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Ne dvomim, da ste vsi ljubitelji atletike nestrpno 
čakali na finale v metu diska na svetovnem 
prvenstvu v Eugenu. Ne dvomim, da nikomur ni 
bilo težko vstati sredi noči in stiskati pesti za našega 
junaka. Kristjan Čeh je vso sezono dokazoval, da je 
trenutno najboljši metalec diska na svetu, to pa je 
na prvenstvu v Oregonu le še potrdil. Po Primožu 
Kozmusu je Slovenija dobila drugega svetovnega 
prvaka v atletiki, kraljici športa, najbolj konkurenčni 
športni panogi nasploh. Na svetovnem prvenstvu 
so tekmovali atleti in atletinje iz skoraj dvesto držav. 
To, kar je uspelo Čehu, je dosežek brez primere.

Rad bi čestital tudi vsem drugim članom 
reprezentance, za katere sem v živo navijal na 
stadionu Hayward Field. Pet uvrstitev v finale 
je izjemen uspeh za našo majhno Slovenijo, 
prvenstvo pa je bilo ob tistem v Osaki leta 2007 
tudi najuspešnejše.

Že zdaj sezono lahko razglasim za eno 
najuspešnejših v zgodovini slovenske atletike, pa 
nas drugi vrhunec še čaka. Pred nami je namreč 
evropsko prvenstvo v Münchnu, kamor potuje 
kar 23-članska reprezentanca. V njej je kar nekaj 
kandidatov za kolajne in z nekaj športne sreče 
bomo morda čez dober teden lahko govorili 
tudi o najuspešnejšem evropskem prvenstvu do 
zdaj. Vsem članom reprezentance želim uspešne 
nastope, in če bodo izpolnili svoje cilje, verjamem, 
da bomo zadovoljni vsi.

Ne pozabimo na odlične nastope naših 
reprezentanc na evropskem prvenstvu do 18 let 
v Jeruzalemu, svetovnem prvenstvu do 20 let v 
Caliju ter olimpijskem festivalu evropske mladine 
na Slovaškem. Tudi tam smo osvajali medalje. Brina 
Likar si je v Izraelu priskakala srebro in verjamem, 
da je pred njo še svetla prihodnost, tako kot pred 
Žanom Ogrincem, ki je v Banski Bystrici osvojil 
srebro v teku na 800 metrov. Še posebej pa nas je 
presenetil Matic Ian Guček v Caliju, kjer je osvojil 
srebro v teku na 400 metrov z ovirami. A kolajna 
ni bila tako presenetljiva kot njegov neverjeten 
rekordni tek pod 49 sekundami.

Očitno strategija mojega vodenja v zadnjih osmih 
letih prinaša rezultate. Danes finančno podpiramo 
126 atletov in atletinj, vlaganje v širino, kamor so 
vključeni tudi mladi, pa se očitno obrestuje.

Veseli me, da se z uspehi vrača tudi zanimanje za 
atletiko – tako medijev kot širše javnosti. Želim si, 
da bi Mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije 
prihodnje leto prenašala tudi katera od televizij. 
Naši atleti si to vsekakor zaslužijo. Ljubitelje atletike 
pa vabim, da se nam pridružijo v klubu Zaljubljeni 
v šport, nam s tem izkažejo podporo, sami pa so 
deležni ugodnosti naših partnerjev.
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Na evropskih prvenstvih v Münchnu bodo od 
11. do 21. avgusta v devetih športih podelili 177 
kompletov kolajn v devetih športih – gimnastiki, 
športnem plezanju, kolesarstvu, kajaku in kanuju 
na mirnih vodah, odbojki na mivki, namiznem 
tenisu, veslanju, triatlonu in seveda atletiki. 
Skupno bo nastopilo več kot 4700 športnikov in 
športnic.

Uvodna slovesnost je bila v četrtek, ko se bodo 
začela tudi prva tekmovanja, tekmovanja v 
atletiki pa se začnejo v ponedeljek, 15. avgusta. 
Dvaindvajseterico, devet atletov in trinajst atletinj, 
bosta vodila svetovni prvak Kristjan Čeh in evropska 
dvoranska podprvakinja ter tretja na dvoranskem 
SP Tina Šutej, ki sta med glavnimi favoriti za najvišja 
mesta v metu diska in skoku s palico. Glede na 
dosedanje dosežke pa ne bi bilo presenečenje, če 
bi bila ta odprava najuspešnejša v zbiranju odličij na 
prvenstvih stare celine.

Pred štirimi leti sta prvo združeno evropsko 
prvenstvo gostila Berlin in Glasgow, le da je bila v 
nemški prestolnici zgolj atletika, na Škotskem pa 
so potekala tekmovanja v plavanju, kolesarstvu, 
triatlonu, veslanju, gimnastiki in golfu. Deset 
slovenskih atletov in atletinj pa je nastopilo v Berlinu, 
kjer niso osvojili kolajne; četrta je bila Martina Ratej 
v metu kopja, peti pa Luka Janežič na 400 metrov.

BMW-KOLAJNE
In vsi športniki se seveda borijo za kolajne. Jih bo 

slovenska atletika domov prinesla kar pet? Morda 
bodo ob Čehu in Šutejevi v resnem boju za odličja iz 
Münchna še Anita Horvat, Maruša Mišmaš Zrimšek 
in Neja Filipič.  

Šport je eden izmed zaščitnih znakov in najbolj 
prepoznavnih »produktov« Bavarske ter s tem 
tudi glavnega mesta dežele Münchna. Samo ime 
Bayern je treba izreči in milijarda nogometnih 
navdušencev zastriže z ušesi. Bavarska je ponosna 
na svoje športne dosežke ter na to, da je šport 
nasploh, in ne le nogomet, zapisan v DNK te dežele. 
In še en velikan je tesno povezan z Bavarsko – 
avtomobilski gigant BMW. Šport in BMW sta tesno 
povezana, tokrat pa so se v oblikovalskem oddelku 
te prestižne avtomobilske znamke odločili, da 
pomagajo, in oblikovali kolajne, ki jih bodo okoli 
vratu dobili najboljši športniki na teh evropskih 
prvenstvih. Skupno so jih izdelali nekaj več kot 1300. 
»Ko smo oblikovali kolajne, smo imeli v mislih 
prizorišča tekmovanj in deželo Bavarsko. 
Potrudili smo se in ustvarili ikonično kolajno 
tega multišportnega dogodka,« je povedal šef 
oblikovalskega oddelka BMW-ja Holger Hampf.

Moto prvenstev na Bavarskem je ‘Back to the 
Roofs’ (nazaj pod strehe, ki aludira tudi na moto 
‘Back to the Roots’ – nazaj h koreninam), saj 
ponazarja znamenito streho olimpijskega stadiona 
v Münchnu, kjer so bile leta 1972 olimpijske igre.

25. EVROPSKO PRVENSTVO V ATLETIKI – MÜNCHEN 2022

V bavarski prestolnici bodo v dveh tednih evropska prvenstva kar 
v devetih športih. V ospredju bo seveda kraljica športov, atletika. 
Mnogoštevilna slovenska atletska odprava ima visoke ambicije in 22 
atletinj in atletov bi se lahko domov vrnilo z zgodovinsko bero kolajn. 
Toliko želez, kot jih ima slovenska reprezentanca v ognju tokrat, jih ni 
imela še nikoli.

SLOVENSKA REPREZENTANCA  
NA EP V MÜNCHNU
Kristijan Čeh disk
(sreda, 17. avgusta, ob 12.20 in 13.35 kvalifikacije; petek, 20. 
avgusta, ob 20.20 finale)
Tina Šutej palica
(ponedeljek, 15. avgusta, ob 10.50 kvalifikacije; sreda, 17. avgusta, 
ob 20. uri finale)
Robert Renner palica
(torek, 18. avgusta, ob 10.50 kvalifikacije; sobota, 20. avgusta, ob 
20.05 finale)
Maruša Mišmaš Zrimšek 3000 m zapreke
(četrtek, 18. avgusta, ob 9.20 prvi krog; sobota, 20. avgusta, ob 
22.13 finale)
Neja Filipič troskok
(sreda, 17. avgusta, ob 12.35 kvalifikacije; petek, 19. avgusta, ob 
20.55 finale)
Ian Matic Guček 400 m ovire  
(sreda, 17. avgusta, ob 11.05 prvi krog; četrtek, 18. avgusta, ob 
11.25 polfinale; petek, 19. avgusta, ob 22. uri finale)
Anita Horvat 800 m
(četrtek, 18. avgusta, ob 10.45 prvi krog; petek, 19. avgusta, ob 
10.50 polfinale; sobota, 20. avgusta, ob 20.15 finale)
Veronika Sadek 800 m
(četrtek, 18. avgusta, ob 10.45 prvi krog; petek, 19. avgusta, ob 
10.50 polfinale; sobota, 20. avgusta, ob 20.15 finale)
Jerneja Smonkar 800 m
(četrtek, 18. avgusta, ob 10.45 prvi krog; petek, 19. avgusta, ob 
10.50 polfinale; sobota, 20. avgusta, ob 20.15 finale)
Lia Apostolovski  višina
(petek, 19. avgusta, ob 10.05 kvalifikacije; nedelja, 21. avgusta, ob 
19.05 finale)
Primož Kobe maraton
(ponedeljek, 15. avgusta ob 11.30)
Joni Tomić Prezelj 100 m ovire
(sobota, 20. avgusta, ob 20.43 prvi krog; nedelja, 21. avgusta, ob 
19.10 polfinale; nedelja, 21. avgusta, ob 20.45 finale)
Martina Ratej kopje
(četrtek, 18. avgusta ob 9. uri in 10.15 kvalifikacije; sobota, 20. 
avgusta, ob 20.25 finale)
Jan Vukovič 800 m
(četrtek, 18. avgusta, ob 10.10 prvi krog; petek, 19. avgusta, ob 
20.27 polfinale; nedelja, 21. avgusta, ob 19.40 finale)
Agata Zupin 400 m ovire
(sreda, 17. avgusta, ob 11.40 prvi krog; četrtek, 18. avgusta, ob 
11.55 polfinale; petek 19. avgusta, ob 21.45 finale)

Slovenija – moška štafeta 4 x 400 m: Rok Ferlin, Gregor Graho-
vac, Luka Mesec Košir, Jure Grkman; rezervi Matic Ian Guček in 
Jan Vukovič
(petek, 19, avgust ob 11.10 prvi krog; sobota, 20. avgusta, ob 21.15 
finale)

Slovenija – ženska štafeta 4 x 400 m: Anita Horvat, Agata Zupin, 
Jerneja Smonkar, Aneja Simončič; rezervi: Jerneja Smonkar, Vika 
Rutar
(petek, 19. avgusta, ob 11.40 prvi krog; sobota, 20. avgusta, ob 
21.45 finale)

Nazaj pod strehe

joma-sport.com
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Že pred 20 leti
Na prvenstvu bodo nastopile tri atletinje in atlet, 

ki so nastopili na prejšnjem atletskem evropskem 
prvenstvu v Münchnu leta 2002. To je legendarna 
metalka kopja, Čehinja Barbora Špotakova (41 let), 
francoska metalka kladiva Melina Robert-Michon (43 
let) in iz portugalske ekipe v hitri hoji Ines Henriques 
(42 let) ter Joao Vieira (46 let).
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KRISTJAN ČEH JE PREPROSTO NA DRUGI RAVNI V METU DISKA KOT OSTALI

Kristjan Čeh nadaljuje izjemno sezono – postal je 
svetovni prvak z rekordom svetovnih prvenstev, 
prepričljivo vodi v razvrstitvi diamantne lige in pred njim 

je evropsko prvenstvo, na katerem si želi osvojiti zlato 
kolajno. Konkurenca, predvsem najboljših, bo zelo 

podobna kot v Eugenu, toda Ptujčanu dajejo 
dolgi meti veliko samozavest.

Na zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom, 
na tradicionalnem memorialu Gyulain Istvan, 
mitingu v Szekesfehervarju, je znova presegel 70 

metrov. Svetovni prvak je slavil z metom, dolgim 
71,23 metra. To je le štiri centimetre slabše od 

njegovega državnega rekorda, doseženega 
maja v Birminghamu. Kristjan je takoj opravil 

s konkurenco in ji ni pustil niti najmanjšega 
upanja. Že v prvem metu je dosegel za vse 
druge zastrašujoč izid, saj je disk pristal 
pri 71,23 metra in tekme je bilo v bistvu 
že takoj konec. Tako je pred evropskim 
prvenstvom še enkrat pokazal, kako 
dober je. Tekmeci mu samo nemočno 
gledajo v hrbet in se verjetno že 
pošteno jezijo, ker tekmujejo ravno v 
času, ko je zablestel slovenski kolos s 
Ptuja.

SVETOVNI PRVAK
Seveda je zgodba, kako je Čeh 

postal svetovni prvak, že vsem znana. 
Pa vendarle. Po finalu meta diska, 
ko je zlato kolajno na svetovnem 
prvenstvu v Eugenu osvojil z 

rekordom svetovnih prvenstev 71,13 
metra, je zelo zadovoljen. Tudi ponosen, 

da je osvojil prvo člansko kolajno na 
velikem tekmovanju, in to zlato. Poudaril 

je, da je pred njim še veliko tekem, a da ima 
svetovni rekord zanj večji pomen od kolajn. »Star 

sem komaj 23 let, čaka me še deset ali več let 
kariere. Vmes bo še veliko olimpijskih iger, 
svetovnih in evropskih prvenstev. Pomembne 
so kolajne, vsekakor, zadovoljen sem, da sem 
svetovni prvak, ampak zame ima večji pomen 
svetovni rekord. Ta ostane za dlje časa zapisan v 
zgodovino, v metu diska je denimo najstarejši.«

Najboljši dosežek v zgodovini meta diska, s katerim 
so tekmovali že na antičnih olimpijadah, je s 74,08 
metra Nemcu Jürgnu Schultu uspel v domačem 

Nagnal jim je 
strah v kosti
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Neubrandenburgu 6. junija 1986. Temu se je najbolj 
približal Litovec Virgilijus Alekna, dvakratni olimpijski 
in svetovni prvak, ko je leta 2000 v Kaunasu vrgel 73,88 
metra za drugi dosežek vseh časov. Drugi dosežek na 
SP v Eugenu pa je zmogel prav sin Virgilijusa Alekne, 
Mykolas Alekna, ki se je z 69,27 metra Čehu še najbolj 
približal. A Slovenec je bil v finalu razred zase.

