano stezo, v 
Ljubljani pa čakamo na gradbeno dovoljenje in začetek gradnje Atletskega centra 
Ljubljana. Na prenovljenem stadionu v Kranju ali v atletski dvorani v Novem mestu 
pa si prizadevamo za organizacijo enega od balkanskih prvenstev.

Osebno želim atletiki pomagati tudi prek Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer 
sem v izvršnem odboru, močno pa si bom prizadeval, da bom prihodnje leto del 
najožjega vodstva.

Vsem slovenskim predstavnikom v Tokiu želim uspešne nastope, vsem 
ljubiteljem atletike pa veliko užitkov ob spremljanju iger, še posebej ob atletskih 
obračunih!
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Sedmerica se je najprej teden dni 
pripravljala v japonskem mestu Narita, 
kjer so bile priprave uspešne, in bilo 
je dovolj časa tako za prilagoditev na 
drug časovni pas kot na podnebne 
razmere na Japonskem.Vodja odprave 
je trener Mihalinčeve in dolgoletni 
atletski delavec Srdjan Djordjevič. 

Na olimpijske igre se športniki 
pripravljajo vso sezono, tako kot je v 
navadi za največje tekme. Slovenski 
atleti morajo na svoje dosežke gledati 
objektivno – torej koliko bodo dosegli v 
okviru tistih rezultatov, ki so jih dosegli 
v tej sezoni. Če se bodo približali 
svojim najboljšim letošnjih rezultatom 
oziroma dosegli najboljši letošnji izid, 
potem smo lahko vsi zadovoljni. 

»To so moje osme olimpijske 
igre in do njih nimam več takega 
strahospoštovanja, kot sem ga 
imel včasih. Na olimpijskih igrah 
se je treba vesti čim bolj normalno. 
Videl sem že veliko favoritov, ki 
so se sesuli v prah. Zato morajo 
športniki tekmovati, kot da so 
olimpijske igre le še ena velika 
tekma, in ne dogodek enkrat na 
štiri leta,« je povedal Djordjevič.

Kristjan Čeh, favorit za odličje v 
metu diska, ima drugi izid sezone na 
svetu. Pred svojim prvim nastopom 
na OI ni glasno napovedoval kolajne, 
dodal pa je, da pričakovana visoka 
uvrstitev zanj ne predstavlja bremena. 
Svojo moč je dokazal, ko je v Talinu 
sredi tega meseca uspešno ubranil 
naslov na EP do 23 let. V lasti ima 
drugi izid sezone na svetu, pred njim 
je le svetovni prvak iz Švedske Daniel 
Ståhl. Letos je Ptujčan v seriji vrhunskih 
izidov praktično na vsaki tekmi dvakrat 
vrgel čez magično mejo 70 metrov, 
kar je več od olimpijskega rekorda. 
»Treningi potekajo dobro in z njimi 
sem zelo zadovoljen. Tako sem 
tudi načrtoval. Res je, da je veliko 

ukrepov za zajezitev bolezni, 
ampak me ne motijo preveč,« je 
povedal Čeh.

V Nariti so imeli vsak dan testiranja 
na covid-19, maske so bile povsod 
obvezne, med obroki v hotelu pa je 
bila med mizami petmetrska razdalja. 
Vsak je sedel sam, za povrh pa so bile 
med njimi še pregrade iz pleksi stekla. 
Edini izhodi iz hotela so bili dovoljeni 
na treninge dvakrat na dan. 

Prve slovenske kolajne že na 
začetku olimpijskih bojev in dobro 
predstavo košarkarjev proti svetovnim 
podprvakom Argentincem so 
navdušeno pozdravili tudi atletinje in 
atleti. »Veliko tekem smo spremljali 
kar po družbenih omrežjih ali 
pa prek televizijskih zaslonov. 
Zelo me motivirajo vrhunski 
nastopi naših športnikov na teh 
olimpijskih igrah,« je dejal Luka 

Janežič, slovenski rekorder na 400 
metrov.

Maja Mihalinec Zidar, ki bo edina 
v atletski ekipi nastopila v dveh 
disciplinah, na 100 in 200 metrov, pa 
je dodala: »OI so se za Slovenijo 
super začele. Držimo pesti, da bo 
šlo tako tudi naprej. S selitvijo 
v olimpijsko vas pa smo tudi mi 
doživeli olimpijsko vzdušje.«

Zaradi smole pri izbiri sedeža na 
letalu je bil od prihoda v Narito njen 
trener Srdjan Djordjevič v izolaciji, ker 
so ugotovili možen stik z okuženo 
osebo. »Vzdušje je bilo dobro, 
so pa nekateri ukrepi, ki jih je 
precej, mogoče tudi nesmiselni, 
ampak smo se vsega navadili. 
Manjkal nam je kakšen sprehod 
zunaj hotela, pogrešali smo več 
druženja. Ampak v hotelu so zelo 
dobro skrbeli za nas, hrana je bila 

vrhunska, boljša kot na prejšnjih 
OI,« je dodala Maja.

Sicer pa bodo ljubitelji atletike v 
Tokiu lahko videli kraljico športov v 
vsem svojem sijaju. Toliko vrhunskih 
dosežkov, tudi svetovnih rekordov, 
kolikor jih je bilo pred temi igrami 
v Tokiu, ni bilo že desetletja. Zato 
na olimpijskem stadionu v japonski 
prestolnici pričakujem pravo eksplozijo 
vrhunskih nastopov iz vseh koncev 
sveta. Tudi slovenskih. Atletika bo 
poleg elitnih ekipnih športov zagotovo 
vrhunec teh olimpijskih iger, zato je 
nujno že nočno vstajanje. 

Slovenski atleti in atletinje pa ... 
Je Kristjan že zrel za kolajno? Po 
doseženih rezultatih zagotovo. In 
drugi? Prepričani smo, da bodo naredili 
vsem kar je mogoče v tistem trenutku, 
ko bodo stali na tekmovališču. Kaj pa 
bo to pomenilo? Veliko. Vse.

SEDMERICA MED SVETOVNO ELITO

V Tokiu bo nastopila sedmerica slovenskih atletov in atletinj – Tina Šutej, Maja Mihalinec Zidar, Maruša 
Mišmaš Zrimšek, Klara Lukan, Anita Horvat in Luka Janežič ter seveda Kristjan Čeh, od katerega se pričakuje 
največ. Tudi sicer pa so pričakovanja tako kot vedno na največjem tekmovanju na svetu – velika.

Edina želja: narediti najboljše 
in največ, kar je mogoče

Skupina GEN zagotavlja energijo.  

ZANESLJIVO.  
SAMOOSKRBNO.
Tudi v zahtevnih razmerah delujemo nemoteno: 
proizvajamo, tržimo in prodajamo ter investiramo. 
Zanesljivo oskrbujemo Slovenijo z domačo 
električno energijo.

www.gen-energija.si
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KRISTJAN ČEH

Orjak iz Podvincev pri Ptuju je zlata prihodnost slovenske atletike. Če bo šla njegova kariera po normalni 
poti, brez poškodb, bo naslednji deset let povsem v vrhu svetovne atletike v metu diska. Igre v Tokiu so 
njegove prve olimpijske igre in si ne nalaga pritiska kolajne, pa vendar je na Japonsko pripotoval z drugim 
rezultatom na svetu.   

»Zadnje priprave na olimpijsko tekmo 
so bile naporne in napete. Treba je bilo 
opraviti še zadnje težke treninge, preden 
bom šel na tekmo. Na olimpijski nastop 
sem se pripravljal tudi po psihični plati. 
Imel sem pogovor s psihologinjo. Sicer 
pa ... V glavi imam pozitivne misli – dobro 
sem pripravljen, do zdaj sem naredil vse, 
kar sem lahko. In v Tokiu se bom seveda 
potrudil po najboljših močeh, da mi uspe,« 
je govoril mož, ki lahko potolče vse »rekorde« 
slovenske atletike. Mnogi strokovnjaki pa 
menijo, da je ob pravem razvoju čez nekaj let 
blizu tudi svetovnemu rekordu, ki si ga zdaj 

z rezultatom 74,08 metra lasti Nemec Jürgen 
Schult; dosegel ga je že daljnega leta 1986, torej 
pred več kot 35 leti.    

Čeh bi se moral ob normalnem razpletu 
tekmovanja na olimpijskem stadionu v Tokiu 
boriti za kolajno. Ali jo bo osvojil? Morda, 
čeprav je še izjemno mlad in ga lahko stre tudi 
breme velikega tekmovanja. Ptujčan ima drugi 
rezultat na svetu, takoj za zadnja leta skoraj 
nepremagljivim Švedom Danielom Ståhlom 
(70,35 – 71,40). Kristjan je novi državni rekord 
in 23. rezultat vseh časov na svetu dosegel na 
mitingu v finskem mestu Kuortane, kjer je postal 
27. metalec diska v zgodovini te discipline, ki 

je presegel magično mejo 70 metrov. »Zelo 
sem vesel dosežka, dvakrat sem vrgel 
prek 70 metrov. Le ena stvar mi ni uspela, 
da bi premagal tudi Ståhla, ki je edini iz 
svetovnega vrha, ki ga do zdaj še nisem 
ugnal. A moram reči, da sta za menoj nova 
lepa tekma in dobra serija dolgih metov,« 
je bil po zgodovinskem metu zadovoljen Čeh, 
ki pa je menil, da tudi ta, rekordni met še ni bil 
tisto, s čimer je lahko popolnoma zadovoljen: 
»Moram povedati, da najprej nisem mislil, 
da bo ta met nekaj posebnega. Disk je 
odletel blizu zaščitne mreže. Pomislil 
sem že, da bo šel zunaj sektorja in ne bo 

Svet mu bo kmalu 
ležal pred nogami
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veljaven. Je pa kar letel in letel. Ko sem 
videl, da je pristal, sem menil, da je blizu 
meje 70 metrov, da je padel pred črto za to 
daljavo. A so mi namerili 70,35 metra. Kot 
sem rekel, ni bil popoln met. Lahko rečem, 
da mi je šel moj prvi met v karieri prek 70 
metrov dokaj z lahkoto in precej rezerve.«

Met za zgodovino torej. In Kristjan se je pri 
komaj 22 letih že za vedno vpisal v zgodovino 
svetovne atletike, posebej pa seveda slovenske, 
saj ta dosežek pomeni tudi najvrednejši dosežek 
v zgodovini slovenske atletike. Po mednarodnih 
točkah je to namreč najboljši dosežek slovenskih 
tekmovalcev v zgodovini, vreden več tudi od 
izjemnih tekov Jolande Čeplak na 800 metrov.

Čeh je v leto 2021 stopil zelo samozavestno, 
saj je na zimskem pokalu z metom 67,51 
pokazal, da je v izjemni formi. In potem je že 
takoj, na prvi pravi »poletni« tekmi, dosegel 
državni rekord, ko je na Ptuju vrgel 69,52 metra. 
Vsekakor izjemen obet za nadaljevanje sezone 
in vsi so samo čakali, da bo prišel prvi met prek 
70 metrov. Pa se je zgodilo nekaj drugega. Čeh 
se je razšel z dolgoletnim in do zdaj edinim 
trenerjem Gorazdom Rajherjem – mesec in pol 
pred nastopom na olimpijskih igrah. »Nič ni bilo 
na osebni ravni, ni bilo kakšnega spora, 
moja vrata so še vedno odprta. Kristjan 
ni sprejel načina dela, tega, da ne meša 
posla z zasebnim življenjem. Ko smo to 
želeli predstaviti, je dejal, da mu grenimo 
življenje. Mogoče smo šli nekoliko ostro, 
da ne more trenirati z Orlovo, ki ga moti 
med treningi. On ni sprejel, da ima trening 
vrhunskega atleta svoje pogoje in zahteve, 
tudi odrekanja. Vedno sem zahteval 
maksimum od sebe in to pričakujem tudi 
od drugih,« je pojasnil Rajher.

Mnogi so mislili, da bodo Čehovi rezultati 
po tem, ko je ostal brez trenerja, strmo 
padli, a se to ni zgodilo. Rezultati so 
bili še naprej konstantni tudi v 
ostri mednarodni konkurenci 
na močnih mednarodnih 
mitingih in mitingih 
diamantne lige. Potem je 
izpolnil še eno nalogo, ki si 
jo je zadal pred sezono – 
da namreč ubrani naslov 
evropskega prvaka do 23 
let. Tekmovanje je bilo 
v zdaj zanj domačem 
Talinu v Estoniji in Čeh je 
s tekmeci opravil »z levo 
roko«. Slavil je z rekordom 
prvenstev, 67,48 metra, in 
bil razred zase. »Zelo sem 
zadovoljen, imel sem 
en res zelo dober met, 
za rekord prvenstev. 
Vso sezono imam 
konstantne mete prek 
66 metrov. In to res ves 
čas, kar je dobra popotnica 
za olimpijske igre v Tokiu,« je bil 

zadovoljen Čeh, ki se zaveda, v kaj se spušča. 
Mnogi ga imajo za enega od favoritov za 
kolajno, kar je po njegovih letošnjih rezultatih 
povsem normalno, toda tako njegov prejšnji 
trener Rajher kot Kristjan sam, sta že lani, ko je 
Čeh zares eksplodiral, ves čas poudarjala, da 
bodo njegove olimpijske igre tiste leta 2024 v 
Parizu. Da je Tokio le vmesna postaja.

