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REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN

Sezona
presežkov
PRIMOŽ FEGUŠ,
v. d. predsednika AZS

Spoštovani ljubitelji atletike, za nami je atletska sezona,
o kakršni smo v zadnjih letih lahko le sanjali. Sezona,
ki spominja na čase, ko so nas na velikih tekmovanjih
z osvajanjem kolajn razvajali Primož Kozmus, Jolanda
Čeplak, Marija Šestak ... Po Kozmusu smo dobili drugega
Slovenca, ki se lahko pohvali z naslovom svetovnega
prvaka v atletiki, kraljici športa, najbolj konkurenčni
športni panogi na svetu. Na svetovnem prvenstvu so
tekmovali atleti in atletinje iz skoraj dvesto držav, kar
dosežku Kristjana Čeha daje še dodatno težo.
Če smo lani govorili, da se je prebil v sam svetovni vrh
meta diska, lahko letos brez zadržkov rečemo, da je na
njem kraljeval. Kot je že sam večkrat poudaril, je za njim
sezona, kakršno bi si lahko le želel. Naslovu svetovnega
prvaka je dodal še naslov evropskega podprvaka,
kot prvi Slovenec pa je v svoji disciplini zmagal tudi v
skupnem seštevku diamantne lige. Nobenega dvoma ni
bilo, da ga bomo tudi doma že tretjič zapored okronali z
nazivom najboljšega atleta leta.
Čeprav so nas letos s svojimi dosežki razveseljevale
številne slovenske atletinje, pa je Tina Šutej z dvema
bronastima medaljama na velikih tekmovanjih še
posebej izstopala in je zasluženo prejela naziv naj
atletinje leta. Njena zgodba z evropskega prvenstva v
Münchnu, ko je do brona prišla s porezano roko, je res
navdihujoča. Zanjo bi si zaslužila še posebno nagrado.
Ob tem bi rad čestital tudi vsem naj atletom in
atletinjam v mlajših kategorijah ter vsem drugim
dobitnikom priznanj, ki jih ni malo. Zahvala gre tudi vsem
trenerjem in klubom, ki se trudijo atletom omogočiti
razmere in razvoj na najvišji mogoči ravni.
Ob vseh uspehih na članski ravni nikakor ne smemo
spregledati izjemnih dosežkov mladih. Tudi z evropskega
prvenstva do 18 let v Izraelu, svetovnega prvenstva do
20 let v Kolumbiji ter olimpijskega festivala evropske
mladine na Slovaškem so se naše reprezentance vrnile
z odličji, tako da se za prihodnost slovenske atletike ni
bati.
A ne smemo zaspati na lovorikah. Sezona 2023 bo
ponovno pestra z evropskimi in svetovnimi prvenstvi, vsi
pa si želimo, da bi se trend uspehov nadaljeval. Čaka pa
nas še eno posebej pomembno tekmovanje za slovensko
atletiko, in sicer ekipno evropsko prvenstvo. Na tem
tekmovanju se pokaže moč celotne reprezentance, in
ne zgolj nekaterih posameznikov. Pomemben je ekipni
duh, ki ga je bilo mogoče občutiti že v zadnjih sezonah,
medsebojno spodbujanje v ekipi, ko je dragocena vsaka
točka, in če bomo delovali podobno kot v Stari Zagori
pred dvema letoma, ko sem imel čast biti vodja ekipe,
sem prepričan, da se bomo veselili tudi novih uspehov.
Za konec bi se rad zahvalil prav vsem, ki so
kakorkoli pripomogli, da danes lahko govorimo o
eni najuspešnejših sezon v slovenski atletiki, atletom
in atletinjam ter njihovim trenerjem pa želim, da
nadaljujejo na svoji poti proti ciljem, na kateri jim bo
Atletska zveza Slovenije pomagala po svojih najboljših
močeh.
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NAJBOLJŠI ATLET LETA 2022 – KRISTJAN ČEH