»Pred tekmo sem se pogovarjal z mojim 
trenerjem Gerdom Kanterjem. Alekna je star 19 
let, njegov čas še pride. ‘Danes je tvoj dan,’ mi 
je dejal Kanter. Bil je zelo zadovoljen z metom 
prek 71 metrov. Po njem mi je rekel, da še imam 
rezerve in da grem lahko še prestavo višje.«

Čeh je začel trenirati šele pri 15 letih. »Nisem tak 
talent, kot je Alekna, ki se je rodil praktično z 
diskom v roki. Imam pa prednost, ker sem zelo 
visok in imam zelo velik premer rok. Imam velik 
potencial ...« se zaveda 2,06 metra visoki slovenski 
zvezdnik. »Ni mi žal, da sem šel v atletiko, vedno 
sem rad metal disk, še vedno to rad počnem in 
tu bom ostal.«

Ptujčan je imel pred leti tudi ponudbe, da bi šel 
v kakšen drug šport, ki prinaša več denarja, kot je 
košarka, a se ni odločil za to.

V ZDA, kjer je košarka doma, je osvojil šele 
drugo slovensko zlato medaljo in skupno šesto na 
dosedanjih 18 SP. Do zdaj je bil zlat le Primož Kozmus 
v metu kladiva v Berlinu leta 2009. »Ampak jaz sem 
zlato kolajno osvojil z rekordom prvenstev,« je z 
velikim nasmehom dodal Čeh. »Po drugem metu, 
ki je bil prek 69 metrov, sem si dejal le, da ne 

smem izgubiti kolajne, pa katerakoli bo. Že pred 
tekmo sem si zastavil cilj, met čez 70 metrov in 
rekord prvenstev. Bilo je prek 71 metrov, potem 
sem si želel še več. Ampak ni šlo dlje. Je pa to 
moja prva članska medalja, in to zlata,« je bil po 
tekmi, ogrnjen s slovensko zastavo, vesel Čeh.

Ni ga zmotilo, da je finale začel s 65,27 metra in po 
metu zmajeval z glavo, ker je bil po uvodni seriji šele 
peti. »Prvi met sem šel ‘na ziher’ in sem ga tudi 
zelo zgrešil. Bilo je 65,27 metra, vedel sem, da 
bo dovolj za uvrstitev med osem najboljših in 
da bom imel potem na voljo še pet metov. Drugi 
met sem šel na tehniko, ‘na izi’, bilo je prek 69 
metrov. Potem pa mi je steklo na 71 m.«

Čeh je na letošnji diamantni ligi neporažen, 
praktično na vseh tekmah se je gibal okrog magične 
meje 70 metrov in je bil tudi v očeh tujih strokovnjakov 
in medijev favorit za naslov.

»Z veseljem sem spremljal, kaj drugi 
pričakujejo od mene. Jaz pa sem vedel, kaj 
moram storiti, in to sem tudi naredil. Vedel 
sem, da se od mene veliko pričakuje, pisalo se 
je o medaljah, o zlati medalji. A v finale sem šel 
sproščen. Nisem veliko razmišljal o tem. Imel 
sem čiste misli, tehnika, krog, občutki. Če to 
zadenem, bo letelo, in to se je tudi zgodilo.«

Njegov trener Estonec Kanter je tudi že bil olimpijski 
in svetovni prvak ter je lastnik tretjega izida vseh 
časov – 73,38 metra. Dejal je, da se je za sodelovanje 
s Slovencem odločil tudi zato, ker ima potencial, da 
postane svetovni rekorder, kar njemu ni uspelo.

KRISTJAN ČEH
rojen: 7. 2. 1999, Ptuj
prebivališče: Ptuj, Talin
višina: 206 cm
teža: 135 kg
klub: AK Ptuj
trener: Gerd Kanter, do junija 2021 sedem 
let Gorazd Rajher
poklic: študent agronomije, zaposlen v 
Slovenski vojski
disciplina: met diska
osebni in slovenski rekord: 71,27 m, 
21. maja, Birmingham (evropski rekord 
do 23 let; v Birminghamu je 21. maja 
na diamantni ligi z 71,27 m in državnim 
rekordom prešel na deseto mesto vseh 
časov)
največji uspehi, olimpijske igre: 5. 
mesto, Tokio 2021; svetovno prvenstvo: 
1. mesto, Eugene 2022, 31. mesto, Doha 
2019; ostali uspehi: 1. mesto, EP do 23 let, 
Talin 2021, Gävle 2019, 1. mesto, evropski 
pokal v metih, Šamorin 2019, 2. mesto, 
sredozemske igre Tarragona 2018, 15. 
mesto mladinsko SP Tampere 2018
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Zdaj ga čaka EP v Nemčiji, kjer bo, razumljivo, v 
vlogi prvega favorita. »Kot sem rekel pred SP, 
bom tudi pred EP. Hočem dober met, da se 
dobro počutim. Če se bo vse ‘poklopilo’, kot se 
je tu, lahko pričakujem le najboljše. Ni pa mi v 
krvi, da bi napovedoval kolajne,« je napovedal 
slovenski junak Eugena 2022.

SIMBOL PTUJA SKUPAJ S KURENTI
V domačih Podvincih pri Ptuju so pripravili sprejem 

ob prihodu svetovnega prvaka v metu diska Kristjana 
Čeha. Lastnik druge zlate medalje za slovensko atletiko 
je bil nad sprejemom sokrajanov navdušen, pričakali 
so ga tudi ponosna starša ter brat in sestra. Dobra 
dva metra visokega 23-letnega štajerskega hrusta je 
pred podvinskim gasilskim domom pričakala velika 
množica domačinov, pa tudi ptujska županja Nuška 
Gajšek in direktor AZS Nejc Jeraša. Prva je ob čestitki 
priznala, da si verjetno še pred petimi leti nihče ni 
upal verjeti, da se lahko uresniči to, kar je uspelo Čehu. 
»Mesto poka od ponosa in verjamem, da je to 

res dobra popotnica za nadaljnjo športno pot,« 
je dejala Gajškova.

Čeh je ob prihodu med sokrajane ganjeno 
povedal, da so občutki ob vrnitvi domov odlični, saj 
ni pričakoval tako množičnega sprejema. Vsi so ga 
seveda spraševali, kdaj bo podrl tudi svetovni rekord. 
»Mogoče bo prišlo čez dve, morda čez šest 
let. To je težko napovedati. Vsekakor pa je to 
dolgoročni cilj,« je dejal atlet.

Podvinčan, sicer študent agronomije, ki mu je v 
veliko veselje tudi pomoč na domači kmetiji, zadnja 
leta več časa preživi v Estoniji, od koder prihaja 
njegovo dekle Anna Maria Orel.

NAGRADA AZS
Čeh je imel v dneh po osvojeni zlati kolajni na 

svetovnem prvenstvu še veliko prijetnih obveznosti. 
Takoj po vrnitvi iz ZDA so mu sprejem že pripravili 
sokrajani, potem pa še Atletska zveza Slovenije, 
ki je svojega najboljšega športnika tudi denarno 
nagradila. Direktor krovne slovenske zveze Nejc 

Jeraša je zlatemu slovenskemu atletu predal tudi 
nagrado oziroma ček v vrednosti 10.000 evrov. 
Obenem je najboljši metalec diska na svetu dobil še 
nagrado pokrovitelja zveze Telekoma Slovenije, ki mu 
je namenil enoletno naročnino. 

Čeh je priznal, da uspeha še ni povsem ponotranjil, 
čeprav je od zmage minilo že nekaj dni. »Po mojem 
se še ne zavedam povsem. Pač, tekma je bila, 
zmagal sem ... Verjetno bo še prišlo za mano,« je 
takrat govoril Čeh in potegnil vzporednice z lanskimi 
olimpijskimi igrami v Tokiu. »Letos je bilo povsem 
drugače. V Tokiu sem bil sam, brez ekipe. Ampak 
očitno sem dobro delal. Je pa res, da se je letos 
od mene pričakovalo več. Bil sem favorit, in to 
sem dobro vedel, ampak sem kar dobro izpeljal 
vse skupaj, zato sem zadovoljen.«

In pred njim je nastop na najboljši evropski sceni, 
na legendarnem olimpijskem stadionu v Münchnu. 
»Poskusil se bom potruditi, kolikor se bo 
dalo, videli pa bomo, kaj bo. Je pa res, da je 
konkurenca praktično ista, ni razlike,« je o 
prihajajočem novem izzivu dejal Čeh.
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TINA ŠUTEJ V SKOKU S PALICO  
PRVA FAVORITINJA NA EP

Najboljša slovenska atletinja Tina Šutej, državna 
rekorderka v skoku s palico, bo nastopila na 
evropskem prvenstvu kot favoritinja za zlato 
kolajno. Triintridesetletna Ljubljančanka, ki zdaj 
sicer živi in trenira v Celju, še ni bila v taki vlogi, pa 
vendar je dovolj izkušena, da bo psihično gotovo 
kos nalogi. Vprašanje je le, kako se bodo odzvale 
tekmice.

Naj postane 
evropska 
kraljica

Tina bo na evropskem prvenstvu v Münchnu 
poskušala osvojiti prvo kolajno na velikem 
tekmovanju na prostem, potem ko ji na 
svetovnem prvenstvu to ni uspelo in je pristala 
na četrtem mestu.

ČAS ZA PONOVEN NAPAD
Šutejeva kljub izjemnemu četrtemu mestu 

na SP ni bila zadovoljna s svojo predstavo, saj si 
je želela kolajne. V Eugenu je bilo precej napeto 
že v kvalifikacijah, ko se je v finale uvrstila skozi 
šivankino uho, ko je preskočila zgolj 4,35 metra. 
»Takoj po nastopu sem si dejala, da je 
nemogoče, da bi bilo dovolj za finale. Zato 
sem bila vmes že slabe volje. Potem mi je 
trener Milan Kranjc rekel, da sem se vseeno 
uvrstila v finale, in sledilo je olajšanje. Ne 
vem, kaj se je zgodilo. Tehnično sem slabo 
opravila skoke. Zanič,« je po kvalifikacijah 
na svetovnem prvenstvu povedala Šutejeva. V 
finalu je potem skakala precej bolje (4,70 m), 
a še vseeno ni bila dovolj visoko za kolajno. 
Poskušala je ponoviti dosežek s svetovnega 
prvenstva v dvorani v Beogradu, ko je zaostala 
le za obema Američankama Morrisovo in 
Nageottovo. Toda najboljši skok kariere je uspel 
Avstralki Kennedyjevi, ki se je uvrstila pred 
Ljubljančanko. »Seveda sem slabe volje. 
Želela sem si kolajne. Žal so bila tri dekleta 
boljša od mene. Razočarana sem, a bila 
sem najboljša Evropejka. Upam, da bo na 
evropskem prvenstvu v Nemčiji boljša,« 

je po finalu v ZDA razmišljala Šutejeva, ki pa je 
vedela, v katerem grmu tiči zajec. »Lahko bi 
nastopila boljše. Solidno je bilo. Dosegla 
sem svoj drugi izid poletne sezone, a 4,80 
bi lahko preskočila. Malo preveč energije 
sem izgubila na začetnih višinah. Zaradi 

slabših kvalifikacij sem nastopila prej, 
kot bi sicer.« Kljub četrtemu mestu in rahlo 
grenkemu priokusu je po vrnitvi domov 
tudi sama ugotovila, da gre za velik uspeh. 
»To je moj najboljši izid na svetovnih 
prvenstvih na prostem. Seveda sem bila 
malo razočarana, a tista izvedba mene, ki 
je bila na tekmi, ni bila najboljša. Zdaj se 
osredotočam na evropsko prvenstvo,« je 
dejala najboljša slovenska skakalka s palico.

Za Tino je bil Eugene, kjer si je sicer tako 
zelo želela kolajne, dobra šola, in izkušena 
tekmovalka, kot je ona, jo bo brez težav 
prenesla brez prevelikih posledic. Na zadnji 
tekmi pred evropskim prvenstvom je nastopila 
na diamantni ligi v Monaku in preizkusila, v 
kakšni formi je trenutno. V Evropi trenutno ni 
boljše skakalke s palico od Tine, vendar je pri 
tej disciplini, pri kateri so pomembni različni 
dejavniki, veliko odvisno od dnevne forme 
in razpoloženja. Za Šutejevo je bil torej test v 
Monte Carlu zelo dobrodošel, pa tudi utrudil 
je ni preveč, saj je po svetovnem prvenstvu 
nabrala dovolj energije za drugi del sezone. 
Tako ali tako Šutejeva ne more bežati od 
dejstva, in tega tudi noče, da spada v ožji 
krog favoritinj za zlato kolajno na evropskem 
prvenstvu. Prepričani smo, da bo nalogo, 
ki si so je zadala, izpolnila tako, kot je treba. 
Morda jo bo tudi malo »popoprala« s kakšnim 
novim državnim rekordom in mejnikom, ki je 
dan le redkim, zelo redkim, le 22 ženskam v 
zgodovini.

22
žensk je v zgodovini atletike 
preskočilo 4,80 metra na prostem, 
Tina Šutej je s preskočenimi 4,76 
metra na 26. mestu na svetu vseh 
časov.

PRIJAVLJENE TEKMOVALKE ZA EP
(tiste, ki so letos na prostem preskočile 4,60 
m ali več)

tekmovalka os. rekord naj letos
1. Tina Šutej (Slo) 4,76 4,72
2. Roberta Bruni (Ita) 4,71 4,71
3. Margot Chevrier (Fra) 4,70 4,70
4. Aikaterini Stefanidi (Grč) 4,91 4,70
5. Lene Onsrud Retzius (Nor) 4,70 4,70
6. Lisa Gunnarsson (Šve) 4,65 4,65
7. Angelica Moser (Švi) 4,66 4,60
8. Amalie Švabikova (Češ) 4,60 4,60
9. Wilma Murto (Fin) 4,72 4,60
10. Molly Caudery (VB) 4,60 4,60

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
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Presenetljiva finalistka svetovnega prvenstva in potem sedma tekačica na 800 metrov na svetu. 
Druga Evropejka v Eugenu. Tako so narasli tudi apetiti za evropsko prvenstvo. Posebej po izjemnem 
nastopu in osebnem rekordu na diamantni ligi na Poljskem.