»Pritiska si pred olimpijskimi igrami ne 
bom nalagal. To bodo moje prve olimpijske 
igre, zato si visokih ciljev ne postavljam. 
Najprej bo treba v finale prek kvalifikacij, 
to je lahko tudi zelo zahtevno. V finalu pa 
želim dobro nastopiti. Nimam trenerja, 
mogoče sicer nekaj manjka, ampak z 
veseljem treniram, sam delam analize in 
popravljam napake. Še vedno pa imam v 
ekipi, ki mi pomaga, dovolj ljudi, da sem 
uspešen,« je pojasnil Čeh in dodal: »Še vedno 
imam drugi izid sezone na svetu, a se sam 

še ne vidim v vlogi favorita na olimpijskih 
igrah. V Tokio nisem šel s preveliki 
pričakovanji. Vem, da sem dober, moram 
pa to pokazati tudi na olimpijski tekmi, v 
boju s tekmeci, ki imajo osebne rekorde 
tudi prek 70 metrov.« 

No, če je Tokio le vmesna postaja na poti do 
nečesa izjemnega, ne bi bilo nič hudega, če bi 
na tem tokijskem postanku (tisto znano reklo, da 
je postanek pomembnejši od poti) vzel kolajno, 
če se mu bo ponudila. Ve, da je sposoben vreči 
daleč, zelo daleč, pa vendar je breme velike 
tekme za »mladince« včasih pretežko. Hrbet se 
usloči, telo se zgrbi in roka skrajša, potem tudi 
orodje ne leti tako, kot bi moralo. Ampak strah je 
odveč. Kristjan se ne boji nikogar in ničesar. Vzel 
bo tisto, kar mu pripada. Če ne danes, pa jutri.

OSEBNA IZKAZNICA 
Rojen: 7. 2. 1999, Ptuj
Prebivališče: Ptuj
Višina: 206 cm
Teža: 130 kg
Klub: AK Ptuj
Trener: brez trenerja, do junija 2021 
sedem let Gorazd Rajher
Poklic: študent agronomije, zaposlen v 
Slovenski vojski
Hobiji: pomoč na domači kmetiji
Disciplina na OI: met diska
Osebni in slovenski rekord: 70,35 m, 
26. 6. 2021, Kuortane (evropski rekord do 
23 let)
Izid sezone: 70,35 m
Družbena omrežja: Instagram
Zadnja knjiga: šolske
Naj glasba: nimam

Naj hrana/naj pijača: dunajski 
zrezek/red bull

Največji uspehi – SP: 
31. mesto, SP Doha 

2019; ostali uspehi: 
1. mesto EP do 23 
let, Gävle 2019, 1. 
mesto EP do 23 let, 
Talin 2021, 1. mesto, 
evropski pokal v 

metih, Šamorin 
2019, 2. mesto, SI 

Tarragona 2018
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TINA ŠUTEJ

Njena želja so višine. Rada gleda v nebo in si predstavlja, da je nekje nad vsemi, pa naj bo to na njenih 
izletih po slovenskih hribih ali ko s palico skače prek, za navadne zemljane, nepredstavljivih višin. Letos je 
končno vzela prvo kolajno na velikih tekmah in zdaj je postala še bolj lačna, saj si jih želi še več.

Že pred odhodom na olimpijske igre v Tokiu je 
napad na kolajno v skoku s palico napovedala Tina 
Šutej, ki je bila edina slovenska atletska finalistka 
na OI leta 2016 v Riu de Janeiru, marca letos je na 
dvoranskem evropskem prvenstvu na Poljskem 
pri 32 letih osvojila svojo prvo člansko kolajno na 
velikih tekmah.

V tej sezoni ima Šutejeva težave s tetivo gležnja, 
na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Novem 
mestu pa je padla še na vrat. »Omenjeni težavi 
sta obvladljivi in tudi pod nadzorom. Sva 
pozitivno usmerjena in z veliko motivacijo 
bova odšla na tekmo. Tudi priprave so 
potekale zelo dobro,« je povedal njen trener 
Milan Kranjc, s katerim sodeluje od konca OI v Riu. 
Zato se je iz Ljubljane tudi preselila v Celje, kjer živi 
in dela njen trener.

Ljubljančanka je morala v karieri prestati marsikaj, 
pa čeprav se je z naslovom mladinske svetovne 
podprvakinje njena kariera začela izjemno. In to je 
bilo v Aziji, kar je morda znak, da ji vzhod zemeljske 
oble ustreza. Pa ne da bi končala kariero s kolajno 
tam, kjer je začela, saj ima Šutejeva v skoku s palico 
še veliko za povedati. Ampak Tina zagotovo ne bi 

imela nič proti, če bi se tudi z velikega tekmovanja 
na Daljnem vzhodu vrnila s srebrno kolajno okoli 
vratu. Pred 15 leti je bil to Peking, zdaj pa bi bila to 
lahko sosednja prestolnica Tokio.

Po odlični lanski sezoni, ko je postavila državni 
rekord in se povzpela na 475 centimetrov, si je za 
olimpijsko leto zastavila cilj nov državni rekord in 
tudi ... »Če bi bile razmere idealne, če bi šlo 
vse kot po maslu, bi lahko ... Telesno sem 
vrhunsko pripravljena, tako da tudi skok 
prek petih metrov ni nemogoč,« je še pred 
poletjem govorila Tina, ki je potem nastopila 
na mitingu diamantne lige v Dohi, skočila le 
centimeter manj od državnega rekorda in ... 
bolečina. Kronično vnetje tetive. Boli jo, ko se s 
palico zažene proti letvici, proti blazini. Boli jo vsak 
korak, a je bolečine vajena in jo odmisli. Vse z enim 
samim ciljem, da bi bila najboljša na največji tekmi 
kariere, na olimpijskih igrah v Tokiu. In Tina bo 
napadla, kajti predaje ne pozna. Tina se bo borila 
kot levinja. Z bolečino in višino. Te igre bi bile 
lahko njen vrhunec, če bo tisti pravi dan prava. 
S tekmicami se ne obremenjuje, kajti ve, česa je 
sposobna. Samo pokazati mora, da zna in zmore.

Tiha voda bregove dere

OSEBNA IZKAZNICA 
Rojena: 7. 11. 1988
Prebivališče: Celje
Višina: 174 cm
Teža: 55 kg
Klub: Kladivar Celje
Trener: Meta Pikl in Dejan Lenart 
(do leta 2000), Slavko Črne (med 
letoma 2001 in 2016), Milan 
Kranjc (od decembra 2016); Bryan 
Campton (nekaj let med študijem 
v ZDA)
Disciplina na OI: palica
Osebni in slovenski rekord: 
dvorana: 4,74 m, 23. 2. 2020, 
Clermont Ferran, na prostem 4,75 
m, 5. 7. 2020, Ljubljana
Izid sezone: 4,74, 28. 5., diamantna 
liga v Dohi
Poklic: diplomirana biologija, 
zaposlena v Slovenski vojski
Hobiji: hoja v hribe, internet, tenis, 
odbojka na mivki, branje
Družbena omrežja: Instagram
Zadnja knjiga: You Awesome
Naj glasba: različno, vsaka zvrst 
ima dobre komade
Največji uspehi – OI: 11. mesto, Rio 
de Janeiro 2016, 19. mesto, London 
2012; SP: 10. mesto, dvoransko SP, 
Sopot 2014, 13. mesto, na prostem 
Doha 2019, 15. mesto, na prostem 
London 1017, 21. mesto, na prostem 
Daegu 2011; EP: 2. mesto, dvoransko 
EP, Torun 2021, 8. mesto, dvoransko EP 
Beograd 2017, 10. mesto, dvoransko 
EP Glasgow 2019, 10. mesto, na 
prostem Zürich 2014, 10. mesto, na 
prostem Barcelona 2010, 10. mesto, 
dvoransko EP, Praga 2015; ostali 
uspehi: 2. mesto, MSP, Peking 2006, 1. 
mesto, balkansko prvenstvo Beograd 
2017, 1. mesto, finale ameriškega 
dvoranskega študentskega prvenstva 
2011 in 2012, 2. mesto, sredozemske 
igre Tarragona 2018, 2. mesto, 
finale ameriškega študentskega 
prvenstva, Des Moines 2011, 2. 
mesto, univerzijada, Shenzhen 2011, 
5. mesto, EP do 23 let, Kaunas 2009
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LUKA JANEŽIČ

Disciplina, v kateri je konkurenca strahovita. Dolgi sprint od startnih blokov skozi ves stadion do 
»bridkega konca«, ko tekača peče celo telo, ko od bolečin ne čuti več nog, ko se zdi, da bo zanj zdaj zdaj 
konec sveta. A Luka je sposoben teči tudi tako, da se sploh »ne dotika tal«. Zato je lahko med najboljšimi.

OSEBNA IZKAZNICA
Rojen: 14. 11. 1995
Prebivališče: Vodice
Višina: 192 cm
Teža: 83 kg
Klub: Kladivar Celje
Trener: Franci Bohinc (do leta 2012), 
Rok Predanič
Disciplina na OI: 400 m
Osebni in slovenski rekord: 44,84, 
21. 7. 2017, Monte Carlo
Izid sezone: 46,37, 19. 6., Stara 
Zagora
Poklic: srednja biotehniška šola, 
poklicni športnik
Hobiji: ukvarjanje s kakšnim drugim 
športom
Družbena omrežja: Instagram
Zadnja knjiga: biografija Usaina 
Bolta
Naj glasba: rock in pop
Naj hrana/naj pijača: dober 
zrezek/kokakola
Največji uspehi – OI: 17. mesto, 
Rio de Janeiro 2016; SP: 7. mesto v 
polfinalu, dvoransko SP Birmingham, 
9. mesto v kvalifikacijah, 
diskvalifikacija v polfinalu, dvoransko 
SP Portland 2016, 26. mesto, London 
2017 (kvalifikacije), 28. mesto, 
Peking 2015, 33. mesto, Doha 20919 
(kvalifikacije); EP: 4. mesto, dvoransko 
EP, Glasgow 2019, 5. mesto, Berlin 
2018, 5. mesto, Amsterdam 2015, 
6. mesto, dvoransko EP Torun 2021; 
ostali uspehi: 1. mesto, EP do 23 
let, Bydgoszcz 2017, 3. mesto, EP do 
23 let, Talin 2015, 5. mesto, evropske 
igre, Minsk 2019 (mešana štafeta 4 x 
400 m, kvalifikacije), 7. mesto, dvoboj 
Evropa – ZDA, Minsk 2019, 9. mesto, 
400 m, mladinsko EP, Rieti 2013, 10. 
mesto, 200 m, mladinsko EP, Rieti 
2013, 12. mesto, 400 m, SP za starejše 
mladince, Eugene 2014

Edini recept je: 
sproščeno in na vso moč

»Vesel sem, da bom nastopil na olimpijskih 
igrah. To je tekma, ki jo hoče doživeti vsak 
športnik. Komaj čakam, da se zame vse 
skupaj začne. V Tokiu bi rad pokazal tek, 
ki ga znam odteči. Na prejšnjih olimpijskih 
igrah v Riu sem se uvrstil v polfinale in to si 
želim ponoviti tudi na teh olimpijskih igrah. 
Tekma na olimpijskih igrah drugače ni 
bistveno drugačna od tekme na svetovnem 
prvenstvu. Edini recept je: sproščeno in 
na vso moč. To je to,« je pred dnevi razmišljal 
Janežič, ki je bil pred lansko in letošnjo sezono 
kar nekaj let najboljši atlet pri nas, v tej sezoni ga 
je v prvem delu ustavila poškodba. »Priprave 
na največjo tekmo so potekale dobro. To 
so nam omogočili, sicer pa se prejšnjih 
olimpijskih iger v Riu s temi v Tokiu ne 
da primerjati, saj so ukrepi za zajezitev 
pandemije zelo strogi. A za zdaj vse poteka 
zelo gladko,« je ocenil Vodičan, ki je zadnji del 
priprav opravil v slovenskem atletskem taboru v 
Nariti na Japonskem. Skupaj s trenerjem Rokom 
Predaničem sta skovala načrt, kako bo Luka 
odtekel najboljši tek v letu 2021, morda celo 
najboljši tek v življenju. Do zdaj je bila najhitrejši 
pred štirimi leti na mitingu v Monaku, je pa tudi 

na olimpijskih igrah v Riu odtekel osebni rekord, 
da se je potem uvrstil v polfinale.

»Priprave so potekale zadnji dve leti. Lani 
nas je malce presenetila pandemija, ampak 
smo pa zato pridobili veliko dodatnega časa. 
Sezona poteka po mojih načrtih, saj se forma 
dviguje. Zaključne priprave pred potjo na 
Japonsko sva opravila v Čatežu, kjer je bil 
stalno poleg fizioterapevt Khalid Nassif, 
kar nam je omogočilo, da smo vsak trening 
naredili stoodstotno. Veselim se nastopa na 
zanimivih olimpijskih igrah in oba z Luko sva 
pozitivna. Drugače pa morajo športniki na 
olimpijskih igrah uživati v tem, kar počnejo, 
in dati vse od sebe,« je razmišljal Janežičev 
trener Predanič.