ANITA HORVAT SE JE IZSTRELILA MED EVROPSKO ELITO

Anita Horvat je v Chorzowu v teku na 800 metrov 
zasedla tretje mesto. Ob odmevni uvrstitvi je s 
časom 1:58,96 dosegla tudi osebni rekord in prvič 
v karieri tekla pod 1:59.

Horvatova je v leto 2022 vstopila z osebnim 
rekordom 2:03,29 na 800 metrov. In obetalo se 
je prvo leto uveljavljanja na enkrat daljši razdalji, 
kot je bila vajena do takrat (je državna rekorderka 
z 51,22 na 400 metrov), pa čeprav sta se ji dva 
stadionska kroga še pred dvema ali tremi leti zdela 
nekaj nepredstavljivega. »Že po 400 metrih 
sem povsem izmučena, kaj bi bilo šele po 
800 metrih,« je pred leti dejala Anita, danes pa ... 
»Zdaj je malce drugače,« se je včeraj, ko je že bila 
na domačih tleh, nasmejala in dodala: »Očitno je 
800 metrov res moja disciplina.«

Horvatova je torej osebni rekord v zadnjih 
sedmih mesecih izboljšala za štiri sekunde in 
pol, kar je neverjeten napredek, ki pa je do neke 
mere pričakovan. »Mogoče je moj trener Tevž 
Korent bolj kot jaz sama verjel, da lahko 
toliko napredujem. Zame je vse to precejšnje 
presenečenje. Že na svetovnem prvenstvu v 
Eugenu sem iz teka v tek napredovala, bila 
boljša, kar je bilo zame nekoliko presenetljivo. 
No, v redu. Če sem iskrena, sem pričakovala, 

da bom tekla v polfinalu – še zdaleč pa ne, da 
bom tekla v finalu in bom na koncu sedma na 
svetu. To je bilo presenečenje tudi zame,« se 
je smejalo Aniti.   

Pričakovala je, da bo tekla pod dvema 
minutama, a več kot sekundo bolje od dveh 
minut? »Ne, na kaj takega nisem pomislila,« 
je iskreno povedala Anita, ki ima v svoji »novi« 
disciplini visoke ambicije. »Drugače pri meni 
ne gre. Moram imeti najvišje cilje v karieri. 
Zdaj sta pred mano dve Slovenki – Brigita 
Langerholc je blizu, Jolanda Čeplak pa še 

zelo daleč. Toda želim postati najboljša 
Slovenka v teku na 800 metrov. To je moja 
želja, vprašanje pa je, ali mi bo to uspelo,« 
je samozavestno povedala Horvatova, ki je zaradi 
sedmega mesta na svetovnem prvenstvu postala 
zanimiva tudi za organizatorje največjih mitingov 
na svetu. Že takoj je dobila vabilo na diamantno 
ligo na Poljskem, ki ga je odlično izkoristila. Tretjič 
v karieri je tekla pod mejo dveh minut in prvič 
pod mejo 1:59. »Tek sem sicer slabo izpeljala, 
zato pa sem zelo zadovoljna z uvrstitvijo in 
doseženim časom. Ves čas sem bila zaprta 
in nisem mogla najti prave pozicije, da bi 
se prebila iz začelja. Bila sem v ozadju vse 
do zaključnega sprinta. Tedaj sem videla, 
da se tekmice umikajo s prve proge, in s 
sedmega, osmega mesta mi je uspelo priti 
do tretjega,« je nastop ocenila Horvatova, ki po 
teku na 800 metrov ni tako utrujena, kot je bila 
vedno po 400-metrski tekmi, ko se je ulegla na 
stezo in se pet minut izdihavala. »No, je bolje 
kot na 400 metrov. Na začetku sezone je 
bilo grozno, zdaj pa se počasi navajam na 
to razdaljo. Ampak utrujena sem po vsakem 
teku, to drži.«

Tudi na evropskem prvenstvu v Münchnu lahko 
računa na dober izid, čeprav je ritem tekem precej 
zgoščen – svetovno prvenstvo, diamantna liga, 
evropsko prvenstvo. »Seveda je naporno. Lažje 
bi bilo ležati doma, ampak jaz tečem. To je 
moje delo,« je dejala Anita, ki je imela le dan 
počitka, potem pa so bili spet na vrsti treningi.  

Po dobrih rezultatih rastejo tudi pričakovanja. 
»Na evropskem prvenstvu v Nemčiji bom dala 
vse od sebe. Želim si, da bi tek tudi taktično 
izpeljala bolje, kot sem ga na Poljskem. 
To bo prineslo tudi dober izid. Ne bom 
napovedovala uvrstitve na zmagovalni oder, 
si pa kolajne zelo želim. Seveda pričakovanja 
rastejo. Na začetku sezone je bil moj cilj, da se 
uvrstim na evropsko in svetovno prvenstvo. 
Zdaj pa ... Kaj naj rečem. Bila sem sedma na 
SP in tudi za EP imam visoke cilje. Vem, da 
mi bo javnost naložila pritisk kolajne. Hvala 
vam. Sama pa se s tem nočem ukvarjati in 
pritiskati nase,« je dodala slovenska rekorderka 
na 400 metrov in končala: »Ni panike. V redu sem. 
Ni me zajela evforija. Saj samo tečem.«

PRIJAVLJENE TEKMOVALKE ZA EP
(najboljših osem po letošnjih časih )

tekmovalka os. rekord naj letos
1. Keely Hodgkinson (VB) 1:55.88 1:56.38
2. Jemma Reekie (VB) 1:56.90 1:58.44
3. Renelle Lamote (Fra) 1:57.98 1:58.48
4. Anita Horvat (Slo) 1:58.96 1:58.96
5. Elena Bello (Ita) 1:58.97 1:58.97
6. Louise Shanahan (Irs) 1:59.42 1:59.42
7. Christina Hering (Nem) 1:59.41 1:59.51
8. Audrey Werro (Švi) 1:59.53 1:59.53

Vem, da mi boste 
naložili breme kolajne

O Č E S N I  C E N T E R  

®
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MARUŠA MIŠMAŠ ZRIMŠEK BO POSKUŠALA ODMISLITI COVID

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je po odličnem nastopu v prvem krogu teka na 3000 
metrov z zaprekami na svetovnem prvenstvu v Eugenu v finalu odtekla malce slabše. Ni bila zadovoljna. 
No, po vrnitvi domov pa se je okužila z virusom sodobnega časa in izgubila kar nekaj moči. Na evropsko 
prvenstvo kljub temu potuje z optimizmom.

»Zdaj sem že v redu,« je pred odhodom na 
prvenstvo stare celine zatrdila Mišmaš Zrimškova, 
ki je bila že v polnem treningu. »Sicer sem po 
treningih precej utrujena, vendar se stanje 
iz dneva v dan izboljšuje. Do nastopa 
imam še nekaj časa, tako da upam, da bo 
v Münchnu vse v redu,« je bila optimistična, 
seveda pa zdaj ne misli znižati ciljev, ki jih je 
imela še pred mesecem dni. »Ne, ne. Cilji so 
še vedno visoki. Sem ena najboljših tekačic 
na 3000 metrov z zaprekami v Evropi in taki 
morajo biti tudi moji cilji. Videli pa bomo, 
kako bo na prizorišču. Upam na najboljše,« 
je dodala Maruša.    

PRVA IN DRUGA
Mišmaš Zrimškova je na svetovnem prvenstvu 

v Eugenu v finalu enega najhitrejših tekov na 
3000 metrov zapreke v zgodovini zasedla 14. 
mesto z zanjo slabim časom 9:40,78. Mišmaševa, 
šesta na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, je 
končala na predzadnjem mestu finalistk. Naslov 
je za Kazahstan pritekla Kenijka Norah Jeruto, 
čas 8:53,02 pa ni le rekord prvenstev, ampak 
tudi tretji najboljši v zgodovini. »Pred tekom 
sem se počutila zelo dobro, lepo sem šla 
čez ovire in noge so se lepo vrtele. Na 
tekmi pa sem se zaradi gneče zaletela v 
prvo oviro in tako je bilo tudi na ostalih 
ovirah v prvem krogu,« je nastop opisala 
Maruša in dodala: »Preveč sem se ustavljala 
na ovirah in taki skoki utrudijo mišice. 
Moja prednost je tekoč prehod čez ovire, v 
prvem krogu pa sem porabila vso energijo. 
Tek v gneči je moja največja težava, to bo 
treba popraviti.« 

Po nastopu je bila nekoliko jezna in razočarana. 
Za sedemindvajsetletno Grosupeljčanko, ki po 
poroki živi v Kamniku, je bil finale na svetovnem 
prvenstvu šele drugi tek v tej disciplini v letošnji 
sezoni. Štiri dni prej, v kvalifikacijah v Oregonu, 
pa je tekmovalno tekla prvič v sezoni na 
zaprekah. Tedaj je bila v zadnji skupini druga 
in se je po mestih zanesljivo uvrstila v zaključni 
boj; skupno je imela enajsti izid, saj je tekla zelo 
dobrih 9:17,14, kar je le malo slabše, kot je njen 
osebni rekord. »Ritem je bil enakomeren 
in dobro sem se počutila do zadnjih 100 
metrov. Tedaj se je začel sprint na polno. Le 
prepričevala sem se, da ne smem popustiti, 

da me ne sme nobena prehiteti. Nastopilo 
je olajšanje, ko sem bila druga; to je v tej 
disciplini zaradi poškodb moja prva tekma 
v sezoni,« je po kvalifikacijah povedala Maruša.

Lani je 4. avgusta na OI v Tokiu v finalu 
tekla državni rekord 9:14,84. Potem je zaradi 
poškodbe predčasno končala sezono. Bolela 
jo je zadnja stegenska mišica. Zaradi tega 
je izpustila tudi letošnjo zimsko sezono in 

dvoransko SP v Beogradu. S pravimi tekmami je 
začela šele julija, potem pa jo je za nekaj časa 
znova ustavila bolezen.

»Zaradi evropskega prvenstva sem 
po nastopu v Eugenu le trenirala in se 
pripravljala na drugo veliko tekmovanje 
v sezoni,« je razmišljala Mišmaš Zrimškova, ki 
ima res neverjetno smolo z nastopi na velikih 
tekmovanjih. Zaradi poškodbe ni mogla 
nastopiti že na olimpijskih igrah pred šestimi 
leti v Riu de Janeiru, svoj velik napredek pa je 
pokazala že na svetovnem prvenstvu v Dohi leta 
2019, kjer je zasedla 12. mesto.

Tudi na prvenstvih stare celine je bila že v 
krogu najboljših. Dvoransko evropsko prvenstvo 
v Pragi leta 2015 je na 3000 metrov končala na 
osmem mestu, deseto mesto je dosegla v teku 
na 1500 metrov na dvoranskem EP Glasgowu 
leta 2019 in na evropskem prvenstvu v Zürichu 
leta 2014 na zaprekah, mesto nižje pa je bila na 
prejšnjem prvenstvu stare celine na prostem v 
Berlinu leta 2018.

Še vedno imam visoke cilje

PRIJAVLJENE TEKMOVALKE ZA EP
(najboljših osem po letošnjih časih )

tekmovalka os. rekord naj letos
1. Luiza Gega (Alb) 9:10.04 9:10.04
2. Alice Finot (Fra) 9:14.34 9:13.34
3. Aimee Pratt (VB) 9:15.64 9:15.64
4. Maruša Mišmaš Zrimšek (Slo) 9:14.84 9:17.14
5. Elizabeth Bird (VB) 9:17.79 9:17.79
6. Chiara Scherrer (Švi) 9:20.28 9:20.28
7. Irene Sanchez-Escribano (Špa) 9:23.94 9:23.94
8. Natalija Strebkova (Ukr) 9:24.54 9:24.54

MALO VERJETNO JE, 
DA VAM NA RAJSKI 
PLAŽI PADE VELIK 
KOKOS NA GLAVO. 
NI PA NEMOGOČE.

ZAVAROVANJE    
ZA TUJINO. 
ZA VSE

MOGOČE.080 20 60
vzajemna.si

vz-tujina-poletje2022 (210x297mm).indd   1 20. 06. 2022   08:30:32
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MNOGOŠTEVILNA SLOVENSKA ODPRAVA NA EVROPSKEM PRVENSTVU V MÜNCHNU

Dvaindvajset slovenskih atletinj in atletov bo nastopilo na evropskem prvenstvu v Münchnu od 15. do 
21. avgusta. Eno največjih reprezentanc do zdaj na prvenstvih stare celine, ki je izpolnila mednarodne 
norme ali se na EP prebila glede na uvrstitve na svetovni lestvici, bo vodil svetovni prvak v metu diska 
Kristjan Čeh.

V ekipi je vseh deset slovenskih reprezentantov, 
ki so prejšnji mesec nastopili na svetovnem 
prvenstvu v Eugenu v ZDA. Tam je polovica 
ekipe nastopila v finalu, v eni najuspešnejših 
odprav v zgodovini SP pa so najvišja mesta 
dosegli Čeh z zlatom v metu diska, Tina Šutej 
s četrtim mestom v skoku s palico in Anita 
Horvat, ki je bila na sedmem mestu ena od 
dveh Evropejk v finalu teka na 800 metrov in je 
svojo vrednost potrdila tudi s tretjim mestom 
6. avgusta na diamantni ligi na Poljskem, ko je 
tretjič v karieri tekla pod dvema minutama z 
osebnim rekordom 1:58,96.

Šutejeva pa je bila na SP četrta in prva med 
Evropejkami, lani je na dvoranskem EP osvojila 
srebro, na letošnjem dvoranskem SP pa bron.

Slovenska odprava bo zato tudi na Bavarsko 
odpotovala z visokimi cilji. Poleg omenjene 
trojice pa si na zmagovali oder želi še kdo izmed 
reprezentantov. Tu sta še dve odlični Slovenki 
– Maruša Mišmaš Zrimšek, ena najboljših 
evropskih tekačic na zaprekah, in Neja Filipič, 
ki v troskoku skokovito napreduje in je tudi v 
širšem krogu kandidatk za kolajno.

ZDAJ SEM SPOČITA
Neja Filipič je na svetovnem prvenstvu v 

Eugenu nastopila pod svojimi pričakovanji in 
izpadla v kvalifikacijah ter se tako ni uvrstila 
med 12 najboljših troskokašic na svetu. Neja je 
v kvalifikacijah začela s 13,83 metra in bila po 
prvi seriji na 18. mestu med vsemi. V drugi je 
prestopila, naslednji skok je meril malo čez 14 
metrov (14,06), a je bil prekratek. Za finale je 
bilo treba skočiti 14,27 metra, kar je v tej sezoni 
slovenska predstavnica zmogla že nekajkrat. 
»Začela sem sicer z veljavnim skokom, a 
sem ugotovila, da se bom morala za finale 
malo bolj potruditi. Pol centimetra sem 
prestopila v drugi seriji, v zadnji pa je bilo 
premalo za kaj več. Po prejšnjih tekmah 
se je moja energija vrnila, forma pa še ne. 
Bom to skušala pripraviti do evropskega 
prvenstva naslednji mesec v Nemčiji,« 
je po tekmi v Oregonu povedala Filipičeva. 
»Preprosto je bilo v sezoni preveč tekem 
in ni se mi uspelo povsem sestaviti za 
svetovno prvenstvo. Zmanjkalo je nekaj 
tehničnih elementov. Bo pa zdaj motivacija 
pred EP še večja,« je takrat dodala Neja. 

In včeraj oziroma danes? »Zdaj sem zelo v 
redu, teden dni treniram res dobro in vrnili 
so se pravi občutki. Dejstvo je, da sem 
imela preveč tekem in premalo treninga. 
Med tekmami je treba vsake toliko časa 
malce potrenirati, da se vrne elastičnost, 
da malenkost popraviš kakšen tehničen 
element. Toda zdaj sem spet v formi, 
motivirana in si zelo želim nastopa,« je 
zatrdila Filipičeva, ki je glede na svoj letošnji 
osebni rekord, dosežen na diamantni ligi v 
Maroku, med kandidatkami za kolajno. »A res?« se 
je nasmejala Neja. Številke ne lažejo. »Naredila 
bom vse, da upravičim pričakovanja. Dala 
bom vse od sebe. Imela pa bom še dodaten 
motiv, saj bo na tribunah moja družina in 
veliko prijateljev. Ne bom jih razočarala,« 
je optimistično končala Neja.  

ZGOŠČEN PROMET
Med najboljšo deseterico v svoji disciplini 

spada tudi komaj 18-letni Matic Ian Guček, ki 
je pred kratkim na svetovnem mladinskem 
prvenstvu do 20 let v teku na 400 metrov z 

Skriti aduti, skrite želje

PRIJAVLJENE TEKMOVALKE ZA EP
(najboljših osem po letošnjih rezultatih)

tekmovalka os. rekord naj letos
1. Marina Bek-Romačuk (Ukr) 14.74 14.74
2. Kristiina Mäkelä (Fin) 14.48 14.48
3. Neele Eckhardt-Noack (Nem) 14.52 14.48
4. Hanna Minenko (Izr) 14.78 14.47
5. Patricia Mamona (Por) 15.01 14.42
6. Neja Filipič (Slo) 14.42 14.42
7. Naomi Metzger (VB) 14.37 14.37
8. Senni Salminen (Fin) 14.63 14.32

PRIJAVLJENI TEKMOVALCI ZA EP
(najboljših deset po letošnjih rezultatih)

tekmovalka os. rekord naj letos
1. Wilfred Happio (Fra) 47.41 47.41
2. Karsten Warholm (Nor) 47.81 48.27
3. Yasmani Copello (Tur) 47.81 48.27
4. Carl Bengtström (Šve) 48.52 48.52
5. Joshua Abuaku (Nem) 48.80 48.80
6. Ludvy Vaillant (Fra) 48.30 48.83
7. Ismail Nezir (Tur) 48.84 48.84
8. Julien Watrin (Bel) 48.90 48.90
9. J. R. Bencosme de Leon (Ita) 48.91 48.91
10. Matic Ian Guček (Slo) 48.91 48.91
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ovirami osvojil srebrno kolajno. Je najmlajši v 
slovenski odpravi za Bavarsko, v Kolumbiji pa je s 
časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni 
rekord Roka Kopitarja.

»Cilji so se po zelo uspešnem nastopu 
v Caliju spremenili. Prej sem načrtoval, 
da bom šel na evropsko prvenstvo po 
nabiranje izkušenj – imam pa 11., 12. čas v 
Evropi. Cilj je zdaj nastop v polfinalu in tam 
želim doseči nov dober izid,« je napovedal 
Guček.

Zagotovo bo v Münchnu dobro tekmovala 
tudi Lia Apostolovski, ki je z uvrstitvijo v 
finale tako prijetno presenetila na svetovnem 
prvenstvu. Veliko pričakuje tudi Agata Zupin, ki 
je na zadnjem mitingu v Vicenzi tekla najbolje 
letos na 400 metrov. Zdaj mora še v glavi odteči 
isto razdaljo z ovirami tako, da ji ne bodo napoti, 
pa bo zagotovo dosegla osebni in državni rekord 
(tega je sposobna) ter uvrstitev vsaj v polfinale. 
Videli bomo, kako se bo na prvi veliki tekmi 
počutil mladi Jan Vukovič, ki je sposoben na 
800 metrov teči pod 1:46, samo pozitivno 
pa lahko presenetita še obe drugi tekačici 
na 800 metrov, Veronika Sadek, ki se 
je pravkar vrnila iz Kolumbije s petim 
mestom na svetu, ter tudi Jerneja 
Smonkar, ki bo naredila vse, da bi 
izboljšala svoj najboljši čas v karieri. 
Prvič bo na veliki tekmi nastopila tudi 
Joni Tomičić Prezelj, za katero bo ta 
nastop v slovenskem dresu na veliki 
tekmi predvsem nagrada za trud in 
potrpežljivost ter za vse, kar je vložila 
v šport, ki ga ima res rada. Joni si je ta 
nastop več kot zaslužila, pa čeprav 
velikih možnosti za 
napredovanje nima. 
Ali pač?

Nastopila bo tudi 
Martina Ratej, ki 
se je po kalvariji 
ob dopinškem 
prekršku vrnila 
na tekmovališča. 
Seveda je 
bil premor 
predolg, da 
bi se lahko 
hitro vrnila na 
stare daljave, 
ob tem pa 
Martina tudi 
ni več rosno 
mlada za 
atletinjo, da bi se 
mišični spomin lahko hitro 
vrnil. Z uvrstitvijo v finale 
bi bila lahko neznansko 
zadovoljna. In če je že imela 
ogromno smole v svoji 
karieri, naj se ji vsaj enkrat 
nasmehne sreča. Na poti 
vrnitve je tudi Robert Renner, 
edini v slovenski ekspediciji, 

ki že ima kolajno z evropskega 
prvenstva. Veteran Primož Kobe 

bo tekel maraton, ki se počasi 
vrača v slovensko atletsko 
krajino, zanimiv pa bo tudi 
nastop obeh slovenskih štafet 

na 400 metrov, ki bosta ciljali 
na uvrstitev v finale in nova 
državna rekorda.    

ODPOVEDALA
V zadnjem trenutku sta nastop na evropskem 

prvenstvu odpovedala Žan Rudolf, ki bi moral 
nastopiti v teku na 800 metrov, in Neja Kršinar, ki 
je nameravala teči maraton. Rudolf se letos bori s 
slabo formo, čeprav je po njegovih besedah treniral 
bolje kot kadarkoli prej. Toda že ponesrečen nastop 
na svetovnem prvenstvu v ZDA je dajal slutiti, da 
Rudi ni dosegel forme, kakršno je želel. Tako je 
bilo verjetno res najbolj pametno, da ne teče na 
evropskem prvenstvu, kjer bi dosegel čas okoli 
1:50, kar je štiri ali pet sekund slabše od osebnega 
rekorda, ki ga je tekel lani.
Neja Kršinar pa se je odpovedala nastopu na 

evropskem prvenstvu, ker je za pot v München 
izvedela prepozno. Za dober nastop na maratonu 
pa se je treba tudi dobro pripraviti.
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V zgodovino slovenske atletike bo zapisano z zlatimi črkami

Govorimo seveda o letošnjem svetovnem 
atletskem prvenstvu v Oregonu, kjer je Kristjan Čeh 
postal svetovni prvak v metu diska, potem ko je s 
71,13 metra pometel s konkurenco in ob osvojeni 
zlati kolajni postavil tudi rekord svetovnih prvenstev. 
To je druga slovenska zlata medalja in skupno šesta 
na dosedanjih osemnajstih svetovnih prvenstvih.

»Kolajne so vsekakor pomembne, zadovoljen 
sem, da sem svetovni prvak, ampak zame ima 
večji pomen svetovni rekord. Ta ostane dlje 
časa zapisan v zgodovino; v metu diska je 
denimo najstarejši,« je svoje načrte za prihodnost 
že dan po osvojeni medalji razkril ptujski orjak, ki 
trenira pod vodstvom novega trenerja, nekdanjega 
odličnega metalca diska Gerda Kanterja. Svetovni 
rekord, ki bi ga s Čehom rada presegla, ima v lasti 
Jürgen Schult, ki je 6. junija 1986 na mitingu v 
Neubrandenburgu disk vrgel 74,08 metra.

Čeh je bil na Hayward Fieldu razred zase. Še najbolj 
se mu je, tudi za prvo člansko odličje, približal Litovec 
Mykolas Alekna (69,27 m). Tudi bron je odšel v Litvo, 
osvojil ga je nekdanji svetovni in aktualni evropski 
prvak, Litovec Andrius Gudžius (67,55 m). Šele četrti 
je bil s 67,10 metra branilec naslova Daniel Stahl iz 
Švedske, tudi olimpijski zmagovalec iz Tokia.

OB OSAKI NAJUSPEŠNEJŠE 
PRVENSTVO

A Čeh ni edini, ki je na prvenstvu blestel. V Eugenu 
je nastopilo deset slovenskih predstavnikov, kar 
polovica pa se jih je uvrstila v finale. Podobno je 
bilo le še v Osaki leta 2007, kjer smo imeli prav tako 
pet finalistov, a hkrati dve osvojeni kolajni. Vendar 

med njima ni bilo zlate. Doslej je bil od Slovencev 
na svetovnih prvenstvih zlat le Primož Kozmus v 
metu kladiva v Berlinu leta 2009. Slednji ima v svoji 
domači vitrini še srebro iz Osake in bron iz Daeguja 
leta 2011.

Prvo odličje je Sloveniji na svetovnih prvenstvih 
prinesel Gregor Cankar, ki je bil leta 1999 v španski 
Sevilli tretji v skoku v daljino. Bron je osvojila tudi 
Marija Šestak v troskoku, a je medaljo prejela 
šele 12 let po prvenstvu v Osaki. Šestakova je bila 
na Japonskem peta, a je nato zaradi dopinških 
prekrškov njenih tekmic pridobila dve mesti, 
medaljo pa so ji podelili na svetovnem prvenstvu 
v Dohi leta 2019.

Vrnimo se k letošnjim finalistom, ki so nas 
navduševali v nočnih urah po slovenskem času, 
za kar je poskrbela deveturna časovna razlika med 

Slovenijo in Oregonom. Na prvem prvenstvu 
v kraljici športov v ZDA je bila blizu odličju tudi 
slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, ki 
je bila na koncu četrta. Preskočila je 4,70 metra.

Šutejeva je tekmovanje končala po neuspešnih 
skokih na 4,80 metra. Ta višina je štiri centimetre nad 
slovenskim rekordom na prostem 4,76 metra, ki ga 
je Šutejeva dosegla 11. septembra lani v Ljubljani. 
Zlato je z izidom sezone na svetu osvojila olimpijska 
zmagovalka iz Tokia 2020, Američanka Katie 
Nageotte, ki je edina v prvem poskusu preskočila 
4,85 metra.

»Zagotovo sem slabe volje, želela sem si 
medaljo, a žal so bila tri dekleta boljša od 
mene. Razočarana sem, a bila sem najboljša 
Evropejka,« je po nastopu povedala slovenska 
rekorderka, ki bo imela lepo priložnost na EP v 
Münchnu.

Lepo presenečenje je z uvrstitvijo v finale teka na 
800 metrov pripravila letos odlična Anita Horvat. V 

SVETOVNO PRVENSTVO V ATLETIKI – EUGENE 2022

Zmenek z zgodovino

SLOVENSKE UVRSTITVE NA SP 2022
Nastopi v finalu

1. Kristjan Čeh, disk (71,13 m) – rekord prvenstev
4. Tina Šutej, palica (4,70 m)
7. Anita Horvat, 800 m (1:59,83)
12. Lia Apostolovski, višina (1,89 m)
14. Maruša Mišmaš Zrimšek, 3000 m zapreke (9:40,78)

Izpadi v kvalifikacijah:
16. Neja Filipič, troskok (14,05 m)
27. Robert Renner, palica (5,50 m)
31. Jerneja Smonkar, 800 m (2:02,48)
32. Agata Zupin, 400 m ovire, (57,12)
33. Anita Horvat, 400 m (52,67)
39. Žan Rudolf, 800 m (1:49,87)
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polfinalu je tekla osebni rekord 1:59,60, v finalu pa 
je z novim tekom pod dvema minutama (1:59,83) 
osvojila sedmo mesto. »Izjemno prvenstvo je 
za mano, iz teka v tek sem stopnjevala svojo 
formo in tudi presenečenja. Zelo sem vesela. 
Pred SP bi bila zadovoljna s polfinalom, tako 
da sem nastopila daleč nad pričakovanji,« je 
bila zadovoljna slovenska rekorderka na 400 metrov 
(v tej disciplini je izpadla v prvem krogu), ki je v 
zadnjem letu več kot uspešno presedlala na dvakrat 
daljšo razdaljo.