In kaj v resnici lahko stori Luka v tako brutalni 
konkurenci, ko se je prijavilo pol Afrike, cela Južna 
Amerika, brutalni fantje iz ekipe ZDA, pa še kopica 
vrhunskih posameznikov z vsakega karibskega 
otoka in otočka posebej. Zagotovo bo odtekel 
najboljši čas letos, če pa se bo približal ali celo 
spustil pod 45 sekund ... No, potem bo tudi v 
polfinalu. In znanstvena fantastika? Finale! Hm, 
videli smo tudi že bolj presenetljive čudežne 
zgodbe.

V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

ADHEZIV d. o. o., Primož pri Šentjurju 24C, 3230 Šentjur, SLO
Tel. +386 3 74 90 740, Faks +386 3 74 90 741, Mob +386 41 612 610

E: vojko.arzensek@adheziv.si , www.adheziv.si

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

•  NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

•  INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

•  TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•   ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

•  PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.
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PONOSNI SPONZOR LUKE JANEŽIČAPONOSNI SPONZOR ATLETOV 
LUKE JANEŽIČA IN KLARE LUKAN



11REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN

V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

ADHEZIV d. o. o., Primož pri Šentjurju 24C, 3230 Šentjur, SLO
Tel. +386 3 74 90 740, Faks +386 3 74 90 741, Mob +386 41 612 610

E: vojko.arzensek@adheziv.si , www.adheziv.si

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

•  NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

•  INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

•  TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•   ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

•  PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.

V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

•  NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

•  INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

•  TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•   ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

•  PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.

V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

ADHEZIV d. o. o., Primož pri Šentjurju 24C, 3230 Šentjur, SLO
Tel. +386 3 74 90 740, Faks +386 3 74 90 741, Mob +386 41 612 610

E: vojko.arzensek@adheziv.si , www.adheziv.si

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

•  NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

•  INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

•  TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•   ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

•  PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.

V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

ADHEZIV d. o. o., Primož pri Šentjurju 24C, 3230 Šentjur, SLO

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

•  NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

•  INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

•  TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•   ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

•  PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.

V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

ADHEZIV d. o. o., Primož pri Šentjurju 24C, 3230 Šentjur, SLO
Tel. +386 3 74 90 740, Faks +386 3 74 90 741, Mob +386 41 612 610

E: vojko.arzensek@adheziv.si , www.adheziv.si

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

•  NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

•  INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

•  TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•   ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

•  PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.

V Sloveniji in po državah nekdanje Jugoslavije imamo nameščenih več kot 1000 aplikacij različnih sistemov 
označevanja v vseh industrijah – od avtomobilske, kovinske, plastične, prehrambne do farmacije itd. 

S tehnično strokovno podkovanim kadrom pripravimo celoten projekt označevanja »na ključ« – od idejne zasnove 
projekta do montaže, šolanja, poprodajne aktivnosti servisiranja, oskrbe s potrošnim materialom itd. 

Servisiramo in oskrbujemo s potrošnim materialom vse vrste industrijskih ink jet tiskalnikov.

ADHEZIV d. o. o., Primož pri Šentjurju 24C, 3230 Šentjur, SLO
Tel. +386 3 74 90 740, Faks +386 3 74 90 741, Mob +386 41 612 610

E: vojko.arzensek@adheziv.si , www.adheziv.si

VODILNI NA PODROČJU 
INDUSTRIJSKEGA 
OZNAČEVANJA IZDELKOV, 
POLIZDELKOV IN EMBALAŽE

•  NAJBOLJŠI INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI NA SVETU 
 – patentirana funkcija SEALTRONIC, nepredušno zapiranje šobe 

•  INDUSTRIJSKI VEKTORSKI LASERSKI TISKALNIKI 
 ZA TRAJNO MARKIRANJE PROIZVODOV: neizbrisljivo in brez potrošnega materiala 

•  TERMALNI (TIJ) INDUSTRIJSKI INK JET TISKALNIKI MARKOPRINT 
 za označevanje embalaže z visoko resolucijo

•   ETIKETIRKE, PRINT&APPLY SISTEMI ...

•  PRINT&VERIFY, TRACK&TRACE SISTEMI, SERIALIZACIJA, AGREGACIJA

OBIŠČITE NAS OD 4. DO 7. APRILA V CELJU NA INDUSTRIJSKEM SEJMU 2017, 
HALA E, RAZSTAVNI PROSTOR 17.

PONOSNI SPONZOR LUKE JANEŽIČAPONOSNI SPONZOR ATLETOV 
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Odlična tekačica na 400 metrov, najboljša, kar jih imamo in smo jih imeli v Sloveniji v zgodovini atletike. 
Pred tremi leti je tekla rezultat, državni rekord, ki bi jo zdaj peljal v polfinale. Od takrat, ko je Anita tekla v 
Monaku, je ženska atletika izjemno napredovala. Zdaj pa Horvatova razmišlja ...

»Veselim se Tokia, mojih prvih olimpijskih 
iger. Čim prej hočem videti, kako je to 
na največji tekmi na svetu. Res 
se veselim te priložnosti. 
Seveda imam nekaj 
tekmovalne treme, ki 
bo do tekme narasla, 
kar pa je normalno. 
To mora biti. Zadnji 
teden pred odhodom 
na Japonsko smo zelo 
intenzivno trenirali, tako da je 
bilo precej naporno. Že ves čas sem 
sicer v velikem pričakovanju, tako 
da komaj čakam. Moja želja je, da 
na olimpijskih igrah pokažem čim 
hitrejši tek. To je prvi cilj, ki ga 
imam. Potem pride še uvrstitev, 
ki pa ...« se je nasmejala simpatična 
Anita, ki je tako kot ostali v družbi 
svojega trenerja Tevža Korenta teden 
dni pred prihodom v Tokio preživela v 
pripravljalnem taboru v Nariti. »V Nariti 
smo imeli na voljo dvakrat na dan 
treninge, žal pa ne drugih izhodov 
iz hotela. Priprave so dobro 
potekale, zadovoljna sem s svojo 
pripravljenostjo, se pa moram 
še povsem privaditi na razmere 
in časovno 
razliko.«

Ženska 
a t l e t i k a 
je v zadnjih 
letih izjemno 
n a p re d o v a l a , 
v olimpijskem 
letu pa je eksplodirala. 
Tako dobrih rezultatov, 
kot jih dekleta in 
ženske dosegajo letos, 
v povprečju ni bilo že 
zadnjih 20 let. Posebej 
izjemni rezultati so v 

ženskih sprintih (od 100 do 400 
m). Realno ima Anita malo 
možnosti za preboj v polfinale, 
pa vendar si to želi. In če si 
nekaj želi, potem Horvatova 
naredi vse, do se to uresniči. 
Na tekmi je tek boj z ramo 
ob rami s tekmicami in v tem 
je Anita najboljša. Ko se bori, 

iz sebe iztisne največ, tudi 
to, kar sploh ni vedela, da 

ima v sebi. Trener Korent 
jo je na igre zagotovo 
pripravil vrhunsko, 
zanimivo pa je bilo 
videti, kako je letos 
tekla na še enkrat 
daljši razdalji, kot 
jo teče običajno 
– na 800 metrov. 
Morda ji je res 

manjkalo malce 
vzdržljivosti ... 
ali pa jo bomo 

v prihodnje 
videli v zlati disciplini 
slovenske ženske atletike, ki 
jo je kovala Jolanda Čeplak. 
Morda pa bodo olimpijske 
igre tisti mejnik, tista 
prelomna tekma, ko bo 
Anita iz sprinterskih voda 
skočila na srednje proge. 
Morda torej Anita zadnjič 
nastopa na veliki tekmi v 
tej disciplini. In zato bo, 
o tem smo prepričani, 
hotela pokazati še več, 
največ, česar je sposobna. 
Levinja z mehkim srcem 
in nasmehom na obrazu 
bo gotovo pokazala 
tekmicam, da je od tod 
do tam njen teritorij.

Priložnost je 
dobila na prelomu

OSEBNA IZKAZNICA 
Rojena: 7. 9. 1996, Ljubljana
Prebivališče: Trebnje
Višina: 174 cm
Teža: 56 kg
Klub: AK Velenje
Trener: Primož in Urban 
Praprotnik (do leta 2015), Rok 
Predanič (do oktobra 2020), Tevž 
Korent
Disciplina na OI: 400 m
Osebni in slovenski rekord: 
51,22, Monte Carlo (20. 7. 2018)
Izid sezone: 52,12 Kladno (15. 6.)
Poklic: športnica, zaposlena v 
Slovenski vojski
Hobiji: veliko se ukvarja s psom 
Jackom
Družbena omrežja: Instagram
Zadnja knjiga: knjiga o prehrani
Naj glasba: nima najljubše
Naj hrana/naj pijača: 
čokolada/kokakola
Največji uspehi – SP: 24. mesto, 
dvoransko SP Birmingham 2017 
(400 m), 38. mesto, SP London 
2017 (400 m), 39. mesto, SP 
Doha 2019 (400 m); EP: 14. 
mesto (polfinale) EP Berlin 2018 
(400 m), 12. mesto (polfinale) 
dvoransko EP Glasgow 2019 
(400 m), 24. mesto, dvoransko 
EP Beograd 2017 (400 m), 25. 
mesto, dvoransko EP Torun 2021 
(400 m); ostali uspehi: 4. mesto, 
EP do 23 let Bydgoszcz 2017 
(400 m), 5. mesto, evropske igre, 
Minsk 2019 (mešana štafeta 4 
x 400 m, kvalifikacije), 8. mesto, 
mladinsko EP Eskilstuna 2015 (4 
x 400 m), 9. mesto, mladinsko SP 
Eugene 2014 (4 x 400 m)

ANITA HORVAT
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Prihodnost je svetlo zelena. 
S paketom E3 ZELENI, ki spoštuje vaše navade. 
Našo naravo.

Ne izgubljajte energije

E3-april2020-oglas-210x290.indd   2 07/05/2020   11:29

MARUŠA MIŠMAŠ ZRIMŠEK

Prve olimpijske igre, na katerih bi lahko nastopila, tiste pred petimi leti v Riu, ji niso bile usojene, saj je 
morala zaradi poškodbe ostati doma. No, danes je v Tokiu, na svojih prvih olimpijskih igrah pri 27 letih. 
Verjetno je najboljša Evropejka v svoji disciplini, kar pomeni, da bi morala v finale, potem pa ...

Marušo je v zadnjem obdobju motila 
poškodba noge, zato je odpovedala 
nekaj nastopov na mitingih, ki jih je 
načrtovala. Vse samo zato, da bi se 
čim bolje pripravila na olimpijske igre. 
Njena velika, res velika tekma, na kateri 
bo poskušala dokazati, da spada v sam 

svetovni vrh. »Noga je zdaj veliko 
bolje in dobro sem trenirala. 

Imeli pa smo zelo strog 
urnik, organizatorji 

so nas vodili po 
hotelu in tudi na 

treninge. Tako 
nismo mogli 

priti v stik z 
domačini. 

So pa 
l e p o 
skrbeli 

za nas 
in smo 

imeli vse, kar smo potrebovali,« je 
po pripravah v taboru v Nariti povedal 
Mišmaš Zrimškova. Tik pred potjo na 
Japonsko, ko je v rokah na letališču 
držala veliko športno torbo, pa je bila 

sijočih oči, v velikem pričakovanju: »Že 
precej sem vznemirjena. Veselim 
se, da grem na olimpijske igre. 
Vem sicer, da bo zaradi covida 
življenje precej zapleteno, pa 
se vseeno veselim in poskušam 
biti čim bolj umirjena. In da! Tudi 
tekmovalna trema bo prišla z 
olimpijsko vasjo. V zadnjih dveh 
mesecih sem imela nekaj težav z 
nogo, zadnji teden pred odhodom 
na Japonsko pa sem že naredila 
nekaj vrhunskih treningov, tako 
da sem optimistična in se veselim 
tekme. V Tokiu je moj prvi cilj, da 
se uvrstim v finale, potem pa v 
finalu na vso moč.«

Spomnimo se tistih dni po 
evropskem prvenstvu v Amsterdamu, 
ko je imela Maruša, takrat še samo 
Mišmaš, izpolnjeno normo za nastop 
na olimpijskih igrah v brazilski 
prestolnici sambe, pa jo je poškodba 
tako ovirala, da ni zmogla. Takrat se je 
odločila prav in ni odpotovala v Rio 
de Janeiro. Potem sta sledila operacija 
in dolgotrajno okrevanje. Zares se je 
vrnila šele leta 2018, ko je počasi, a 
zanesljivo napredovala pod vodstvom 
novega trenerja Tevža Korenta. Vstop 
v svet velikih tekmovalk v teku na 
3000 metrov z zaprekami ji je uspel 
na evropskem prvenstvu v Berlinu, 
potem pa ... Vse boljša in boljša, do 
letošnjega državnega rekorda na 
mitingu diamantne lige v Dohi, ko je 
prvič tekla pod devetimi minutami 
in 20 sekundami. Tako ima letos tretji 
rezultat v Evropi in enajstega na svetu. 
In dejala je: »Pripravljena sem za tek 
pod 9:10!« Finale na olimpijskih igrah 
je njen cilj, ki ga bo uresničila, razen 
če poškodba ni pustila preglobokih 
posledic. Toda lahko gradi samozavest 
na odličnih letošnjih rezultatih, tudi 
na krajših razdaljah, kar pomeni, da je 
lahko zelo hitra v zaključkih teka.  Finale 
torej, potem pa ... Tek na 3000 metrov 

z zaprekami je zelo nepredvidljiv, kar 
smo videli že neštetokrat. In »bazen« 
lahko služi kot osvežilna kopel po 
vrhunskem teku ali pa kot brezno, iz 
katerega se rojevajo solze tragike.