V teku na 800 metrov smo imeli dve predstavnici. 
Poleg Horvatove je odlično nastopila tudi Jerneja 
Smonkar. Čeprav je izpadla v prvem krogu, je s 
časom 2:02,48 izpolnila pričakovanja in le za 18 
stotink zaostala za osebnim rekordom.

Lia Apostolovski je v finalu skoka v višino zasedla 
12. mesto z 1,89 metra. Nastopila je na prvem 
članskem SP. Začetno višino 1,84 je preskočila v 
prvo. Na 1,89 metra je prvič za las podrla letvico, v 
drugem poskusu pa je bila ob glasnem ploskanju 
stadiona uspešna. Nato so letvico premaknili na 
višino 1,93 metra, kar bi bil njen osebni in mlajši 
članski državni rekord, a se žal ni izšlo.

»Na prvenstvo sem prišla kot debitantka, 
nisem imela norme, uvrstila sem se prek 
svetovne lestvice. To, da sem se prebila med 
12 najboljših tekmovalk na svetu, je zame 
velik uspeh in motivacija za naprej,« je po 
nastopu ocenila 22-letna slovenska atletinja.

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je 
v finalu enega najhitrejših tekov na 3000 metrov 
zapreke v zgodovini zasedla 14. mesto (9:40,78). 
S finalnim nastopom ni bila zadovoljna, je pa 

navdušila v predteku, ko s časom 9:17,14 ni veliko 
zaostala za državnim rekordom. »Preveč sem 
se ustavljala na ovirah in taki skoki utrudijo 
mišice. Moja prednost je tekoč prehod 
čez ovire, v prvem krogu pa sem porabila 
vso energijo. Tek v gneči je moja največja 
težava,« je bila po finalnem nastopu nekoliko 
jezna in razočarana Mišmaševa.

Slovenska rekorderka Agata Zupin je v 
kvalifikacijah teka na 400 metrov z ovirami zasedla 
skupno 32. mesto (57,12) in se ni uvrstila v polfinale. 

To ni uspelo niti Neji Filipič v troskoku. Filipičeva 
je začela s 13,83 metra, v drugi seriji je prestopila, 
naslednji skok je meril malo čez 14 metrov (14,05 
m), a je bil prekratek. Za finale je bilo treba skočiti 
14,27 metra.

Robert Renner je v kvalifikacijah skoka s palico 
končal na 27. mestu s 5,50 metra. Za finale je 
bilo treba skočiti 5,75, kar je pet centimetrov 
nad državnim rekordom. Žan Rudolf je v 
kvalifikacijah teka na 800 metrov izpadel z 39. 
časom (1:49,87).



20 REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN

Od 4. do 7. julija je v Jeruzalemu potekalo evropsko prvenstvo za mlajše mladince in mladinke. 
Slovenska junakinja v Izraelu je bila mlada skakalka v daljino Brina Likar, ki je v skoku v daljino osvojila 
srebrno kolajno.

Likarjeva je kolajno osvojila zadnji dan prvenstva. 
V finalu je skočila 6,30 metra (+2,0 m/s) in osvojila 
drugo mesto za švedsko tekmico. Likarjeva je v 
Izrael odšla kot kandidatka za najvišja mesta, vlogo 
favoritinje pa je potrdila že v kvalifikacijah, ko je 
dosegla drugi rezultat in se zlahka prebila v finale. 
A finalni nastop se ni začel po njenih željah, saj 
bi skoraj končala tekmovanje po treh poskusih. 
Dodatne tri poskuse dobi le osem najboljših, Brina 
pa je bila tedaj ravno osma, le centimeter pred 
hrvaško tekmico, ki je takrat zaključila s finalom.

»Z nastopom sem zelo zadovoljna, čeprav 
sem videla, da imam še nekaj rezerve, saj je 
bil četrti skok zelo dober, a sem žal prestopila. 
Vseeno sem z drugim mestom in srebrno 
medaljo super zadovoljna,« je po podelitvi 
kolajn dejala Likarjeva, ki je osebni rekord postavila 
4. junija na Vučkovem memorialu v Kranju, ko je 
poletela neverjetnih 6,54 metra.

POLEG KOLAJNE ŠE ŠTEVILNE 
UVRSTITVE V FINALE IN  
OSEBNI REKORDI

Ženska štafeta 100+200+300+400 metrov v 
postavi Nika Šinkec, Lana Andolšek, Lina Hribar in 
Karolina Zbičajnik je v finalu s časom 2:10,97 osvojila 
odlično peto mesto. Fantje v postavi Črt Pfeifer, Bor 
Tekstor, Žan Rozoničnik in Gašper Kušar Stojakovič 
so bili žal diskvalificirani.

Tia Tanja Živko je v teku na 1500 metrov z osebnim 
rekordom 4:28,08 osvojila odlično šesto mesto. 
Poleg Celjanke je na tej razdalji nastopila tudi Zoja 
Ikič, ki je bila 22. s časom 4:45,69.

Odlično je v finalu meta kopja nastopil tudi Tevž 
Podlipnik, ki je v drugi seriji postavil osebni rekord s 
65,42 metra. Prvenstvo je končal na sedmem mestu.

Lina Hribar je v finalu teka na 200 metrov osvojila 
osmo mesto s časom 24,67 (+2,5 m/s).

Klemen Modrijančič je v skoku v daljino osvojil 
deveto mesto z rezultatom 7,13 metra, Andraž 
Rajher pa je bil v finalu meta kladiva 10., orodje 
je zalučal 62,62 metra. V finalu metu kopja je 
nastopila Nuša Lužnik in osvojila 11. mesto. Orodje 
je zalučala 39,97 metra.

Maj Bizjak v finalu skoka s palico ni preskočil 
začetne višine na 4,70 metra in je tako ostal brez 
uvrstitve.

Žan Ogrinc je v teku na 800 metrov s časom 
1:55,61 končal na 12. mestu, Žan Stajan pa je bil v 
isti disciplini z 2:02,97 na koncu 24. Lovro Šimec je 
bil s 4:05,44 22. v teku na 1500 metrov. V polfinalu 
teka na 400 metrov z ovirami je nastopil Mitja 
Zubin, ki je s časom 54,37 prvenstvo končal na 
12. mestu.

V teku na 400 metrov sta nastopila Žan 
Rozoničnik, ki je bil 16. s časom 49,82, ter Gašper 
Kušar Stojakovič, ki je s 50,12 končal na 19. mestu.

Piki Bikar Kern je s časom 25,09 (+1,3 m/s) 
končala na 18. mestu teka na 200 metrov. Tudi pri 
fantih smo imeli dva predstavnika na tej razdalji, 
oba pa sta izpadla v prvem krogu. Bor Tekstor je 
s časom 22,26 (+2,2 m/s) končal na 20. mestu, Val 
Velkavrh pa z 22,27 (+1,0 m/s) na 22.

Karolina Zbičajnik je nastopila v polfinalu teka 
na 400 metrov in s časom 56,30 končala brez 
finala na 13. mestu. Gaja Korošec je v isti disciplini 
s 57,89 zasedla 25. mesto.

Tinkara Omerzu je s časom 14,33 osvojila 22. 
mesto v teku na 100 metrov z ovirami. Lana 
Andolšek je po težavah pri prehodu ovir s 14,19 

(+2,1 m/s) izpadla v prvem krogu. V teku na 
400 metrov z ovirami je Uršula Černelč s časom 
1:04,25 prvenstvo končala na 23. mestu.

V polfinalu teka na 100 metrov sta nastopila 
Nika Šinkec in Črt Pfeifer. Nika je bila s časom 
11,97 (+3,1 m/s) skupno 17., Črt pa je s 10,85 
(+3,2 m/s) osvojil skupno 23. mesto. V tej 
disciplini sta nastopila še Nik Kozel Tomše (11,01) 
in Daša Kernel (12,36), ki sta bila prepočasna za 
napredovanje iz prvega kroga. Osvojila sta 31. 
oziroma 30. mesto.

Luka Aljaž Pajek je nastopil v teku na 2000 metrov 
z zaprekami, a je zaradi poškodbe kmalu odstopil 
in končal v bolnišnici zaradi udarca v prst na nogi, 
vendar je pregled pokazal, da ne gre za zlom.

Brez finalov so v tehničnih disciplinah ostali 
Niko Štajmec, ki je kopje vrgel 58,89 metra, 15. 
mesto je v skoku v višino osvojila Maša Radovan, 
ki je preskočila 1,74 metra, Jak Rovan je s palico 
preskočil 4,20 metra, kar je bilo dovolj za 25. 
mesto, Lužnikova pa je kroglo sunila 14,02 metra 
in osvojila 20. mesto. Žana Planinšek je v metu z 
42,05 metra osvojila 22. mesto.

EVROPSKO PRVENSTVO DO 18 LET

Tudi iz Jeruzalema se je 
Slovenija vrnila s kolajno
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Le teden dni po svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu so se v kolumbijskem Caliju zbrali najboljši 
atleti in atletinje na svetu v starostni kategoriji U-20, med katerimi je bilo tudi 14 slovenskih 
predstavnikov.

Slovenski junak prvenstva je bil 
Matic Ian Guček, ki je osvojil srebrno 
kolajno v teku na 400 metrov z 
ovirami. Pri tem je s časom 48,91 
sekunde izboljšal 42 let star državni 
rekord Roka Kopitarja (49,11) in 
se kot prvi Slovenec spustil pod 
mejo 49 sekund. Kopitar je prejšnji 
slovenski rekord na nizkih ovirah 
tekel 3. junija 1980 v Mariboru. 
Tega leta je na olimpijskih igrah v 
Moskvi nato osvojil peto mesto.

Mladi Celjan se je prepričljivo 
prebil čez uvodni krog tekmovanja, 
v polfinalu pa je osvojil tretje 
mesto v svoji skupini, zato so mu 
v finalu dodelili neugodno prvo 
stezo. To ga očitno ni zmotilo, saj 
se je izstrelil iz startnega bloka in 
zelo hitro začel finalni tek. Kmalu je 
prehitel katarskega in jamajškega 
tekmeca, ki sta bila pred njim v 
polfinalu, premočan je bil le Turek 
Ismail Nezir, ki je slavil z novim 
mladinskim turškim rekordom 
48,84.

»Ko sem prišel v cilj finala, zaradi 
adrenalina nisem čutim utrujenosti. 
Počutil sem se izvrstno. Najprej 
sploh nisem videl doseženega 

časa, ko pa 
sem ga, sem bil še 
toliko bolj zadovoljen. Več 
od rekorda mi pomeni medalja. 
Ta ostane, nihče mi je ne more 
odvzeti. Rekord pač,« je po zmagi 
dejal varovanec Mira Kocuvana 
starejšega.

To je peta kolajna na mladinskih 
svetovnih prvenstvih za Slovenijo. 
Pred njim so jih osvojili Gregor 
Cankar v skoku v daljino (zlato, 
Lizbona 1994), Tina Šutej v skoku 
s palico (srebro, Peking 2006), 
Barbara Špiler v metu kladiva 

(srebro, Moncton 2010) in Matija 
Muhar v metu kopja (srebro, 
Eugene 2014).

BLESTELI TUDI OSTALI
Guček še zdaleč ni bil edini med 

slovenskimi atleti, ki so blesteli v 
Kolumbiji. Veronika Sadek se je 
brez težav prebila do finala teka na 
800 metrov, kjer je s časom 2:02,78 
osvojila peto mesto. Finale je bil 
izjemno hiter, saj je bilo za kolajno 
treba teči kar 2:00,18. V tej disciplini 
je nastopila tudi Petja Klojčnik, ki 
je osvojila prav tako odlično 12. 
mesto.

Jan Emberšič je v finalu meta 
kladiva osvojil peto mesto z 
rezultatom 74,83 metra. Drugi 
slovenski predstavnik v finalu, 
Jakob Urbanč, je s 69,99 metra 
končal na 12. mestu.

Slovenija po dolgem času dobiva 
tudi odličnega tekmovalca v 
mnogoboju. Jan Duhovnik je v 
dvodnevnem programu izboljšal 
oziroma izenačil osebne 
rekorde kar v šestih od 

desetih disciplin, na koncu pa se je 
veselil osmega mesta.

Sandro Jeršin Tomassini je v 
finalu skoka v višino preskočil 2,05 
metra in osvojil deseto mesto. 
Tekmovanje je potekalo v mokrih, 
deževnih razmerah, zato so bili 
rezultati skakalcev nekoliko slabši. 
Za srebro bi zadoščal že skok prek 
2,10 metra v prvem poskusu.

Brina Likar, evropska 
podprvakinja do 18 let v skoku v 
daljino, je v kvalifikacijah skočila 
6,10 metra in za tri centimetre 
zgrešila finale. Končala je na 14. 
mestu.

Ana Rus in Neža Dolenc sta 
nastopili v dveh posamičnih 
disciplinah. Rusova je navdušila 
v teku na 400 metrov, kjer se je z 
osebnim rekordom 54,43 prebila 
v polfinale in na koncu osvojila 
19. mesto, v teku na 200 metrov 
pa je bila s časom 24,39 (–1,0 
m/s) 38. Dolenčeva, ki je imela v 
zadnjem obdobju kar nekaj težav 
s poškodbami, pa je obstala v 

kvalifikacijah tekov na 100 metrov 
z ovirami (14,11 (+0,1 m/s)) in 400 
metrov z ovirami (1:00,44).

Lea Haler je s časom 4:36,83 
osvojila je končno 36. mesto v teku 
na 1500 metrov.

Brez napredovanja sta ostala tudi 
oba predstavnika v teku na 800 
metrov. Žiga Jan je s časom 1:51,27 
osvojil 28. mesto, Anže Svit Požgaj 
pa 45. s časom 1:53,44.

V teku na 100 metrov je nastopil 
Jernej Gumilar, s časom 10,72 
(–2,9 m/s) pa je bil prepočasen 
za napredovanje. Prvenstvo pa je 
končal na 44. mestu.

Na prvenstvu je nastopila tudi 
ženska štafeta 4 x 400 metrov v 
postavi Dolenc, Sadek, Klojčnik 
in Ana Rus, ki je s časom 3:41,08 
ostala brez finala.

MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO U-18 V CALIJU

Guček slovenski junak
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PREGLED POLETNE SEZONE 2022

KOKALJ IN BOTOLIN 
SLAVILA NA DEŽEVNEM 
IN VETROVNEM 
PRVENSTVU V KROSU

Na letošnjem prvenstvu Slovenije v 
krosu izjemno lepa kulisa Soboškega 
jezera s paviljonom Expano ni prišla 
do izraza, saj je tekače in tekačice 
v Murski Soboti pričakalo deževno, 
vetrovno in za ta čas precej mrzlo 
vreme.

Jan Kokalj (Kladivar) je postal članski 
državni prvak v kratkem krosu (3000 
m). V zadnjem teku dneva, ko je 
vsaj dež nekoliko ponehal, so se na 
8000-metrski progi pomerili še člani 
in mlajši člani. Vid Botolin si je že takoj 
nabral nekaj prednosti, ki je iz kroga 
v krog naraščala, in v cilj je pritekel 
daleč pred vsemi ter si zagotovil 
naslov med mlajšimi člani.

Veliko bolj napeto je bilo med člani, 
ko je o zmagovalcu odločal šele 
zadnji krog. V njem je bil najmočnejši 
Simon Navodnik (Kladivar), ki je slavil 
s časom 27:17,6. Domen Dornik 
(Kladivar) je bil srebrn, Blaž Orešnik 
(Ormož) pa bronast.

Državna prvakinja med članicami je 
postala Nina Alt Doma (Ormož), med 
mlajšimi članicami pa Špela Gonza 
(Štajerska).

Vseekipna zmaga je tako pri moških 
kot pri ženskah odšla v celjski Kladivar.

PRITRŽNIK IN DOVNIK DO 
DVEH NASLOVOV V DVEH 
DNEH

Sara Bilban (Šmarnogorska 
naveza) in Maj Pritržnik (Kladivar) sta 
absolutna zmagovalca osme izvedbe 

gorskega kronometra Bukovca, 
ki je štel za državno prvenstvo v 
kategorijah od U-12 do U-20. Tekači 
so morali premagati traso v dolžini 
1550 metrov z višinsko razliko 253 
metrov (mlajše deklice in mlajši dečki 
860 m z višinsko razliko 114 m).

Pritržnik, ki je dan prej slavil tudi 
na državnem prvenstvu v krosu v 
svoji kategoriji, je progo premagal 
v času 9:31 in postal državni prvak v 
kategoriji U-20. V starostni kategoriji 
U-16 je s časom 10:09 slavil Maj 
Repovž (Sevnica), v kategoriji U-14 
pa s časom 10:34 Lukas Dovnik 
(Štajerska), ki je prav tako dan prej 
slavil na državnem prvenstvu v 
krosu. V kategoriji U-12, ki je tekla 
na krajši progi, je Anže Henigman 
(Šmarnogorska naveza) slavil s časom 
5:46.

USPEŠNA VRNITEV 
RATEJEVE, ODLIČEN 
OSEBNI REKORD 
DOMINKOVIĆA

Martina Ratej (Kladivar) se 
je uspešno vrnila na atletska 
tekmovanja. Po uvodnem nastopu 
v Celju pred dobrim tednom, kjer 
je kopje vrgla 54,80 metra, je tokrat 
na mitingu v Radovljici njeno kopje 
poletelo 58,55 metra, normi za EP 
(62,50 m) pa se je s tem približala na 
manj kot štiri metre.

Odlično je nastopil velenjski metalec 
kopja Filip Dominković. Udeleženec 
lanskega evropskega in svetovnega 
mladinskega prvenstva je kopje vrgel 
76,50 metra in krepko izboljšal osebni 
rekord. Za državnim rekordom za 
mlajše člane zdaj zaostaja le še dobra 
dva metra.

KREVS IN GONZA 
NAJHITREJŠA NA 
DRŽAVNEM PRVENSTVU 
V TEKU NA 10.000 
METROV

Mitja Krevs (Šentjernej) je bil 
prepričljivo najhitrejši na prvenstvu 
Slovenije v dolgih tekih v Radovljici. 
V teku na 10.000 metrov je slavil s 
časom 30:25,07. Državni podprvak 
je s časom 31:48,17 postal Domen 
Dornik (Kladivar), bron pa je s časom 
32:04,29 osvojil Blaž Orešnik (Ormož).

V kategoriji članic je bila udeležba 

precej okrnjena, tako da je Klari Rajšek 
(Škofja Loka) za zmago zadoščal 
čas 45:50,16. Precej hitrejša je bila 
absolutna zmagovalka Špela Gonza 
(Štajerska), ki je 25 stadionskih krogov 
pretekla v času osebnega rekorda 
36:25,22 in osvojila naslov med 
mlajšimi članicami.

NEJA KRŠINAR Z 
OSEBNIM REKORDOM 
OSMA NA MARATONU NA 
DUNAJU

Slovenska atletinja Neja Kršinar je 
bila osma na 39. maratonu na Dunaju, 
kjer je 42 kilometrov pretekla v času 
dveh ur, 35 minut in 30 sekund, kar 
je njen osebni rekord. Prepričljivo je 
zmagala Kenijka Vibian Chepkirui z 
rekordom proge 2;20:59.

BEČAN IN KOLIGARJEVA 
DRŽAVNA PRVAKA 
V GORSKEM TEKU V 
DISCIPLINI GOR-DOL

Timotej Bečan in Mojca Koligar 
(oba KGT Papež) sta državna prvaka 
v gorskih tekih v disciplini gor-dol, ki 
so ga izvedli v okviru Hrastnik traila na 
planini Kal nad Hrastnikom.

To je bilo jubilejno 30. prvenstvo v 
tej disciplini, prvo so izvedli leta 1993 
prav tako v Zasavju. Bečan je državni 
prvak postal že četrtič, od tega 
tretjič zapored. Koligarjeva je znova 
prvakinja po letu 2020. Mladinska 
prvaka sta postala Maj Pritržnik 
(AK Kladivar) in Klara Močnik (KGT 
Papež).

PREVLADA 
NOVOMEŠČANOV NA 
APS V MARIBORU

V Mariboru je potekal Atletski 
pokal Slovenije za mlajše mladince 
in mlajše mladinke, oba pokala za 
skupno zmago pa so v zrak dvignili 
predstavniki Atletskega kluba Krka 
Novo mesto, kar se je zgodilo prvič v 
zgodovini.

Fanti iz Novega mesta so zbrali 221,5 
točke, sledilo jim je Atletsko društvo 
Mass Ljubljana z 202 točkama, tretje 
pa je bilo Atletsko društvo Kronos 
Ljubljana s 142 točkami.

Pri dekletih so Novomeščanka 
zbrale 213 točk, drugo in tretje 
mesto sta prav tako odšli v Ljubljano. 
Atletsko društvo Mass je zbralo 137 
točk, Kronos pa 122 točk.

MLADI MNOGOBOJCI 
AD MASS VSEEKIPNI 
ZMAGOVALCI V 
STAROSTNI KATEGORIJI 
U-14

Atletsko društvo Posočje je v 
Tolminu gostilo prvenstvo Slovenije v 
posamičnem in ekipnem mnogoboju 
za pionirje in pionirke U-14. Vseekipni 
zmagovalci so postali člani in članice 
Atletskega društva Mass Ljubljana. 
Zbrali so 38.310 točk. Atletski klub 
Velenje je osvojil drugo mesto (36.588 
točk), Atletski klub Koper pa tretje 
(22.169 točk).

V kategoriji pionirjev je ekipno 
zmago osvojilo Atletsko društvo 
Štajerska Maribor (4707 točk), 
v kategoriji pionirk pa Atletski 
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klub Radovljica (4905 točk). Med 
posamezniki sta naslova državnih 
prvakov osvojila Jaka Dolinar (Kranj) in 
Nika Dovžan Karahodžić (Radovljica).

AD MASS LJUBLJANA 
EKIPNI ZMAGOVALEC, 
ŠMUC IN RAZINGERJEVA 
NAJBOLJŠA 
POSAMEZNIKA

Atletski klub Domžale je gostil 
prvenstvo Slovenije v posamičnem 
in ekipnem mnogoboju za pionirje in 
pionirke U-12. Vseekipni zmagovalci 
so postali člani in članice Atletskega 
društva Mass Ljubljana. Zbrali so 38.477 
točk. Atletski klub Velenje je osvojil 
drugo mesto (17.666 točk), Atletski klub 
Radovljica pa tretje (14.907 točk).

V kategoriji pionirjev je ekipno 
zmago osvojil Atletski klub Špela 
(3934 točk), v kategoriji pionirk pa 
Atletski klub Radovljica (3954 točk).

Med posamezniki sta naslova 
državnih prvakov osvojila Anže Šmuc 
(Špela) in Zoja Razinger (Radovljica).

MARKO IN PETRA 
TRATNIK DRŽAVNA 
PRVAKA V DOLGEM 
TRAILU

Marko Tratnik in Petra Tratnik sta 
zmagovalca osrednje 50-kilometrske 
razdalje Ultra trail Vipava valley 
(UTVV), največje trail tekaške 
prireditve v Sloveniji. Letos je 
bila ob rekordni udeležbi sedma 
izvedba. Razdalja gladiator je štela za 
prvenstvo Slovenije v dolgem trailu 
za člane in članice.

FILIPIČEVA ODLIČNA 
PETA NA DIAMANTNI 
LIGI V DOHI

Atletinja Neja Filipič je v troskoku 
na diamantni ligi v Dohi zasedla 
peto mesto s 14,43 metra in z 
nekoliko premočno pomočjo vetra 
za priznanje rekordnih dosežkov 
(+3,6 m/s). Zmagala je Jamajčanka 
Shanieka Ricketts (14,82 m), ki je 
na istem stadionu prav v katarski 
prestolnici leta 2019 na SP osvojila 
srebrno kolajno.

BOTOLIN Z ODLIČNIM 
OSEBNIM REKORDOM 
DRUGI NA DUNAJU

Vid Botolin (Kladivar) je na 
mednarodnem atletskem mitingu 
na Dunaju nastopil v teku na 1500 
metrov in z osebnim rekordom 
3:43,74 osvojil drugo mesto.

BEČAN UBRANIL NASLOV 
BALKANSKEGA PRVAKA, 
POTRČEVA SREBRNA

Slovenska gorsko-tekaška 
reprezentanca je odlično nastopila 
na balkanskem prvenstvu v 
romunskem mestu Campulung 
Moldovenesc. Timotej Bečan, naš 
najboljši gorski tekač zadnjega 
obdobja, je ubranil naslov 
balkanskega prvaka.

Pri dekletih je pozitivno 
presenetila Martina Potrč, ki si je v 
svojem reprezentančnem debiju 
pritekla srebrno kolajno s časom 
1;11:59.

KEBROVA DRŽAVNA 
PRVAKINJA V 
MNOGOBOJU, DUHOVNIK 
IZPOLNIL NORMO ZA 
MLADINSKO SP

V Mariboru je potekalo prvenstvo 
Slovenije v mnogoboju. Med člani 
slovenskega predstavnika ni bilo, 
zmagal je Srb Milan Čajić (5593 točk), 
med članicami pa je naslov državne 
prvakinje osvojila Tara Keber (Krka), 
ki je v sedmih disciplinah zbrala 4581 
točk.

Med starejšimi mladinci je odličen 
rezultat dosegel Jan Duhovnik (Krka). 
S 7269 točkami je skočil na vrh 
svetovne lestvice (U-20) in izpolnil 
normo za svetovno mladinsko 
prvenstvo, kjer je pozneje osvojil 
osmo mesto.

ČEH Z 71,27 METRA 
ZMAGAL IN IZBOLJŠAL 
SLOVENSKI REKORD, 
ŠUTEJEVA DRUGA V 
BIRMINGHAMU

Ptujčan Kristjan Čeh je na atletski 
diamantni ligi v Birminghamu v metu 
diska z 71,27 metra izboljšal slovenski 
rekord in dosegel izid sezone na svetu 
ter je zdaj deseti na lestvici vseh časov.

Tina Šutej, bronasta marca na 
svetovnem dvoranskem prvenstvu 
v Beogradu, je pred tem v skoku 
s palico delila drugo mesto s 4,65 
metra.

MULEJ V RADENCIH 
UBRANIL NASLOV, 
GORČANOVA PRVA NA 42 
KILOMETROV

Janez Mulej (Radovljica) je na 
40. maratonu Treh src v Radencih 

ubranil naslov slovenskega prvaka 
v maratonu, ki ga je osvojil oktobra 
lani v Ljubljani. S časom 2;35:20 je 
na 42 kilometrov ugnal edinega 
pravega tekmeca, Simona Navodnika 
(Kladivar, 2:36:54). Andreja Gorčan 
(Ormož) je bila s 3;35:01 najboljša 
maratonka.

MASSU IN KLADIVARJU 
EKIPNI ZMAGI, 
EMBERŠIČU IN SADKOVI 
DRŽAVNA REKORDA

V Slovenj Gradcu je potekalo ekipno 
prvenstvo Slovenije za starejše 
mladince in mladinke. V kategoriji 
mladincev so s 13.576 točkami 
slavili člani Atletskega društva Mass 
Ljubljana, med mladinkami pa s 
13.442 točkami Atletsko društvo 
Kladivar Celje.

Med posamezniki sta izstopala 
predvsem Jan Emberšič (Domžale) 
in Veronika Sadek (Mass), ki sta 
postavila nova državna rekorda 
za starejše mladince. Emberšič je 
šestkilogramsko kladivo zalučal 
do rekordne znamke 75,36 metra, 
Sadkova pa je 2000 metrov z 
zaprekami pretekla v času 6:34,89.

NOVOMEŠČANI 
BLESTELI NA EKIPNEM 
TEKMOVANJU PIONIRJEV

V Novi Gorici je potekalo ekipno 
prvenstvo Slovenije za pionirje in 
pionirke U-16, oba pokala za skupno 
zmago pa sta odšla v Novo mesto. 
Pionirji Atletskega kluba Krka Novo 
mesto so zbrali 10.186 točk, pionirke 
pa 10.253 točk.