Finale, potem pa ... Ali je 
lahko veliko presenečenje?

Družbena omrežja: 
Instagram
Zadnja knjiga: Strong (Kara 
Goucher)
Naj glasba: pop
Naj hrana/pijača: palačinke 
ali vaflji/voda
Največji uspehi – SP: 
12. mesto, SP Doha 2019 
(3000 m zapreke), 18. 
mesto, dvoransko SP, Sopot 
2014 (1500 m), 21. mesto, 
SP Peking 2015 (3000 m 
zapreke), 33. mesto, SP 
Doha 2019 (1500 m); EP: 8. 
mesto, dvoransko EP Praga 
2015 (3000 m), 10. mesto, 
dvoransko EP Glasgow 
2019 (1500 m), 10. mesto, 
EP Zürich 2014 (3000 m 
zapreke), 11. mesto, EP Berlin 
2018 (3000 m zapreke), 
20. mesto, dvoransko EP 
Göteborg (1500 m); ostali 
uspehi: 2. mesto, svetovne 
vojaške igre, Wuhan 2019 
(3000 m zapreke), 2. mesto, 
mladinsko EP, Rieti 2013 
(3000 m zapreke), 3. mesto, 
SI Tarragona (3000 m 
zapreke), 3. mesto, mladinsko 
EP, Beograd 2013 (kros), 
4. mesto, mladinsko EP, 
Budimpešta 2012 (kros), 5. 
mesto, EP do 23 let Talin 
2015 (3000 m zapreke), 5. 
mesto, mladinske olimpijske 
igre, Singapur 2010 (400 m 
ovire), 9. mesto, mladinsko SP, 
Barcelona 2012 (1500 m)

OSEBNA IZKAZNICA 
Rojena: 24. 10. 1994, Ljubljana
Prebivališče: Kamnik
Višina: 161 cm
Teža: 50 kg
Klub: Mass Ljubljana
Trener: Špela Dizdarevič (do 
konca leta 2011), Svjetlan Vujasin 
(do avgusta 2016), Tevž Korent
Poklic: magistrski študij 
biokemije, zaposlena v Slovenski 
vojski
Hobiji: kolesarstvo
Disciplina na OI: 3000 m 
zapreke
Osebni in slovenski rekord: 
9:16,82 diamantna liga Doha (28. 
5. 2021),
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Našo naravo.

Ne izgubljajte energije
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KLARA LUKAN

Mlada Šentjernejčanka, ki bo septembra dopolnila 21 let, je v zadnjih 
dveh letih priletela v slovensko atletiko kot meteor in začela rušiti vse 
pred seboj. Izjemna mlada atletinja, ki ima neverjetno sposobnost 
osredotočenosti na nalogo, ki si jo je zadala, bo na olimpijskem stadionu v 
Tokiu tekla za svojo dušo.

Pred njo je še skoraj desetletje, preden bo prišla 
v najboljša leta za tekačice na dolge proge. Toda 
Klarini letošnji odlični rezultati so jo pri 20 letih 
pripeljali kar na olimpijske igre. In to v disciplini, v 
kateri se Evropejke išče z lučjo pri belem dnevu. 
Pravi dokaz tega je, da je Lukanova z letošnjim 
osebnim rekordom 14. najboljša tekačica na 5000 
metrov v Evropi. In na svetu? Šele na 120. mestu. 
Neverjetno. Med najboljšimi 120 tekačicami na 
svetu v teku na 5000 metrov je kar 80 Afričank 
(»pa se pejt, če se hočeš«).    

Toda Klare to ne moti. 
Sploh ne razmišlja o tem. 
Pred kratkim je na evropskem 
prvenstvu do 23 let osvojila 
srebrno kolajno v svoji 
disciplini, prehitela jo je le 
dobra prijateljica in vrstnica 
Italijanka Nadia Battocletti. 
Le ti dve tekačici sta med 
najboljšimi 30 Evropejkami 
»milenijki«, torej rojeni po 
letu 2000.

»Občutki so neverjetni. 
Presrečna sem, da sem 
dobila priložnost, da 
nastopim na največji 
tekmi moje dosedanje 
kariere. Nastopila 
bom sproščeno, brez 
kakršnihkoli pritiskov, 
in poskušala uživati v 
vsakem trenutku, ko 
bom tekmovala,« je bila 
iskreno navdušena Klara, 
ki bo to gotovo storila. In 
Lukanova je tretja iz ekipe 
trenerja Tevža Korenta, ki bo 
nastopila na igrah v Tokiu 
(nekaj že morajo delati prav).  

»V Nariti so lepo 
skrbeli za nas in bili tudi 

zelo prijazni. Imeli smo odlične pogoje za 
trening in regeneracijo, zato bom zagotovo 
dobro pripravljena za olimpijski nastop. 
Vse gre po načrtih, tudi stroga pravila so 
pričakovana, moramo jih upoštevani in 
na to smo se že navadili, tako da sploh 
ni težav,« je razmišljala Lukanova, ko se je iz 
pripravljalnega tabora na Japonskem preselila 
v olimpijsko vas v Tokiu.

Lukanova, pred katero je izjemna atletska 
kariera, če seveda 
ne bo poškodb, ima 
lepo priložnost, da 
se prvič v karieri 
pomeri z res vso 
svetovno elito. Tekla 
bo z ramo ob rami 
s tekmicami, ki jih 
je do zdaj lahko 
gledala samo po 
televiziji. Strahu nima, 
saj nima kaj izgubiti, 
lahko samo ogromno 
pridobi. Za Klaro je 
najprej na vrsti predtek, 
potem pa ... Zagotovo je 
njen načrt in načrt njenega 
trenerja, da popravi 
osebni rekord. In glede na 
to, kako je motivirana in 
osredotočena, bo to tudi 
storila. Za koliko pa lahko 
popravi svoj najboljši čas? 
Za začetek bo dovolj, če se 
spusti pod prvo ločnico, da 
teče hitreje kot 15 minut in 
20 sekund. Od tod naprej 
pa bodo leta treningov in 
odrekanj, da teče še minuto 
hitreje, toliko kot danes 
tečejo najboljše tekmovalke 
na 5000 metrov na svetu.

Žari od sreče, da je 
dobila priložnost

Potrjeno najbolj 
priljubljen prevzem
paketov
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Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke prevzemite kadarkoli, 
24/7 ‒ brez čakanja v vrsti in brez kontakta z drugimi osebami!  
Preprosto, hitro in priročno!

97%
uporabnikov ocenjuje 

dostavo v PS Paketomat 
kot odlično.

*Več kot

OSEBNA IZKAZNICA 
Rojena: 8. 9. 2000, Novo mesto
Prebivališče: Šentjernej/
Ljubljana
Višina: 163 cm
Teža: 46 kg
Klub: Kladivar Celje
Trener: Elvis Antončič (do 
avgusta 2017), Tevž Korent
Poklic: študentka biotehnologije
Disciplina na OI: 5000 m
Osebni rekord in izid sezone: 
15:23,90; 1. 6. 2021, Montreuil 
(Fra)
Hobiji: kolesarjenje, rolanje, 
branje, tenis
Družbena omrežja: Instagram
Zadnja knjiga: Športni gen
Naj glasba: pop
Največji uspehi – EP: 18. 
mesto, dvoransko EP Torun 
2021 (3000 m); ostali uspehi: 1. 
mesto, mladinsko EP Boras 2019 
(5000 m), 2. mesto EP do 23 let 
Talin 2021, 2. mesto, mladinsko 
EP Lizbona (kros), 12. mesto, 
mladinsko SP Nairobi 2017 (800 
m), 19. mesto, mladinsko SP 
Tampere 2018 (1500 m)
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Potrjeno najbolj 
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MAJA MIHALINEC ZIDAR

Kariera najboljše slovenske sprinterke je prepletena s poškodbami, solzami radosti in žalosti. Pa nikoli 
ni vrgla puške v koruzo, ker je vedno verjela, da se lahko pobere ne glede na to, kako globoko pade. 
Za Majo, ki je dekliškemu priimku Mihalinec lani dodala še priimek ljubezni svojega življenja, je vsaka 
velika tekma izjemna nagrada za vložen trud in odrekanje.

»Na olimpijske igre potujem z velikimi 
pričakovanji. Zadnji dve leti smo čakali, da bomo 
nastopili na največji atletski tekmi na svetu, in 
zdaj bo to končno uresničeno. V Tokio grem z 
dobrimi občutki. Zadnji treningi so bili dobro 
in menim, da sem v najboljši formi letos, kar pa 
je bil tudi cilj. Res je, da imam že eno olimpijsko 
izkušnjo, iz brazilskega Ria pred petimi leti, 
toda te igre v Tokiu bo zagotovo vsak doživel po 
svoje. Vem pa, kakšen je recept za tekmovanje 
na olimpijskih igrah – čim manj treme in na 
tekmah odmisliti, da so to olimpijske igre. In 
seveda moramo dati vse od sebe, vse, kar smo 
v tistem trenutku sposobni,« je zrelo in umirjeno 
razmišljala Mihalinec Zidarjeva, ki je večkrat oziroma 
skoraj vedno dokazala, da je najboljša takrat, ko je 
najbolj pomembno.

Tokrat sicer ne bo imela pomoči svoje družine, 
očeta, mame in sestre – in zdaj moža seveda –, ki 
so jo spremljali na vseh velikih tekmah, saj jim jo je 
zagodel presneti koronavirus. Tako kot še mnogim 
drugim. Pa se je Maja s tem že zdavnaj sprijaznila in 

se povsem osredotočila na svoj nastop na tokijskem 
olimpijskem stadionu. Njen trener Srdjan Djordjevič 
ima z olimpijskih iger ogromno izkušenj, saj bodo 
to že njegove osme, in zagotovo ve, kako se rečem 
streže na največjem atletskem dogodku na svetu, 
ki vznikne le vsake štiri leta. Tudi Maja ni novinka na 
olimpijskih igrah, saj že ima izkušnjo iz Brazilije izpred 
petih let. Dovolj je izkušena, da je ne bo poneslo 
navdušenje ali pa prevelika trema, ki je pokopala že 
toliko tekmovalcev.

Mihalinec Zidarjeva bo nastopila v dveh disciplinah, 
čeprav je normo dosegla le za tek na 200 metrov. A 
covid je tudi tu posegel vmes, saj so organizatorji 
poskušali zmanjšati število atletov in so nekaterim, 
ki so se tako ali tako kvalificirali za Tokio, podelili še 
povabilo za drugo disciplino, če so to seveda želeli.

Tek na 100 metrov bo za Majo ogrevanje in 
spoznavanje tekmovalnih razmer, čisto nekaj 
drugega pa bo njen nastop v teku na 200 metrov. 
No, v tej disciplini bo Maja lahko pokazala, zakaj 
je vložila desetletje in pol truda, znoja, solz ter 
nasmehov v atletiko.

Največ pokaže na 
največji tekmi sezone

OSEBNA IZKAZNICA 
Rojena: 17. 12. 1989
Prebivališče: Ljubljana
Višina: 175 cm
Teža: 65 kg
Klub: Mass Ljubljana
Trenerji: Boris Šalamon (med 
letoma 2003 in 2007), Steve Smith 
(od leta 2008 do aprila 2013), Srdjan 
Djordjevič
Disciplini na OI: 100 in 200 m
Osebna rekorda:
100 m 11,27 (+1,1 m/s) Padova 2019
200 m 22,78 (+0,7 m/s) Doha 2019
Izida sezone:
100 m 11,55 (+0,5 m/s), 26. 6. 
Smederevo
200 m 23,64 (-0,2 m/s), 2. 7. Velenje
Poklic: diplomirana komunikologinja 
(univerza Nebraska Omaha)
Hobiji: potovanja, gledanje serij (šest 
let je obiskovala glasbeno šolo, klavir)
Družbena omrežja: Instagram
Zadnja knjiga: Relentless
Naj glasba: latino, španski 
reggaeton
Najljubša hrana/pijača: pica/
vitamin well
Največji uspehi – OI: 48. mesto, 
200 m, Rio de Janeiro 2016; SP: 
12. mesto (polfinale) 200 m, Doha 
2019, 20. mesto, 100 m, Doha 2019, 
19. mesto, 200 m, Peking 2015, 20. 
mesto, 60 m, dvoransko SP Portland 
2016; EP: 6. mesto, dvoransko EP, 60 
m, Torun 2021, 6. mesto, dvoransko 
EP, 60 m, Glasgow 2019, 10. mesto, 
200 m, Amsterdam 2016, 15. mesto, 
100 m, Amsterdam 2016, 16. mesto, 
dvoransko EP Praga 2015; ostali 
uspehi: 1. mesto, evropske igre, 100 
m, Minsk 2019, 1. mesto, svetovne 
vojaške igre, Wuhan 2019
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EKIPNO EVROPSKO PRVENSTVO – II. LIGA

Slovenska atletska reprezentanca si je v bolgarski Stari Zagori zagotovila nastop v prvi ligi evropskih 
reprezentanc. V drugi ligi je zasedla tretje mesto, ki je kot zadnje vodilo v višjo ligo. Na dvodnevnem 
tekmovanju, ki je potekalo 19. in 20. junija, je zbrala 233 točk. Prvo mesto je osvojila Madžarska (255 
točk), drugo pa Danska (245,5 točke).

ŠTIRI POSAMIČNE ZMAGE  
IN ENA ŠTAFETNA

Štirje slovenski posamezniki 
so v svoji disciplini zmagali in 
prispevali maksimalno število točk. 
Ponovno se je izkazal Kristjan Čeh, 
ki je bil najboljši v metu diska s 
66,55 m. Dobil je tudi dvoboj z 
aktualnim evropskim prvakom iz 
Litve Andriusom Gudziusom, ki 
je bil drugi (63,90 m). »Lepo je 
premagati evropskega prvaka, 
poleg tega pa sem vrgel čez 66 
m in to je zelo dobra daljava. 
Pri prvem metu sem pazil, da bi 
bil ta veljaven, ker je to edina 
tekma s tremi serijami in eno 
dodatno, torej je bilo zelo malo 
metov. Zato sem bil malo bolj 
živčen kot po navadi,« je povedal 
Ptujčan, prvo ime slovenske 
reprezentance v letošnji sezoni.

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila 

razred zase v teku na 
5000 m (15:30,61). Na 
osrednjem stadionu 
Beroe je za osem 
sekund izboljšala 
osebni rekord in za 
krog ali več ugnala 
vse tekmice. »Prvi 
kilometer je bil 
prepočasen, potem 
sem pospešila, tako 
da bi lahko dosegla 
še boljši čas. A je bila, moram 
priznati, tekma za dva kroga 
predolga zame in v zaključku 
me je ‘pobralo’,« je dejala 
slovenska rekorderka v teku na 
3000 metrov z zaprekami.

Brez konkurence je bila tudi 
slovenska rekorderka v skoku s 
palico Tina Šutej, ki je slavila s 4,25 
metra. »Zadovoljna sem, ekipi 
sem prinesla devet točk. Pred 
mojim prvim skokom je začelo 

deževati. Ko 
sem preskočila 
svojo začetno 
višino, sva se 
s trenerjem 
posvetovala, 
ali bi sploh 
nadaljevala. 

Nisem želela 
tvegati poškodbe, zato 

mi je rekel, naj končam. Svoje 
sem naredila in potem sem 
neobremenjeno spremljala 
reprezentančne sotekmovalce,« 
je povedala Šutejeva.

Za četrto zmago je poskrbela 
Klara Lukan, ki je s časom 8:48,80 
v teku na 3000 metrov dosegla 
slovenski rekord za mlajše članice. 
Vodila je od starta do cilja in 
številne prehitela za krog in več. 
»Super sem zadovoljna, rekord 
sem izboljšala za 12 sekund. 
Vesela sem, da mi je to uspelo 

CILJ IZPOLNJEN:  
Slovenija gre v prvo ligo
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v solo teku, po načrtu, da tečem 
na polno. Uspelo mi je ves čas 
ohranjati ritem in potrdila sem 
dobro formo,« je bila zadovoljna 
Lukanova.

ŽENSKA ŠTAFETA POSTAVILA 
DRŽAVNI REKORD,  
BLIZU TUDI MOŠKA

Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, 
Rok Ferlan in Luka Janežič so v 
zadnji disciplini, štafeti 4 x 400 m, 
zmagali z izjemnih 3:05,33 in se 
zelo približali slovenskemu rekordu 
(3:02,70), ki so ga Miro Kocuvan, 
Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in 
Matija Šestak dosegli 28. avgusta 
1999 na svetovnem prvenstvu v 
Sevilli.

Tik pred tem so Agata Zupin, 
Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc 
in Anita Horvat na 4 x 400 m na 
drugem mestu s 3:30,90 krepko 
popravile državni rekord (3:34,19), ki 
so ga Zupinova, Smonkarjeva, Ana 
Benko in Horvatova tekle 25. junija 
2017 na ekipnem EP v Tel Avivu.

Drugi so bili Jerneja Smonkar z 
osebnim rekordom v teku na 800 
m (2:03,37), Luka Janežič z izidom 
sezone na 400 metrov (46,37), 
Neja Filipič, ki je v troskoku s 14,21 
metra normo za olimpijske igre v 
Tokiu (14,32 m) zgrešila za 11 cm, 
Filip Jakob Demšar na 110 m ovire 
(13,95), presenetljivo pa na 800 m 
Jan Vukovič (1:48,28) in Axel Luxa 
(16,08 m) v troskoku.

Tretja mesta so osvojili Anita 
Horvat v teku na 400 metrov (52,94), 
Maja Mihalinec Zidar na 100 metrov 
(11,73) ter obe štafeti 4 x 100 m. V 
zelo močni svetovni konkurenci 
je bila tretja tudi Lia Apostolovski 
v skoku v višino z izidom sezone 
(1,88 m), isto mesto je Filipičeva 

zasedla v skoku v daljino (6,27 m), 
četrtouvrščeni Vid Botolin pa je na 
3000 m (8:04,23) izboljšal 41 let star 
slovenski rekord do 20 let Staneta 
Rozmana.

Slovenija se bo čez dve 
leti pomerila s tekmovalci iz 
Nizozemske, Švice, Turčije, Švedske, 
Finske, Grčije, Norveške, Belgije, 
Madžarske in Danske ter Ukrajine 
in Portugalske, ki sta izpadli iz super 
lige.

CILJ JE DOLGOROČNI 
OBSTANEK V PRVI LIGI

»Pred osmimi leti smo bili 
nazadnje v prvi ligi, kamor 
reprezentanca Slovenije 
tudi spada, zato želimo v 
njej dolgoročno obstati. To 
predstavlja izziv za razvoj 
slovenske atletike, zveza 
pa se bo potegovala tudi 
za pridobitev organizacije 
ekipnega EP čez dve leti, kar 

bi zagotovilo lažjo izvedbo 
zastavljenih razvojnih ciljev 
AZS. Uspeh tokratne ekipe 
je plod načrtnega dela v 
zadnjih petih letih z velikim 
poudarkom na pomenu 
ekipe, ki zagotovo spodbudi 
posameznike, da dosegajo 
vrhunske rezultate,« je povedal 
Primož Feguš, vodja odprave v 
Bolgariji in podpredsednik Atletske 
zveze Slovenije, ki je po podelitvi 
na stadionu Beroe pristal v koritu 
vodne zapreke za tek na 3000 m 
zapreke.

NA SPREJEMU PREJELI 
ZASLUŽENO NAGRADO

Roman Dobnikar je ob sprejemu 
na sedežu Atletske zveze Slovenije 
kapetanu reprezentance Matiji 
Kranjcu, slovenskemu rekorderju 
v metu kopja, predal simboličen 
ček v vrednosti 15.000 evrov. 
Upravni odbor Atletske zveze 

Slovenije je namreč že na začetku 
leta napovedal omenjeni znesek 
nagrade, ki bo razdeljen med atlete 
in atletinje.

»V desetletni zgodbi, ki jo 
gradimo, smo po petih letih 
prišli tja, kamor si želimo in 
kamor sodimo, to je v prvo 
ligo evropskih reprezentanc. 
Zadovoljstvo je nepopisno. 
Dosegli smo ekipni duh, res 
držimo skupaj, kar nas bo 
poneslo do najvišjih dosežkov. 
Na tem smo gradili, tega se ne 
da narediti čez noč. Poleg tega 
so nekateri atleti v življenjskih 
formah,« je povedal Dobnikar.

»Ekipa je bila ‘top’, imeli smo 
se super, navijači smo drug 
za drugega, vsak se je boril 
po svojih močeh. Morda je bil 
kdo razočaran, ker ni izpolnil 
osebnega rezultatskega cilja, 
vendar je prinesel pomembne 
točke, kar na koncu šteje,« pa je 
ob tem dejal Kranjc.
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EVROPSKO PRVENSTVO DO 23 LET

Na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v Talinu v Estoniji je Slovenija osvojila tri kolajne. Kristjan 
Čeh je bil zlat v metu diska, Klara Lukan srebrna v teku na 5000 metrov, oba bosta nastopila tudi na 
olimpijskih igrah v Tokiu, ter Lia Apostolovski bronasta v skoku v višino.

Čeh je v Talinu uspešno ubranil 
naslov izpred dveh let. Slavil je z 
rekordom prvenstev 67,48 metra 
in bil razred zase. Letos je Ptujčan 
v seriji vrhunskih izidov že dvakrat 
disk vrgel tudi prek magične meje 
70 metrov.

SLAVIL Z REKORDOM 
PRVENSTEV

»Bilo je nekaj pritiska, vsi so 
od mene pričakovali vrhunski 
izid. V kvalifikacijah sem 
dosegel rekord prvenstev, tudi 
v finalu sem ga in sem zelo 
zadovoljen. Gre mi celo bolje, 
kot sem si mislil pred sezono. 
Na poti do Tokia gre vse po 
načrtih,« je na sprejemu po 
vrnitvi najuspešnejše slovenske 
ekipe s tovrstnih tekmovanj iz 
Estonije povedal Čeh.

Pred Čehom so na teh 
tekmovanjih do zdaj zlato kolajno 
osvojili le trije Slovenci. Rožle 
Prezelj, zdaj trener Apostolovske, 
v skoku v višino leta 2001, Robert 
Renner v skoku s palico leta 2015 
in Luka Janežič na 400 m na 
prvenstvu leta 2017.

Klara Lukan je srebrno kolajno 
v teku na 5000 m osvojila s 
časom 15:44,0. Pred njo je bila 
le Italijanka Nadia Battocletti 
(15:37,4). »S svojim tekom sem 
izjemno zadovoljna, saj sem 
ga taktično izpeljala tako, kot 
sem si ga zastavila. Naredila 
sem vse, kar je bilo v moji 
moči, da sem bila uspešna,« je 
dejala mlada Šentjernejčanka.

Lia Apostolovski je bila bronasta 
v skoku v višino, kjer je izenačila 
svoj izid sezone z 1,89 m. »Super 
sem zadovoljna, to je moj 
največji dosežek kariere. 
Na zame najpomembnejši 
tekmi sezone sem dosegla 

najboljši izid, kar mi je tudi 
prineslo prvo medaljo na 
velikih tekmah,« je povedala 
hčerka nekdanjega slovenskega 
rekorderja Saše Apostolovskega.

KAJ PA OSTALI?
Eva Pepelnak je v troskoku 

zasedla četrto mesto, z izidom 
sezone 13,69 m (veter –2,4 m/s) 
je bronasto kolajno zgrešila le za 
šest centimetrov. Neja Omanovič 
je bila v isti disciplini 22. (12,87 m).

V finalu je nastopil tudi Jan 
Vukovič in s časom 1:48,26 osvojil 
osmo mesto. V predteku je s 
časom 1:47,01 postavil osebni 
rekord.

Filip Jakob Demšar je bil sedmi 
v finalu na 110 m ovire (13,81). 
Dino Subašič je v skoku v daljino v 

finalu zasedel 12. mesto (6,91 m), 
Žan Viher je bil 15. v kvalifikacijah 
(7,33 m), Tine Šuligoj je bil 20. v 
kvalifikacijah troskoka (15,23 m).

Matevž Šuštaršič je s 23. izidom 
kvalifikacij in časom 21,60 osvojil 
23. mesto v teku na 200 m. Lovro 
Mesec Košir je v teku na 400 m 
končal na 17. mestu z izidom 
sezone (46,99), Gregor Grahovac 
je bil 20. (47,24), Jure Grkman pa 
21. (47,27).

DRŽAVNI REKORD 
MOŠKE ŠTAFETE

Moška štafeta 4 x 400 m je bila 
v zadnji disciplini prvenstva peta 
(3:07,22), že v kvalifikacijah pa je s 
časom 3:06,65 postavila slovenski 
rekord do 23 let. Za preboj v finale 
so tekli Mesec Košir, Grahovac, 

Grkman in Demšar, v finalu pa je 
nato namesto Demšarja nastopil 
Vukovič.