V zmagovalni ekipi sta posamične 
zmage dosegla Tjaž Djaip Bartolj 
v teku na 3000 metrov (9:42,44) in 
Gašper Pureber, ki je slavil kar v dveh 

Več življenja
za vašo
komunikacijo
Z močjo sodobne tehnologije lahko zdaj mimoidoče 
nagovorite še učinkoviteje, še bolj živo. 
Digitalni mreži PROMENADA in CENTER v Ljubljani 
omogočata dinamično komunikacijo na 64-ih LCD 
zaslonih visoke resolucije in svetilnosti. 
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disciplinah – 100 metrov z ovirami je 
pretekel v času 14,64, v daljino pa je 
skočil 6,48 metra.

Pri pionirkah je zmagovalna ekipa 
dosegla tri posamične zmage. Mimi 
Ilovar je s časom 9:13,78 slavila v hoji 
na 1600 metrov, Ula Meglič je najdlje 
vrgla kladivo (35,06 m), s časom 
50,55 pa so članice dolenjskega 
kluba zmagale tudi v štafetnem teku 
4 x 100 metrov.

ČEH NA PTUJU IZJEMEN, 
FILIPIČEVA Z NAJBOLJŠIM 
REZULTATOM MITINGA 
MED DEKLETI

Kristjan Čeh (Ptuj) je na domačem 
mitingu na Ptuju v metu diska 
vrgel 69,20 metra in se v četrti seriji 
približal magični meji 70 metrov.

Na prvi tekmi sezone za 
mednarodno atletsko ligo Telekoma 
Slovenije sta uspešno nastopili še 
dve atletinji. Neja Filipič (Mass) je 
zmagala s 6,49 metra v skoku v 
daljino, Maruša Mišmaš Zrimšek 
(Mass) pa se je vrnila po poškodbi 
z zmago v teku na 1500 metrov 
(4:15,45).

VUKOVIČ ZMAGAL NA 
FINSKEM, BOTOLIN 
POSTAVIL DRŽAVNI 
REKORD

Jan Vukovič, atlet celjskega 
Kladivarja, je na mitingu v finskem 
Lahtiju v teku na 800 metrov 
zmagal s časom 1:47,37. Vid Botoilin 
(Kladivar) je bil četrti na 3000 metrov 
in je s 7:58,07 postavil mlajši članski 
slovenski rekord. Zdaj je peti na večni 
slovenski članski lestvici.

ČEH NAVDUŠIL TUDI 
V SLOVENSKI BISTRICI, 
ZUPINOVA HITRA V TEKU 
ČEZ OVIRE

Kristjan Čeh (Ptuj) je na drugi tekmi 
mednarodne atletske lige Telekom 
Slovenije v Slovenski Bistrici v metu 
diska slavil z 68,19 metra.

Uvodoma so se v Bistrici z 
minuto molka poklonili spominu 
preminulega Marka Račiča, ki je bil 
najstarejši živeči slovenski olimpijec.

Agata Zupin (Velenje) je v vlažnem 
in dokaj hladnem vremenu za ta 
čas na 400 metrov ovire prepričljivo 
zmagala s 56,84 sekunde, Neja Filipič 
(Mass) pa v skoku v daljino s 6,48 
metra. Lia Apostolovski (Mass) je bila 
najboljša v skoku v višino z 1,86 metra, 
Martina Ratej (Kladivar) je v metu 
kopja slavila s 56,37 metra.

BOTOLIN REKORDNO V 
BELGIJI

Slovenski atlet Vid Botolin je 
na mitingu v belgijskem kraju 

Oordegem na 5000 metrov s 
časom 13:41,61 dosegel svoj peti 
mlajši članski slovenski rekord letos. 
Skupno je član celjskega Kladivarja 
na mitingu dosegel 16. izid, zmagal je 
Eritrejec Samuel Habtom (13:13,74). 
Botolin je popravil rekord do 23 let 
(14:17,20), ki ga je Jan Kokalj dosegel 
18. maja 2019 v Karlsruheju.

SLOVENSKA 
REPREZENTANCA 
DRUGA NA MITINGU 
BRIXIA

V italijanskem mestu Bressanone 
je potekal tradicionalni, 39. miting 
Brixia, na katerem se pomerijo ekipe 
mlajših mladincev iz Nemčije, Italije, 
Švice in Slovenije. Naša dekleta 
so osvojila ekipno prvo mesto, 
fantje peto mesto, kar je slovenski 
reprezentanci v skupnem seštevku 
prineslo odlično drugo mesto. 
Zmagali so mladi atleti in atletinje iz 
italijanske regije Veneto.

Slovenski predstavniki so zabeležili 
pet posamičnih zmag, dve drugi in 
tri tretja mesta. Uspešni sta bili tudi 
obe štafeti 4 x 100 metrov. Dekleta 
v postavi Lucija Potnik, Nika Šinkec, 
Brina Likar in Lina Hribar so zmagala 
ter s časom 46,57 postavila nov 
državni rekord za mlajše mladinke.

EMBERŠIČ V DOMŽALAH 
IZBOLJŠAL MLADINSKI 
DRŽAVNI REKORD

Jan Emberšič (Domžale) je na 
domačem mitingu šestkilogramsko 
kladivo zalučal 76,79 metra in 
krepko popravil svoj državni rekord 
za starejše mladince, ki ga je s 75,36 
metra postavil 21. maja v Slovenj 
Gradcu.

OBE EKIPNI ZMAGI 
LJUBLJANSKEMU MASSU

Po dveh dneh tekmovanja v Celju 
so članski ekipni naslov osvojili atleti 
in atletinje ljubljanskega Massa. 
V moški konkurenci je bil drugi 
Atletski klub Krka Novo mesto, 
tretji pa celjski Kladivar. Celjanke 
so bile druge v skupnem seštevku 
pri dekletih, tretje pa članice 
ljubljanskega Kronosa.

ŠE ENA ‘DIAMANTNA’ 
ZMAGA ČEHA, OSEBNI 
REKORD IN TRETJE MESTO 
FILIPIČEVE

Kristijan Čeh je zmagal z 69,68 metra 
v metu diska na atletski diamantni ligi 
v maroškem Rabatu. Njegov uspeh 
sta dopolnili slovenski atletinji; Neja 
Filipič je bila z osebnim rekordom 
tretja v troskoku (14,42 m), Tina Šutej 
pa je delila peto mesto v skoku s 
palico (4,45 m).

SRNEC IN ROBNIKOVA 
PRVA DRŽAVNA PRVAKA 
V 12-URNEM TEKU

Slovenski ultramaratonec Uroš 
Srnec (AKUS) in Poljakinja Patrycja 
Bereznowska sta zmagovalca 
letošnjega 12-urnega teka 
(SLO12RUN), ki je potekal po ulicah 
Kranja. Tek je štel tudi kot prvo državno 
prvenstvo v tej tekaški disciplini. 
Novemu državnemu prvaku med 
moškimi je med dekleti družbo delala 
naša najboljša ultramaratonka Nataša 
Robnik (Kladivar), ki je bila absolutno 
druga za Poljakinjo.

IZJEMEN SKOK LIKARJEVE 
NA MEMORIALU VUČKO V 
KRANJU

V gorenjski prestolnici je potekal 
28. atletski miting Kranj 2002 – 
memorial Vučko, ki je postregel z 
nekaj odličnimi rezultati. Za vrhunec 
dneva je poskrbela domača skakalka 
v daljino Brina Likar (Triglav), ki je 
poletela izjemnih 6,54 metra.

Likarjeva je s tem dosežkom 
popravila državni rekord za mlajše 
in starejše mladinke, hkrati je 
postavila najboljši izid sezone na 
svetu za mlajše mladinke (U-18) 
in tretji najboljši izid sezone na 
svetu za starejše mladinke (U-20). 
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Na večni slovenski lestvici skoka v 
daljino je skočila na sedmo mesto.

BEČAN Z NORIM 
REKORDOM PROGE NA 
RATITOVEC DO NOVEGA 
NASLOVA

Timotej Bečan (Papež) je še enkrat 
dokazal, da se ga je upravičeno 
prijel vzdevek najboljšega gorskega 
tekača v Sloveniji. Na 26. izvedbi teka 
na Ratitovec, ki je štel za državno 
prvenstvo v disciplini gor, je zmagal 
z novim, »norim« rekordom proge. 
Kot prvi se je spustil pod mejo ene 
ure. Med dekleti je naslov državne 
prvakinje osvojila Mojca Koligar 
(Papež).

ČEH TUDI NA DIAMANTNI 
LIGI V RIMU POKORIL 
KONKURENCO, ŠUTEJEVA 
ČETRTA

Slovenski metalec diska Kristijan Čeh 
je dosegel novo zmago na mitingih 
diamantne lige. Ptujčan je v italijanski 
prestolnici v šesti seriji vrgel 70,72 
metra. Blizu zmagovalnemu odru je 
bila tudi Tina Šutej v skoku ob palici.

GUMILARJU MEMORIALNI 
TEK, DEMŠAR HITER, 
DRŽAVNI REKORD 
SADKOVE

Atlet ljubljanskega Massa Filip 
Jakob Demšar je na tekmovanju 
mednarodne atletske lige Telekom 
Slovenije v Ljubljani z dosežkom 13,78 
sekunde na 110 metrov z ovirami 
poskrbel za najboljši dosežek dneva. 
Na memorialni tekmi na 100 metrov 
v spomin na prezgodaj umrla Matica 
Šušteršiča in Patrika Cvetana je slavil 
Jernej Gumilar iz ljubljanskega Massa, 
ki je z 10,62 za stotinko sekunde ugnal 
Ptujčana Aneja Prapotnika Čurina. 
Veronika Sadek (Mass) je z 2:40,41 
dosegla nov slovenski mladinski 
rekord v teku na 1000 metrov.

PIONIRJI IN PIONIRKE 
KRKE DVIGNILI 
ZMAGOVALNA POKALA 
NA DOMAČEM STADIONU 
V NOVEM MESTU

V Novem mestu je potekal Atletski 
pokal Slovenije za pionirje in pionirke 

U-16, oba pokala za skupno zmago 
pa so v zrak dvignili atleti in atletinje 
domačega kluba.

Pri fantih so predstavniki Atletskega 
kluba Krka Novo mesto zbrali 214 
točk in krepko premagali Atletsko 
društvo Mass Ljubljana na drugem 
(158 točk) in Atletski klub Triglav Kranj 
(133 točk) na tretjem mestu.

Pionirke Krke so zbrale 166,5 
točke, tudi pri dekletih je drugo 
mesto osvojil ljubljanski Mass s 134 
točkami, tretje mesto pa je pripadlo 
Atletskemu klubu Velenje (121 točk).

MLADI ATLETI 
OSVOJILI 12 KOLAJN 
NA BALKANSKEM 
PRVENSTVU DO 18 LET

Slovenska mlajše mladinska 
atletska reprezentanca je uspešno 
nastopila na balkanskem prvenstvu 
v črnogorskem Baru, kjer je osvojila 
pet zlatih, štiri srebrne in tri bronaste 
medalje. Klemen Modrijančič je zlato 
medaljo osvojil v skoku v daljino, 
Tevž Podlipnik v metu kopja, Karolina 
Zbičajnik v teku na 400 metrov, Brina 
Likar v skoku v daljino, Tia Tanja Živko 
pa v teku na 1500 metrov.

V MARIBORU Z 
NAJBOLJŠIMA 
IZIDOMA DEMŠAR IN 
APOSTOLOVSKA

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je 
na atletskem mitingu v Mariboru v 
teku na 3000 metrov zmagala, a z 
9:04,67 šesta z lanskih olimpijskih iger 
v Tokiu ni bila zadovoljna, kot je bila 
Lia Apostolovski (Mass), ki je v skoku 
v višino slavila s 1,87 metra in dosegla 

najboljši dosežek mitinga med 
dekleti. Filip Jakob Demšar (Mass) 
je na 110 metrov ovire slavil s 13,74, 
kar je bil najboljši dosežek mitinga v 
moškikonkurenci.

KOVAČIČ IN MUNIHOVA 
DRŽAVNA PRVAKA V 
KRATKEM TRAILU

V sklopu gorsko-tekaškega praznika 
v Podbrdu je potekalo tudi prvenstvo 
Slovenije v kratkem trailu za člane 
in članice. Naslova sta osvojila Luka 
Kovačič (Papež) in Jasmina Munih 
(Nanos).

ZUPINOVA, VUKOVIČ IN 
RENNER DO BALKANSKIH 
NASLOVOV

Slovenski atlet Jan Vukovič je drugi 
dan balkanskega prvenstva v atletiki, 
ki je potekalo v romunski Craiovi, 
osvojil zlato medaljo v teku na 800 
metrov (1:47,94), prvi je bil tudi Robert 
Renner v skoku s palico, preskočil je 
5,61 metra. Agata Zupin je prvi dan 
osvojila zlato medaljo na 400 metrov 
ovire (57,05).

EKIPNI NASLOVI PRI 
NAJMLAJŠIH V KRANJ, 
VELENJE, GROSUPLJE IN 
LJUBLJANO

Na Ptuju je potekalo ekipno 
prvenstvo Slovenije za pionirje in 
pionirke U-12 in U-14. Med pionirji 
U-14 je zmaga odšla v Atletski klub 
Kranj, ki je zbral 3606 točk. Drugo 
mesto je osvojil Atletski klub Radovljica 
(3212 točk), tretje pa Atletsko društvo 
Slovenska Bistrica (3144 točk).

Med pionirkami U-14 je zmago 
osvojil Atletski klub Velenje, ki je 
zbral 4115 točk. Atletski klub Kranj 
je bil drugi s 3841 točkami, Atletsko 
društvo Mass Ljubljana pa tretje s 
3492 točkami.

Atletski klub Špela se je veselil 
ekipne zmage med pionirji U-12. 
Člani kluba iz Grosuplja so zbrali 2212 
točk. Atletski klub Krka Novo mesto 
je na drugem mestu zbral 2174 točk, 
Atletsko društvo Mass Ljubljana pa 
2162 točk.