V metu diska je ob Čehu nastopil 
še Robin William Vrbek, ki je z 
51,43 metra pristal na 23. mestu. 
V teku na 3000 metrov je s časom 
20:31,03 Karin Gošek osvojila 23. 
mesto. Maja Bedrač je bila 24. v 
skoku v daljino (5,77 m), Nastja 
Modic pa je v skoku s palico 
ostala brez izida, ker ni preskočila 
začetne višine na 3,75 m. Hana 
Urankar je bila v metu diska 19. z 
rezultatom 47,65 metra, Liza Lap 
pa 25. z rezultatom 43,12 metra. 
Lina Čater je v metu kladiva 
zasedla 21. mesto (53,95 m). 
Slovenska osmoljenka prvenstva 
je bila Tara Keber, ker je zaradi stika 
z okuženo osebo s koronavirusom 
ostala brez nastopa.

Čeh, Lukanova in Apostolovska 
PRINESLI CEL KOMPLET KOLAJN
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EVROPSKO PRVENSTVO DO 20 LET

Le nekaj dni po končanem evropskem prvenstvu do 23 let je estonski Talin gostil še evropsko prvenstvo 
do 20 let, na katerem je nastopilo 20 slovenskih predstavnikov. Najboljši dosežek je uspel Vidu Botolinu, 
ki je v teku na 3000 metrov osvojil šesto mesto.

Za slovensko reprezentanco je 
vrhunec predstavljal tretji dan 
prvenstva, ko je bil na sporedu 
finalni tek na 3000 metrov. Botolin 
je na prvenstvo prišel z najboljšim 
letošnjim rezultatom, a je v 
taktičnem finalnem teku s časom 
8:22,15 osvojil šesto mesto, s čimer 
je bil še vedno zadovoljen.

Filip Dominković je isti dan 
nastopil v finalu meta kopja. 
Orodje je najdlje vrgel v prvi seriji, 
ko je poletelo 67,83 metra. Finale 
je končal po treh poskusih na 10. 
mestu.

S prebojem v finale je navdušil 
tudi Jan Emberšič v metu kladiva. 
Domžalčan je v finalu orodje zalučal 
69,37 metra, kar je zadoščalo za 
odlično osmo mesto.

MLADINSKI DRŽAVNI 
REKORD DEKLET

Slovenska štafeta deklet na 
4 x 400 metrov v postavi Ajda 
Kaučič, Karolina Zbičajnik, Petja 
Klojčnik in Neža Dolenc je s časom 
3:41,28 popravila sedem let star 
državni rekord, kljub rekordnemu 
teku pa se dekletom ni uspelo 
prebiti v finale.

Nekoliko presenetljivo je brez 
finala ostal tudi Matic Ian Guček 
v teku na 400 metrov z ovirami. 
Celjan, ki je v predteku postavil 
osebni rekord in napredoval z 
najboljšim časom (50,99) med 
vsemi, je bil v drugi polfinalni 
skupini peti s časom 51,61, kar ni 
bilo dovolj za finale. Prvenstvo je 
končal na 10. mestu.

Andrej Skočir se je prebil v 
polfinale teka na 200 metrov, 
kjer je bil s časom 21,59 (–0,5 
m/s) prepočasen za preboj med 

najboljšo osmerico. Prvenstvo je 
končal na 12. mestu.

Brez finalnega nastopa je ostala 
tudi moška štafeta 4 x 400 metrov, 
ki je bila sprva s časom 3:16,31 
četrta v skupini, nato pa je sledila 
diskvalifikacija zaradi prestopa pri 
drugi predaji. Tekli so 
Maj Janža, Tomaž 
Sešlar, Žiga Jan in 
Tomaž Turinek.

POZITIVEN 
TEST PREKRIŽAL 
NAČRTE SADKOVI

Po odličnem 
nastopu v predteku 
na 800 metrov, kjer 
je postavila osebni 
rekord s časom 2;06,62, 
je Veronika Sadek 
ostala brez nastopa 
v polfinalu, saj je bila 
sprva pozitivna na hitrem 
testu na koronavirus, 
nato pa tudi na PCR-
testu. Poleg Sadkove je v 
teku na dva stadionska 
kroga nastopila še Petja 
Klojčnik, s časom 2:10,25 
pa je prvenstvo končala 
na 21. mestu.

V teku na 400 metrov je uspešno 
nastopila Karolina Zbičajnik, ki je 
s časom 55,23 popravila osebni 
rekord, polfinale pa je zgrešila zgolj 
za šest stotink sekunde in končala 
na 18. mestu. Na isti razdalji je 
imela Slovenija predstavnika tudi 
med mladinci. Tomaž Turinek je s 
časom 48,20 pristal na končnem 
20. mestu.

V ženskem teku na 400 metrov 
z ovirami je bila Neža Dolenc 
s časom 1:01,14 četrta v svoji 
predtekmovalni skupini in končno 
19., Lara Bezgovšek pa je bila s 
časom 1:01,42 šesta v svoji skupini 
in skupno 22.

Za eno mesto je finale zgrešila 
Liza Šajn v teku na 3000 metrov. 
S časom 9:55,37 je končala na 16. 
mestu. Ajda Osolnik je s palico 
preskočila 3,60 metra, kar je 
zadoščalo za 22. mesto.

Z uvrstitvijo v polfinale je 
pozitivno presenetila Eva Murn, ki 
je v teku na 100 metrov z ovirami s 
časom 14,05 postavila tudi osebni 
rekord. Le nekaj ur po predteku je 
v polfinalu tekla 14,24 in prvenstvo 
končala na 21. mestu.

Zala Istenič je bila v teku na 200 
metrov s časom 24,92 (+0,6 m/s) 
prepočasna za napredovanje v 
polfinale. Prvenstvo je končala 

na 26. mestu.
Jernej Gumilar je po 
slabem startu v predteku 
na 100 metrov s časom 

11,28 (+0,2 m/s) osvojil 
končno 31. mesto. 

Žiga Jan je v teku na 
800 metrov pristal 

na zadnjem, 
22. mestu, 
s časom 
2:01,27.

Šesto mesto Botolina in 
državni rekord ženske štafete 
slovenska vrhunca prvenstva
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DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA ČLANE IN ČLANICE

Prvenstvo Slovenije za člane in članice je po 20 letih spet gostil kranjski stadion. Najboljši dosežek na 
prenovljenem stadionu in pod žarometi je uspel Kristjanu Čehu (Ptuj), ki je drugi dan prvenstva v slabih 
vremenskih razmerah disk vrgel 63,79 metra.

Čeha ne ustavi niti slabo vreme, 
državni rekord Lukanove

»Bili so nekoliko težji pogoji, 
trudil sem se. Četudi nisem 
dosegel pričakovanih daljav, 
sem zadovoljen, vsaj z zadnjim 
metom. A se je treba navaditi 
na vse vremenske razmere. Na 
ogrevanju mi je šlo sicer zelo 
dobro, potem pa se je ulilo in 
je malo padla motivacija,« je po 
prepričljivi zmagi dejal ptujski orjak.

Tina Šutej (Kladivar) je v skoku 
ob palici zaradi 
bolečin v tetivi, ki 
jo mučijo že 
zelo dolgo, 
skakala le na 
eni višini. 

V drugo je v dežju, ki je v drugem 
delu motil tekmovanje, preskočila 
4,00 metra.

ČETVERICI  
DVOJNE KRONE

Po osvojenih naslovih na 100 
m prvi dan prvenstva sta na pol 
stadionskega kroga dan pozneje 
drugi zmagi zabeležila člana AD 
Mass Ljubljana Maja Mihalinec 
Zidar (23,92) in Nick Kočevar (20,95). 
»Zelo sem zadovoljen, vikend je 
popoln, dva naslova sem osvojil. 
Sobotne kvalifikacije na 100 
metrov pa so bile zame najboljše, 
spet sem dobil veselje in to bo 
zelo pomembno za naprej,« je 
dejal Kočevar, ki je sobotni tek dobil 

s časom 10,41. Mihalinec Zidarjeva 

je krajšo disciplino v finalu pretekla v 
času 11,67, kvalifikacijah pa je bila še 
pet stotink sekunde hitrejša.

Dvakrat je bila prvakinja tudi 
Klara Lukan (Kladivar), prvi dan 
na 5000 m (15:37,67), drugi pa na 
3000 m (9:00,10). S tem nastopom, 
osebnim rekordom in državnim 
rekordom do 23 let je bila veliko bolj 
zadovoljna. Dvojno krono je osvojil 
še njen klubski kolega Vid Botolin, 
ki je sobotni zmagi na 1500 metrov 
(4:00,08) dodal še naslov v teku na 
3000 metrov (8:18,26).

Žan Rudolf je v teku na 800 m 
tekel zelo dobrih 1:47,73. Slovenski 
rekorder je bil slabe volje, ker so 
mu mlajši tekmovalci sporočili 
zjutraj pred tekmo, da mu ne bodo 
pomagali pri ritmu in lovljenju 
boljšega časa, a mu je v zadnjem 

trenutku na pomoč priskočil 
tekmovalno upokojeni Vid Kramer 
in narekoval tempo prvih 400 
metrov.

FERLAN SKORAJ 
PRESENETIL JANEŽIČA

Prvi dan, ko je bilo vreme precej 
lepše, sta bili osrednji disciplini teka 
na 400 metrov, v katerih sta zmagala 
slovenska rekorderja, a sta imela 
favorizirana Luka Janežič (Kladivar), 
ki je slavil s 46,65, in Anita Horvat 
(Velenje), zmagala je z 52,52, veliko 
dela, preden sta prva prečkala ciljno 
črto. Janežič je šele v zadnjih metrih 
prehitel Roka Ferlana, Horvatova pa 
po precejšnjem zaostanku Agato 
Zupin.

»Zame je bila zelo težka tekma. 
Prva v tej sezoni. Na žalost sem 
imel spet težave s poškodbo 
leve lože, odpovedati sem moral 
že tekmo v Slovenski Bistrici na 
300 metrov. Tokrat sem se za 
nastop odločil nekaj minut pred 
startom. Ni dobro, ko pride do 
tega, da razmišljaš o tem in ne o 
samem teku. Vesel sem, da sem 
zmagal, ker so bili danes tekmeci 
res zelo dobri, Rok Ferlan pa 
me je posebej presenetil,« je po 
uvodnem nastopu sezone dejal 
Janežič.

Neja Filipič (Mass) se je v troskoku 
s 13,95 m znova približala 14 
metrom. Na 110 m ovire je bil Filip 
Jakob Demšar (Mass) prepričljiv s 
13,81. Zupinova je na 400 m ovire 
zanesljivo zmagala (57,38), obetavni 
Ian Matic Guček pa je bil v isti 
disciplini prav tako prepričljivo prvi 
med atleti (51,47). V ženskem skoku 
v višino je trojica preskočila 1,83 m. 
Zmagala je Lia Apostolovski (Mass), 
ki je bila prvič neuspešna šele na 186 
cm, sledili pa sta ji Maruša Černjul in 
Lara Omerzu.
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ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA ČLANE IN ČLANICE

Atletsko društvo Mass Ljubljana je prepričljivo zmagalo v moški in ženski konkurenci na atletskem 
pokalnem tekmovanju, ki je v Velenju potekalo 1. in 2. julija.

Mass osvojil pokalni 
naslov v obeh kategorijah

Za najboljša posamična dosežka dvodnevnega 
tekmovanja sta poskrbela skakalca s palico. Prvi 
dan je Robert Renner (Mass) zmogel 5,51 metra, 
kar je centimeter več, kot je skočil na evropskem 
prvenstvu v Amsterdamu leta 2016, ko je osvojil 
bronasto kolajno (5,50 m). Drugi dan je dobro 
formo pred olimpijskimi igrami potrdila Tina Šutej 
(Kladivar), ki je preskočila 4,65 metra, le na višini 
4,80 metra, kar bi bil nov slovenski rekord, je bila 
neuspešna.

»Prvi skok na 4,80 je bil zelo lep, škoda, da 
je letvica padla. Bodo pa še druge priložnosti, 
samo vztrajati moram. Imela pa sem zelo 
dobro serijo skokov,« je ocenila Šutejeva.

Maja Mihalinec Zidar (Mass) je po slavju na 100 
metrov drugi dan dobila tudi tek na 200 m s časom 
23,64 in njenim izidom sezone. Anita Horvat 
(Velenje) je bila tako kot prvi dan na 100 m znova 
druga (23,94). »Vesela sem dosežka, počasi 
dobivam občutke, izpiliti moramo še nekaj 
podrobnosti, da bom čim bolje pripravljena 
za Tokio. Hkrati me veseli, da tudi stopala 
med tekom vse bolj aktiviram, tako da se 

mozaik kljub poškodbi v prvem delu sezone 
počasi sestavlja,« je bila zadovoljna tudi 
Mihalinec Zidarjeva.

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je nastopila le v 
eni disciplini, teku na 3000 metrov, in suvereno 
zmagala (8:56,84). »Želela sem teči hitreje, a se 
pozna, da spim v višinski sobi na Pokljuki, 
kjer se pripravljam na olimpijske igre,« je bila 
nekoliko razočarana slovenska rekorderka na tej 
razdalji z zaprekami.

Na pol stadionskega kroga si je Luka Janežič 
(Kladivar) v zadnjem delu ciljne ravnine pritekel 
zmago z 21,23, drugi je bil z devetimi stotinkami 
zaostanka Lovro Mesec Košir (Mass, 21,32).

Lepo presenečenje je z zmago v teku na 400 
metrov in osebnim rekordom pripravil Gregor 
Grahovac (Mass), ki je stadionski krog pretekel v 
času 46,71. Pod mejo 47 sekund sta tekla še Rok 
Ferlan (Triglav, 46,90) in Jure Grkman (Mass, 46,91).

Agata Zupin je prav tako osvojila dve posamični 
zmagi. Po zmagi na 400 metrov pri 52,64 sekunde 
je s časom 56,86 dobila tudi nastop na 400 metrov 
z ovirami, kjer je slovenska rekorderka.

Neja Filipič se je izkazala v skoku v daljino s 6,47 
metra, na nizkih ovirah pa je znova vse ugnal 
17-letni Ian Matic Guček (51,51), ki je na domačih 
tleh letos nepremagljiv.

Na visokih ovirah je bil po pričakovanju najboljši 
član zmagovalne ekipe Filip Jakob Demšar (13,92), 
Hrvatica Ivana Lončarek (13,52), ki prav tako 
nastopa za ljubljanski Mass, pa je med atletinjami 
ugnala članico Olimpije Joni Tomičić Prezelj 
(13,73).

Na 100 metrov ni tekel letos najhitrejši Slovenec 
Nick Kočevar (Mass), ker si je poškodoval gleženj, 
Tilen Ovniček (Velenje) pa je bil z 10,73 sekunde 
tri stotinke hitrejši od Novomeščana Matevža 
Šuštaršiča (10,76).

V skoku v višino, kjer ni bilo Lie Apostolovski 
(Mass), je slavila olimpijka iz Ria de Janeira 2016 
Maruša Černjul (Kladivar) z 1,83 m. Veronika 
Domjan (Ptuj) je zmagala v metu diska (53,78 m), 
Mitja Krevs (Štajerska) pa na 5000 m (14:41,48).

Tekmovanje je štelo tudi za Mednarodno 
atletsko ligo Telekom Slovenije.
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PREGLED ATLETSKEGA DOGAJANJA (MAJ–JULIJ 2021)

HORVATOVA IN RUDOLF 
BRONASTA NA SP ŠTAFET NA 
POLJSKEM

Slovenska rekorderja Anita 
Horvat in Žan Rudolf sta na 
svetovnem prvenstvu štafet v 
poljski Šleziji v teku mešanih štafet 
na 2 x 2 x 400 m osvojila bronasto 
kolajno (3:41,95).

Nastopilo je šest štafet, Slovenca 
pa sta že pred nastopom veljala za 
favorita za odličja, takoj za Poljsko 
in Kenijo; slednji sta se Horvatova 
in Rudolf povsem približala.

Neolimpijska štafeta 2 x 2 x 400 
m je bila po letu 2019 na programu 
teh SP, ki potekajo od leta 2015, 
šele drugič. Tekmovalca sta 
izmenično dvakrat pretekla 400 m, 
med nastopoma pa sta imela manj 
kot minuto za počitek, ko je eden 
izmed njiju nastopal. Ob vrnitvi v 
domovino jima je Atletska zveza 
Slovenije za nagrado podelila po 
2000 evrov nagrade.

SKROMEN IZKUPIČEK 
SLOVENSKIH METALCEV V 
SPLITU

Slovenski atleti so nastopili na 
20. evropskem pokalu v metih, 
ki je potekal v Splitu. Najboljšo 
uvrstitev je dosegla Tjaša Križan 
z 12. mestom v suvanju krogle v 

konkurenci mlajših članic.
Veronika Domjan je bila v metu 

diska 15. v finalu A (54,81 m), tri 
tekmovalke pa so bile boljše v 
skupini B, tako da je bila skupno 
18. Tjaša Križan je bila v finalu B 
tekmovalk do 23 let v suvanju krogle 
šesta (13,73 m) ter skupno 12., ker je 
bila v skupini A šesterica boljša.

Matija Kranjc je bil v finalu A 
v metu kopja 15. Imel je le dva 
veljavna meta, največ 70,99 m so 
mu namerili v četrti seriji. V skupini 
B je bilo med petnajsterico šest 
tekmovalcev boljših od Kranjca, ki 
je imel tako 21. izid.

Blaž Zupančič je bil skupno 20., 
deveti v skupini B (17,76 m), v finalu 
A pa je bilo boljših 11 sodelujočih 
tekmovalcev. Osmi, v finalu B, je 
bil Anže Durjava v metu kopja do 
23 let (60,45 m). V skupni A je bilo 
devet tekmovalcev boljših.

BEČAN BALKANSKI PRVAK V 
GORSKEM TEKU, MALIJEVA 
BRONASTA

Timotej Bečan je na balkanskem 
prvenstvu v gorskih tekih v 
Romuniji osvojil zlato kolajno. Na 
11 kilometrov dolgi zahtevni progi, 
s strmimi vzponi in spusti je zmagal 
s časom 57:22. Srebro in bron sta si 
pritekla Romuna Leonard Mitrica in 
Viorel Andrei Palici, zaostala pa sta 
debelo minuto. Miran Cvet je bil 

peti, Gašper Bregar pa šesti.
Znova je z odličnim tekom 

presenetila Nuša Mali, ki si je med 
članicami v prvi članski sezoni 
pritekla bronasto kolajno. Druga 
slovenska predstavnica Klara Ljubi 
je bila 14. Malijeva je bila kljub 
desetim letom razlike v izkušnjah 
enakovredna Romunkama Monici 
Madaleni Florea in Ingrid Mutter, 
ki sta s prednostjo 34 oziroma 12 
sekund pred Kamničanko pritekli 
zlato in srebro. Najhitrejša trojica je 
imela veliko prednost pred drugimi.

KRŠINARJEVA 21. NA 
MARATONU V MILANU, KOBE 
ODSTOPIL

Slovenska atletinja Neja Kršinar 
(Papež) je na maratonu v Milanu 
zasedla 21. mesto s časom 2;41:15. 
Zmagala je Etiopijka Hiwot 
Gebrekidan Gebremaryamslo 
(2:19:35). Primož Kobe (Krka), drugi 
slovenski predstavnik, je zaradi 
poškodbe gležnja odstopil.

MIŠMAŠEVA ODLIČNA 
DRUGA V OSTRAVI, 
HORVATOVA Z OSEBNIM 
REKORDOM OSMA

Slovenski atletinji Maruša Mišmaš 
Zrimšek in Anita Horvat sta odlično 
nastopili na mitingu celinske 

turneje Svetovne atletike v Ostravi. 
Mišmaševa je v teku na 1500 
metrov s časom 4:07,50 osvojila 
odlično drugo mesto, Horvatova 
pa je bila z osebnim rekordom 
2:03,29 osma v teku na 800 metrov.

AD MASS OSVOJIL POKALNA 
NASLOVA, PADLA TUDI 
DRŽAVNA REKORDA

Atletsko društvo Mass iz Ljubljane 
je na domačem stadionu v Šiški 
osvojil pokalna naslova v kategoriji 
starejših mladincev. Fantje so 
zbrali 290 točk, dekleta pa 207. 
Med fanti so bili drugi predstavniki 
Atletskega društva Kronos (172 
točk), tretji pa je bil Atletski klub 
Velenje (169 točk). 

Tudi pri dekletih so članice 
Kronosa osvojile drugo mesto (158 
točk), le točko za njimi pa so bile 
članice celjskega Kladivarja (157 
točk).

Padla sta tudi dva državna 
rekorda. Jakob Urbanč (Brežice) 
je 6-kilogramsko kladivo zalučal 
65,25 metra, kar je nov državni 
rekord za mlajše mladince. Osvojil 
je drugo mesto. Zmagal je leto 
starejši Jan Emberšič (Domžale), ki 
je kladivo vrgel 69,93 metra.

Jaka Grabner (Velenje) je zmagal 
v tekmovalni hoji na 5000 metrov 
in s časom 23:27,45 postavil nov 
državi rekord za starejše mladince.
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KREVS Z ODLIČNIM ČASOM 
13. NA POLMARATONU V 
AVSTRIJI

Slovenski tekač Mitja Krevs 
(Štajerska) je nastopil na 
polmaratonu v avstrijskem 
Fürstenfeldu. S časom 1;05:46 je 
osvojil 13. mesto. To je njegov drugi 
najboljši rezultat na polmaratonski 
razdalji, marca letos je v Gradiški 
postavil osebni rekord s časom 
1;05:08.

ČEH SEZONO ZAČEL Z NOVIM 
REKORDOM

Kristjan Čeh (Ptuj) je na prvi tekmi 
letošnje Mednarodne atletske lige 
Telekom Slovenije na Ptuju v metu 
diska z 69,52 m postavil slovenski 
rekord. Metal je še v dokaj lepem 
vremenu, le četrt ure pozneje pa 
je začelo deževati. Izjemno močan 
veter, ki je prestavljal šotore, je nato 
prekinil tekmovanje.

Neja Filipič (Mass) je tako v 
troskoku tekmovala skupaj s 
tekmicami v dvorani, kar je bila 
edina disciplina, ki so jo po 
prekinitvi tekmovanja za več kot 
pol ure nadaljevali. Maja Mihalinec 
Zidar in Nick Kočevar (oba Mass) na 
200 m tako nista imela možnosti 
za nastop, Filipičeva pa je končala 
s 13,48 m, potem ko je prenehala 
skakati po dveh serijah.

Na 100 m sta bila najboljša Maja 
Pogorevc (Slovenj Gradec, 12,15) 
in Srb Aleksa Kijanović (10,61), ki 
je ugnal Tilna Ovnička (Velenje, 
10,73). Dino Subašič (Velenje) je v 

skoku v daljino skočil do osebnega 
rekorda 7,67 m.

NOV DRŽAVNI REKORD 
MIŠMAŠEVE V DOHI

Grosupeljčanka Maruša Mišmaš 
Zrimšek (Mass) je na atletski 
diamantni ligi v Dohi, drugi postaji 
najmočnejše svetovne serije 
mitingov v tej sezoni, na 3000 m 
zapreke zasedla šesto mesto in 
z 9:16,82 postavila tudi slovenski 
rekord. Ljubljančanka Tina Šutej 
(Kladivar) je v skoku s palico 
zasedla četrto mesto. Šutejeva je 
s 4,74 m le za centimeter zgrešila 
svoj slovenski rekord 4,75 m, ki ga 
je postavila 5. julija lani v Ljubljani. 
Mišmaš Zrimškova pa je imela prav 
tako v lasti prejšnji rekord države – 
9:20,68 je dosegla 13. septembra 
lani v Berlinu.

DEMŠAR ŽE BLIZU REKORDU 
NA 110 METROV Z OVIRAMI

Slovenski atlet Filip Jakob 
Demšar je v Jacksonvillu na 
Floridi v drugem krogu kvalifikacij 
ameriškega študentskega 
prvenstva v teku na 110 metrov 
z ovirami s časom 13,69 (veter 
+1,7 m/s) ponovno dosegel nov 
slovenski rekord za mlajše člane 
in se zelo približal absolutnemu 
(13,56). Imel je 13. čas, zmagal pa je 
Američan Robert Dunning (13,24). 
Demšar je prav tako v Jacksonvillu 
27. maja v prvem krogu kvalifikacij 
izboljšal prejšnji mlajši članski 
rekord, ki je bil star 22 let. Imel ga 
je Damjan Zlatnar, ki je 13,90 tekel 

8. maja 1999 v Celju. Zlatnar je 
tudi lastnik članskega rekorda v tej 
disciplini (13,56 iz leta 2007).

ČEH V DEŽJU IZJEMNIH 68,17 
METRA

Kristjan Čeh (Ptuj) je na drugi 
tekmi letošnje Mednarodne atletske 
lige Telekom Slovenije v Slovenski 
Bistrici v metu diska znova zablestel 
ter se ob zmagi z 68,17 m v težkih 
vremenskih razmerah približal 
takratnemu slovenskemu in 
mlajšemu članskemu evropskemu 
rekordu (69,52 m).

Nick Kočevar (Mass) je že v 
kvalifikacijah teka na 100 metrov 
z 10,40 tekel osebni rekord, še 
stotinko pa je bil za zmago hitrejši 
v finalu. S tem se je na devetem 
mestu vseh časov pri nas izenačil z 
Boštjanom Fridrihom, zdaj vodjem 
tekmovanja bistriškega mitinga. 
Manj je bila z 11,72 sekunde po 
zmagi na 100 m zadovoljna Maja 
Mihalinec Zidar (Mass).

Na 400 m ovire sta zmagala 
Matic Ian Guček (Kladivar, 51,08) 
in Agata Zupin (Velenje, 57,76). 
Slednja je tekla tudi na 300 metrov 
in z rekordom mitinga, 37,14 m, 
ugnala klubsko kolegico Anito 
Horvat (37,68). Med atleti je v teku 
na 300 metrov slavil Lovro Mesec 
Košir (Mass 33,37), na 800 m pa 
je bila najboljša Jerneja Smonkar 
(Velenje, 2:05,61).