Med pionirkami U-12 je zmaga 
odšla v Ljubljano. Atletsko društvo 
Mass je zbralo 2618 točk, drugi je bil 
Atletski klub Krka Novo mesto (2337 
točk), tretji pa Atletski klub Velenje 
(2118 točk).

ODLIČNI REZULTATI NA 
ČLANSKEM DRŽAVNEM 
PRVENSTVU

Kristjan Čeh (Ptuj) je drugi dan 
državnega prvenstva v Velenju v 
metu diska zmagal in se z 69,91 
metra povsem približal magični meji 
70 metrov. Tina Šutej (Kladivar) je v 
skoku s palico zmagala s 4,72 metra 
in štiri centimetre zaostala za svojim 
slovenskim rekordom.

Anita Horvat (Velenje) je na 800 m 
z 2:00,31 izpolnila normo (2:00,40) 
za evropsko prvenstvo v Münchnu. 
Veronika Sadek je na tretjem mestu 
(2:02,88) je postavila državni rekord za 
starejše mladinke.

Neja Filipič (Mass) je v skoku v 
daljino slavila s 6,55 m. Matic Ian 
Guček (Kladivar) je na 400 m ovire 
tekel 49,72 in z osebnim ter starejše 
mladinskim državnim rekordom za 
dobre pol sekunde zaostal za 42 let 
starim slovenskim rekordom Roka 
Kopitarja (49,11), ki ga je pozneje 
popravil na SP do 20 let.

Na 3000 m sta bila prva Vid Botolin 
(Kladivar 8:09,24) in Anja Fink (Kronos, 
10:28,06). V metu kopja je mladi Filip 
Dominković (Velenje) z 69,50 m ugnal 
slovenskega rekorderja Matijo Kranjca 
(Mass, 69,02 m).

Jakob Filip Demšar iz ljubljanskega 
Massa je zanesljivo dobil tekmo na 
110 m z ovirami, izid 14,20 pa ni 
tisti, ki bi zadovoljil njegove apetite. 
Podobno velja za Evo Pepelnak iz 
celjskega Kladivarja v troskoku. V 
odsotnosti Filipičeve je zmagala s 
13,25 m.

Lia Apostolovski (Mass) je bila 
prepričljivo najboljša v skoku v višino 
in slavila s 189 cm, ki jih je preskočila 
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že v prvem poskusu. Robert Renner 
(Mass) je v skoku s palico tekmoval 
sam s sabo in letvico. Preskočil je 5,57 
metra.

VERONIKA SADEK V 
BELGIJI ŠE IZBOLJŠALA 
DRŽAVNI REKORD ZA 
STAREJŠE MLADINKE

Veronika Sadek (Mass) je na 
bronastem mitingu celinske turneje 
v Liegu osvojila drugo mesto v teku 
na 800 metrov, z odličnim rezultatom 
2:01,52 pa je še izboljšala državni 
rekord za starejše mladinke.

ČEH IZJEMEN TUDI V 
STOCKHOLMU, ZMAGA 
IN MET PREK 70 METROV

Kristjan Čeh je zmagal na 
diamantni ligi, v kateri je v tej sezoni 
še neporažen, v Stockholmu je spet 
vrgel disk prek 70 metrov, 70,02 m je 
tudi rekord mitinga.

Drugi je bil mladi in izjemno 
obetavni Mykolas Alekna iz 
Litve (69,81 m), tretji svetovni in 
olimpijki prvak Daniel Stahl iz 
Švedske (67,57 m).

VUKOVIČ V OSLU NA 
DRUGO MESTO NA 800 
METROV VSEH ČASOV V 
SLOVENIJI

Jan Vukovič je na atletskem 
mitingu v Oslu z osebnim rekordom 
na 800 metrov, za tretje mesto je 
tekel 1:46,80, pritekel drugo mesto 
vseh časov v Sloveniji. Pred njim je 
zdaj le Žan Rudolf, ki je slovenski 
rekord 1:45,15 tekel 4. avgusta 2021 
v Pfungstadtu.

FILIPIČEVA NA 
SREDOZEMSKIH IGRAH 
ZLATA, HORVATOVA IN 
ŠTAFETA DO SREBRA

Neja Filipič je na sredozemskih 
igrah v alžirskem Oranu osvojila zlato 
v troskoku (14,16 m). Anita Horvat je 
bila pred tem druga v finalu na 400 
metrov (51,94).

Anita Horvat, Maja Pogorevc, 
Jerneja Smonkar in Agata Zupin so v 
štafeti 4 x 400 metrov osvojile srebrno 
medaljo (3:31,51). Filip Jakob Demšar 
je že v predteku na 110 metrov z 

ovirami dosegel mlajši članski državni 
rekord (13,65), v finalu pa je bil šesti s 
časom 13,72.

ŠTIRJE DRŽAVNI NASLOVI 
IN DRŽAVNI REKORD 
GUČKA NA DP V NOVI 
GORICI

V Novi Gorici je potekalo prvenstvo 
Slovenije za starejše mladince in 
mladinke. Za vrhunec prvenstva je 
prvi dan poskrbel Matic Ian Guček, 
ki je v teku na 400 metrov s časom 
46,60 postavil nov državni rekord za 
starejše mladince. Zmagal je tudi v 
teku na 110 metrov z ovirami (14,19) 
in 400 metrov z ovirami (50,12). Konec 
drugega dne je do zmage pomagal 
tudi štafeti celjskega Kladivarja v teku 
na 4 x 400 metrov (3:21,73).

Zelo blizu državnemu rekordu je 
bil tudi Jan Emberšič (Domžale), 
ki je kladivo zalučal 76,67 metra 
in za rekordom zaostal zgolj 12 
centimetrov.

Blestel je tudi Jan Duhovnik (Novo 
mesto), ki je v dveh dneh zbral kar 
pet kolajn. Zmagal je v suvanju 
krogle (13,76 m), skoku v daljino (7,11 
m) in metu diska (47,07 m), v teku na 
110 metrov z ovirami (14,87) in metu 
kopja (48,75 m) pa je bil drugi.

APOSTOLOVSKA ČEZ 
1,91 METRA, ŠUŠTARŠIČU 
DVOJNA SPRINTERSKA 
KRONA

Najboljši dosežek prvenstva 
Slovenije za mlajše člane in 

članice v Novi Gorici je dosegla Lia 
Apostolovski (Mass), ki je v skoku v 
višino preskočila 1,91 metra, kar je 
njen najboljši letošnji dosežek.

Matevž Šuštaršič (Krka) je slavil v 
obeh sprinterskih preizkušnjah. V 
teku na 100 metrov je slavil s časom 
10,59 (+0,3 m/s), na dvakrat daljši 
razdalji pa s časom 21,11 (–0,7 m/s).

Dve zmagi je osvojil tudi Marko 
Pepelnak (Kladivar), in sicer v teku 
na 400 metrov (49,19) in na isti 
razdalji z ovirami (53,09).

NEKAJ VRHUNSKIH 
DOSEŽKOV V NOVEM 
MESTU, DEMŠARJU 
VETER ODPIHNIL 
REKORD

Filip Jakob Demšar (Mass) je na 33. 
atletskem mitingu v Novem mestu 
v teku na 110 metrov z ovirami 
slavil s 13,54 sekunde in bi izboljšal 
desetletje in pol star slovenski 
rekord (13,56) Damjana Zlatnarja, če 
ne bi pihal 0,9 m/s premočan veter, 
namerili so +2,9 m/s.

Agata Zupin je bila prepričljivo 
najboljša na 200 metrov (23,86). 
Med atleti je to razdaljo v zadnji 
disciplini mitinga najhitreje 
zmogel član novomeške Krke, 
organizatorice tekmovanja. Matevž 
Šuštaršič se je spustil pod 21 sekund 
(20,97) in za štiri desetinke ugnal 
Roka Ferlana (Triglav, 21,37).

S časom pod 54 sekundami je na 
400 metrov slavila Aneja Simončič 
(Mass, 53,95) pred Viko Rutar (Mass, 
55,04).

ŽAN OGRINC SREBRN 
NA OFEM

Na olimpijskemu festivalu 
evropske mladine na Slovaškem je 
Žan Ogrinc poskrbel, da je Slovenija 
osvojila kolajno tudi v atletiki. 
V finalnem teku na 800 metrov 
je s časom 1:57,98 zaostal le za 
francoskim tekmecem in osvojil 
srebrno medaljo.

MARUŠA ČERNJUL TUDI 
URADNO KONČALA 
ATLETSKO KARIERO

Slovenska skakalka v višino 
Maruša Černjul je v sredo na 
domačem stadionu v Celju v 
ožjem krogu atletskih prijateljev 
tudi uradno zaključila atletsko 
kariero. Tridesetletna Celjanka je 
zadnjič tekmovala 1. julija 2021, ko 
je zmagala na atletskem pokalu 
Slovenije v Velenju.

Černjulova je druga na slovenski 
lestvici vseh časov v skoku v višino, 
osebni rekord 1,93 metra je postavila 
18. junija 2016 v Celju. Nastopila je 
na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

ANITA HORVAT Z 
OSEBNIM REKORDOM 
TRETJA NA DIAMANTNI 
LIGI NA POLJSKEM

Anita Horvat je na atletski 
diamantni ligi v Chorzowu na 
Poljskem v teku na 800 metrov 
zasedla tretje mesto. Edina 
slovenska predstavnica na tekmi 
je ob odmevni uvrstitvi s časom 
1:58,96 dosegla tudi osebni rekord.

ČEH TUDI NA 
MADŽARSKEM 
POMETEL S SVETOVNO 
KONKURENCO

Slovenski atlet Kristjan Čeh (Ptuj) 
nadaljuje izjemno sezono. Danes 
je v metu diska zmagal na mitingu 
v Szekesfehervarju, kjer je znova 
presegel 70 metrov. Svetovni prvak 
je slavil z metom, dolgim 71,23 
metra. To je le štiri centimetre slabše 
od njegovega državnega rekorda, 
doseženega maja v Birminghamu. 
Drugo mesto je osvojil Litovec 
Andrius Gudžius s 67,39 metra, 
tretje pa Šved Daniel Stahl s 67,01 
metra.
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’MAM IGRE NA TVJU. 
Video igre so peskovnik, kjer lahko doživite svoje 
največje sanje. Za igranje iger na televiziji ne 
potrebujete več dragih konzol, NEO vse ponuja 
v oblaku. Trenutno lahko prek platforme NEO 
igrate več kot 120 iger, seznam pa se vsak 
mesec povečuje. 

’MAM LIGO ZASE. 
NEO vam omogoča, da spremljate vse tekme 
najboljših nogometnih lig. Španski, italijanski, 
nemški in francoski ligi se avgusta pridruži 
še najpopularnejša nogometna liga na svetu 
– angleška liga. Če vas kakšna atraktivna 
poteza še posebej očara, pa izkoristite funkcijo 
prevrtavanja s sličicami in si jo oglejte znova. 

’MAM DALEČ     
 NAJHITREJŠI NET. 

Pozabite na težave z manj kakovostno sliko 
pretočnih vsebin in dolgotrajnim nalaganjem 
dokumentov. Zdaj lahko uživate v hitrosti do 
1 Gbit/s, ki je vključena v paketa NEO SVET C  
in NEO SUPERNET, v obeh paketih pa se lahko 
hitrost še nadgradi do 2 Gbit/s.*

Glasovno upravljanje v slovenščini se je še pred časom zdelo nemogoče. 
Predstavljajte si, da so vaše najljubše vsebine le eno ''kriminalko'' v daljinec 
stran. NEO pa razume tudi vaše otroke, ki so le ''lisanke'' oddaljeni od 
zabavnega in varnega zavetja Otroškega parka, knjižnice otroških vsebin,
izhod iz katere je zaklenjen s starševskim geslom.

telekom.si/neo

’MAM FILME IZ KINA.
Obisk kina je zabaven, vendar ima ogled filma 
na domačem kavču svoje prednosti. Predvsem 
se bolj splača. V videoteki DKino si lahko cela 
družina za pol cene kino vstopnice ogleda 
izbrani film ali risanko, nekatere že kmalu za 
tem, ko zapustijo kinematografe.

’MAM NEO ZA POL CENE.
NEO tako res zagotavlja najboljšo TV izkušnjo, 
kar prikazuje tudi več kot 100.000 zadovoljnih 
uporabnikov, ki se jim vsak mesec pridružujejo 
novi. Pridružite se tudi vi in si zagotovite 
neskončno NEO trenutkov, saj vsem novim in 
obstoječim naročnikom paketov NEO, ki imajo 
izbrani mobilni paket ponujamo 50 % popusta 
na naročnino paketov NEO prve štiri mesece*.

*Novi in obstoječi naročniki paketov NEO A, NEO B, NEO C, NEO Brezžični, NEO Enostavni, Brezžični net, Net, in NEO TV, ki so hkrati naročniki 
mobilnih paketov ali paketov z mobilno telefonijo in ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, prve 4 mesece za izbrani paket 
plačujejo mesečno naročnino, ki je 50% nižja od redne cene. Po pretečenih 4 mesecih se začne zaračunavati redna mesečna naročnina paketa 
po takrat veljavnem ceniku. Ta akcijska ponudba se izključuje z ostalimi akcijskimi ponudbami, razen s tistimi, kjer je to posebej navedeno. 
Hitrost interneta 1Gbit/s v smeri do uporabnika velja v optičnem omrežju Telekoma Slovenije na paketih NEO Svet C in NEO SuperNet. V obeh 
paketih se lahko hitrost interneta nadgradi do 2 Gbit/s /100 Mbit/s na FTTH za 16 EUR na mesec. Več informacij o ponudbi na www.telekom.si, 
v Telekomovem centru, na pooblaščenem prodajnem mestu ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

’MAM DALJINEC,
 KI ME RAZUME.

’MAM
 NEO.

NEO izkušnja vsakemu pomeni nekaj 
drugega. Nekdo rad v vsebinah uživa v 
postelji ali na poti, drugi si želi najnovejših 
filmov ali pa s prijatelji uživati v prenosih 
najbolj napetih derbijev. Vse pa druži 
neskončno NEO trenutkov in dejstvo, da 
'majo najboljšo izkušnjo, ker 'majo NEO.

OD AVGUSTA
TUDI 
ANGLEŠKA
LIGA
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