KLARA LUKAN 
V FRANCIJI ŠE 
IZBOLJŠALA DRŽAVNI 
REKORD

Slovenska atletinja Klara Lukan 
je na mitingu v francoskem 
Montreuilu v teku na 5000 metrov 
osvojila 11. mesto in s časom 
15:23,90 za dobrih 10 sekund 
popravila svoj slovenski rekord 
do 23 let. Zmagala je z rekordom 
mitinga (14:52,06) Kenijka Beatrice 
Chebet.
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RUDOLF Z ODLIČNIM ČASOM 
ČETRTI NA ŠVEDSKEM

Slovenski rekorder Žan Rudolf 
(Mass) je bil četrti v Göteborgu 
na Švedskem na 800 m, s časom 
1:46,80 je sekundo in pol zaostal za 
normo za olimpijske igre (1:45,20). 
S tem je zelo dobro odprl novo 
sezono, saj je le za osem desetink 
zaostal za svojim slovenskim 
rekordom (1:46,00), ki ga je dosegel 
1. julija 2015 v Velenju.

KRŠINARJEVA 39. V 
BIRMINGHAMU

Na evropskem pokalu v 
Birminghamu je na 10.000 m 
nastopila trojica slovenskih 
maratoncev, najboljša pa je bila 
Neja Kršinar. S časom 35:23,25 je 
bila 12. v finalu B in skupno 39. V 
finalu A je bilo namreč hitrejših 
vseh 27 tekmovalk, ki so prišle do 
cilja.

Mitja Krevs je bil 24. v finalu 
B s časom 30:15,86, kar je manj 
kot dve sekundi počasneje od 
osebnega rekorda, ki ga je letos 
postavil ob osvojenem naslovu 
državnega prvaka v Šentjurju, tretji 
slovenski predstavnik Primož Kobe 
pa nastopa ni končal.

BEČAN DO NASLOVA Z 
REKORDOM PROGE

Timotej Bečan (Papež) in Nuša 
Mali (Olimpija) sta državna prvaka 
v gorskih tekih v prestižni disciplini 
navkreber. Prvenstvo je bilo 
izpeljano na jubilejni 25. izvedbi 
teka na Ratitovec v organizaciji 
Atletskega društva Železniki.

Aktualni balkanski prvak Bečan 

je še enkrat potrdil, da je trenutno 
najboljši gorski tekač v Sloveniji. V 
izjemnem slogu je za kar 45 sekund 
izboljšal svoj rekord proge (10,8 
km z 1184 metri višinske razlike), 
ki zdaj znaša 1;00:16. Malijeva je s 
časom 1;12:41 malce presenetljivo 
prehitela Mojco Koligar (Papež, 
1;14:15), branilko naslova iz 2019 in 
rekorderko proge.

RUDOLF LE ZA 12 STOTINK 
ZGREŠIL REKORD

Žan Rudolf je na atletskem 
mitingu Paavo Nurmi v Turkuju na 
Finskem v teku na 800 m zasedel 
peto mesto in z izidom sezone 
1:46,12 le za 12 stotink zaostal 
za svojim slovenskim rekordom 
(1:46,00), ki ga je dosegel 1. julija 
leta 2015 v Velenju.

NEJA FILIPIČ NORMO 
ZGREŠILA ZGOLJ ZA 
CENTIMETER

Slovenska atletinja Neja Filipič je 
na mitingu v Marseillu v Franciji 
v troskoku zmagala in z osebnim 
rekordom 14,31 m za le centimeter 
zaostala za normo za olimpijske 
igre v Tokiu (14,32 m).

ČEH TUDI V MARIBORU 
VRHUNSKI

Kristjan Čeh (Ptuj) je na četrti 
tekmi letošnje Mednarodne 
atletske lige Telekom Slovenije v 
Mariboru v metu diska zmagal in z 
68,15 metra spet dosegel izjemen 
dosežek. V teku na 200 metrov 
je Agata Zupin (Velenje) s 23,85 
presenetila Majo Mihalinec Zidar 

(Mass); potnica na olimpijske igre 
v Tokiu je bila druga s 23,98, tretja 
pa še ena članica Atletskega kluba 
Velenje, olimpijka Anita Horvat 
(24,24).

Na 400 m je bila brez prave 
konkurence prva Maja Pogorevc 
(Slovenj Gradec, 53,73), med atleti 
pa je na 200 m slavil Nick Kočevar 
(Mass, 21,26). Filip Jakob Demšar 
(Mass) je na 110 m ovire znova 
tekel pod 14 sekundami (13,95), 
na 800 m pa se je z 2:03,85 izkazala 
Jerneja Smonkar (Velenje), ki je za 
slabo sekundo popravila osebni 
rekord.

SKOČIR, GUČEK IN 
GRAJŽLOVA MLADINSKI 
BALKANSKI PRVAKI

Slovenska mladinska 
reprezentanca do 20 let je nastopila 
na balkanskem prvenstvu v 
Istanbulu. Naslov balkanskega 
mladinskega prvaka je v teku na 
400 metrov z ovirami osvojil Matic 
Ian Guček s časom 52,18.

Srebrno kolajno je v teku na 
400 metrov osvojila Karolina 
Zbičajnik (55,27), v mnogoboju pa 
je balkanska mladinska prvakinja 
postala Ana Grajž (4719 točk). Toda 
bera kolajn je bila še večja, saj je 
Andrej Skočir osvojil zlato kolajno v 
teku na 200 metrov (21,52).

KAR DVA DRŽAVNA REKORDA 
NA METALSKEM MITINGU

Na metalskem mitingu v Celju sta 
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ponovno blestela mlada metalca 
kladiva. Jakob Urbanč in Jan 
Emberšič sta namreč tekmovanje 
končala z novima državnima 
rekordoma, vsak od njiju je 
rekordno znamko popravil v svoji 
starostni kategoriji.

Urbanč, član Atletskega 
kluba Brežice, je že v prvi seriji 
5-kilogramsko kladivo zalučal 
72,96 metra daleč in popravil svoj 
državni rekord za mlajše mladince. 
Imel je izjemno serijo, saj je orodje 
kar trikrat vrgel čez 72 metrov.

Nov državni rekord med starejšimi 
mladinci pa je Emberšič, član 
Atletskega kluba Domžale, postavil 
v peti seriji, ko je 6-kilogramsko 
kladivo zalučal 71,24 metra.

ČEH PRESEGEL MAGIČNO 
MEJO

Kristjan Čeh, trenutno najboljši 
slovenski atlet, je v metu diska v 
finskem kraju Kuortane zasedel 
drugo mesto in prvič v karieri 
presegel magično mejo 70 m. S 
70,35 m je postavil slovenski rekord 
in dosegel drugi izid sezone na 
svetu. Prvega ima še naprej v lasti 
svetovni prvak iz Švedske Daniel 
Stahl, ki je na tekmi zmagal s 70,55 
m in edini ugnal Čeha.

ŠEST ZLATIH NA ČLANSKEM 
BALKANSKEM PRVENSTVU

Slovenska reprezentanca je 
na atletskem prvenstvu Balkana 
v srbskem mestu Smederevo 
osvojila 12 kolajn, od tega kar šest 
zlatih.

Prvi dan je Neja Filipič zmagala 
v troskoku, s 14,25 m je znova le 
sedem centimetrov zaostala za 
normo za olimpijske igre v Tokiu 
(14,32 m). Zmagal je tudi Luka 
Janežič na 400 m (46,57). Drugi so 
bili na 400 m Anita Horvat (52,75) 
in Rok Ferlan (47,16) ter Agata 
Zupin na 400 m ovire (57,22).

Žan Rudolf je drugi dan zmagal 
v teku na 800 m (1:47,72), naslov 
pa je osvojila tudi Klara Lukan na 
5000 m (15:37,11). Zmagali sta tudi 
štafeti 4 x 400 m.

Agata Zupin, Gala Trajkovič, Maja 
Pogorevc in Anita Horvat so slavile 
na 4 x 400 m (3:33,99), moška 
štafeta pa je postavila mlajši članski 
slovenski rekord; v zadnji disciplini 
tekmovanja so za zlato tekli Jure 
Grkman, Jan Vukovič, Gregor 

Grahovac in Lovro Mesec Košir 
(3:07,35).

Drugi dan prvenstva na novem 
stadionu v slikovitem okolju ob 
smederevski trdnjavi so bili tretji 
Filip Jakob Demšar na 110 m ovire 
(13,78), Lia Apostolovski v skoku v 
višino (1,89 m) in Robert Renner v 
skoku s palico (5,40 m).

ČEH DRUGI V OSLU IN 
STOCKHOLMU

Kristjan Čeh je na diamantni 
atletski ligi v Oslu, kjer je bil edini 
slovenski predstavnik, osvojil drugo 
mesto v metu diska. Največ je vrgel 
66,68 m. Zmagal je svetovni prvak iz 
Dohe 2019, Šved Daniel Stahl (68,65 
m). Podoben je bil tudi razplet na 
diamantni ligi v Stockholmu tri dni 
pozneje. Čeh je na zasedel drugo 
mesto s 66,62 m, zmagal pa je 
ponovno Stahl (68,64 m).

LUKA JANEŽIČ DRUGI V 
FRANCIJI, PRVIČ LETOS POD 
46 SEKUNDAMI

Luka Janežič je na atletskem 
mitingu v Nancyju v Franciji v teku 
na 400 m zasedel drugo mesto in 
s časom 45,96 prvič v sezoni tekel 
pod 46 sekundami. Udeleženec 
olimpijskih iger v Tokiu je slovenski 
rekord, 44,84 sekunde, dosegel 21. 
julija 2017 v Monaku.

ŠUTEJEVA ŠESTA V MONAKU

Edina slovenska predstavnica na 
atletskem mitingu diamantne lige 
v Monaku Tina Šutej je v skoku 
s palico zasedla šesto mesto s 
preskočenimi 4,50 m. Zmagala je 
Katie Nageotte iz ZDA s 4,90 m.

BEČAN IN 
KOLIGARJEVA 
ŠESTA POD 
GLOSSGLOCKNERJEM

Najboljša slovenska gorska tekača 
zadnjega obdobja Timotej Bečan in 
Mojca Koligar sta na prestižnem 
gorskem teku pod mogočnim 
Glossglocknerjem osvojila odlični 
šesti mesti. Tek je štel za svetovni 
pokal v gorskih tekih.

Tekači in tekačice so na 13,3 
kilometra dolgi progi morali 
v hladnem vremenu in mokri 
podlagi premagati 1265 metrov 
nadmorske višine. Zbrala se je 
vsa svetovna smetana gorskega 
teka, tako da sta šesti mesti naših 
najboljših izjemna dosežka.

OB PADCU ŠUTEJEVE 
MARSIKOMU ZASTAL DIH

Kristjan Čeh je na 32. atletskem 
mitingu v Novem mestu v metu 
diska znova zmagal z izvrstno 
serijo in največjo daljavo 67,72 

m. Tina Šutej je na mitingu, ki 
je kot šesti po vrsti v sezoni štel 
za Mednarodno atletsko ligo 
Telekom Slovenije, v skoku v 
višino zmogla 4,50 m. Pri zadnjem 
poskusu izven konkurence je 
padla na vrat, a na srečo brez 
večjih posledic.

Mihalinec Zidarjeva je skušala 
v zadnjih pripravah na OI še 
nadgraditi tek na 200 metrov, 
a končala na drugem mestu s 
časom 23,64. Imela je dobro 
tekmico v ciprski prvakinji Anni 
Ramonni Papaioannou. Ta je 
najprej zmagala na 100 m z 11,61, 
kjer je imela dva teka, nato pa tudi 
v tretjem na dvakrat daljši razdalji, 
ko je slavila s 23,53.

Neja Filipič je v skoku v daljino 
zmagala s 6,38 m. Rok Ferlan je 
bil na 400 m s 47,31 sekunde 
brez prave konkurence. Moški 
sprinterski obračun na 100 
metrov je potekal v znamenju 
Tilna Ovnička, ki je zmagal z 
10,59, drugouvrščeni Matevž 
Šuštaršič je bil prvi v cilju na 200 
m (21,52).

Lara Omerzu je bila v skoku 
v višino z 1,84 m 10 cm pred 
drugimi. Jan Luxa je slavil v 
troskoku s 15,53 m, Robert Renner 
je v skoku s palico končal na 
višini petih metrov. Memorialno 
disciplino Marijana Špilarja v metu 
kopja je dobil Srb Vedran Samac s 
76,46 m.
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NA VSEH
DELUJE
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VELIKI SPONZOR

VRHUNCI 
SLOVENSKIH
ŠPORTNIKOV NA OI!

neo.io

Ujemite nastope izbranih slovenskih športnikov na 
olimpijskih igrah. Z novo NEO funkcijo Vrhunci si 
ključne trenutke oglejte kadarkoli želite. Uporabite 
glasovni ukaz “Vrhunci” in že lahko izbirate med 
nastopi naših vrhunskih športnikov. 
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