Preprosto najboljši
– svetovni prvak
»First place and world champion, with championship record ... Kriiiistjan Čeh, Slovenia!«* Tako je uradni
napovedovalec na stadionu v Eugenu, kjer je potekalo svetovno prvenstvo, pozval Ptujčana, naj stopi na
zmagovalni oder v metu diska in prevzame zlato kolajno. In potem je zadonela Zdravljica! Kristjan je stopil
na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, prejel zlato kolajno, se obrnil in poslušal Zdravljico. In potem
norija! Še vedno se spomnimo, kaj je povedal po največjem slovenskem atletskem uspehu po zlati kolajni
Primoža Kozmusa na olimpijskih igrah v Pekingu.
Čeh je bil po finalu meta diska, ko je zlato v Eugenu
osvojil z rekordom svetovnih prvenstev 71,13
metra, zelo zadovoljen in 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.
Kolajne so vsekakor pomembne, 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 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
Neubrandenburgu 6. junija 1986.
»Pred tekmo sem se pogovarjal
s
trenerjem
Gerdom
Kanterjem. Alekna je star 19
let, njegov čas še pride. ‘Danes
je tvoj dan,’ mi je rekel Kanter.
Bil je zelo zadovoljen z metom
preko 71 metrov. Po njem mi
je rekel, da imam še 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 to prednost, da
sem zelo visok
in imam zelo
velik
premer
rok. Imam velik
potencial
...«
se zaveda 2,06
metra
visoki

orjak s Ptuja: »Ni mi žal, da sem šel v atletiko.
Vedno sem rad metal disk, to še vedno rad
počnem in tu bom ostal.« Čeh je osvojil šele
drugo slovensko zlato in skupno šesto kolajno na
dosedanjih
18
svetovnih
prvenstvih. Doslej je bil zlat
le 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 daljši od 69 metrov, sem
si rekel le, da ne smem izgubiti
kolajne, katerakoli že bo. Že pred
tekmo sem si za cilj zastavil met
čez 70 m in rekord prvenstev. Ko sem
presegel 71 m, sem si želel še več. Ampak ni
šlo dlje. Je pa to moja prva članska kolajna,
in to zlata,« je bil po tekmi, ogrnjen s slovensko
zastavo, vesel Čeh.
Ni ga zmotilo, da je finale začel s 65,27 m; po
metu je zmajeval z glavo, ker je bil po uvodni seriji
šele peti. »Prvi met sem šel ‘na ziher’ in ga tudi
grdo zgrešil. Bilo je 65,27 m in vedel sem, da
bo dovolj za uvrstitev med osem najboljših
ter da bom imel potem na voljo še pet metov.
Drugi met sem šel ‘na lahko’ in vrgel čez 69 m.
Potem pa mi je steklo na 71 m.« Imel je dva meta
preko 70 m, edini je presegel to mejo in se povsem
približal državnemu rekordu 71,27 m, s katerim je
v Birminghamu 21. maja na diamantni ligi prešel
na deseto mesto v zgodovini. »Z veseljem sem
spremljal, kaj od mene pričakujejo drugi.
Sam pa sem vedel, kaj moram storiti, in to
sem tudi naredil. Vedel sem, da se od mene
veliko pričakuje. Pisalo se je o kolajni, o zlati
kolajni. 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.«
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Potem pot domov, slavje v domačih Podvincih,
nagrade in sprejemi ... Toda hitro je bilo treba vse
skupaj odmisliti in se pripraviti na drugo veliko
tekmo sezone, evropsko prvenstvo v Nemčiji. Tja
je prišel v vlogi velikega favorita; verjetno bi lagali,
če bi rekli, da nismo pričakovali novega zlata. Že
v kvalifikacijah je dosegel nov rekord evropskih
prvenstev, v finalu pa nato ni šlo tako, kot je
pričakoval. Ni letelo čez 70 metrov in premagal ga
je mladi Litovec Mykolas Alekna.
Čeh je bil pošten do sebe in svojih navijačev:
»Pričakoval sem zlato, a nisem preveč
razočaran. Drugo mesto je le drugo
mesto. To je tudi moje prvo EP. Če
sem zadovoljen z uvrstitvijo, pa
z meti nisem. Slabi sicer niso
bili, ni pa bil tehnično dober
zaključek izmeta, zato so bile
daljave krajše. Nobenega meta
nisem prav zadel. Kot da bi bil pri
68 metrih nekakšen zid in ni šlo dlje.
Bilo je nekaj pritiska, bil sem v vlogi favorita,
nastopil sem na največjem stadionu in pred
največjo publiko doslej. Poraz sem doživel na
drugi najpomembnejši tekmi sezone. Alekna
je bil tokrat boljši in je moj največji tekmec v
tem letu. Čez dve leti bom naredil vse, kar bo
v moji moči, da mu zlato odvzamem.«
Malce razočaranja, pa vendar je bilo treba delati
do konca sezone. In nalogo je opravil vrhunsko.
Zmagal je na vseh mitingih diamantne lige v
sezoni, tudi na finalu v Zürichu, in postal prvi
slovenski zmagovalec skupnega seštevka v
diamantni ligi.
In številke? Štirikrat v letu je disk vrgel čez
magično mejo 70 metrov. V letu 2022 je nastopil
na 23 tekmah in samo trikrat ni bil najboljši – na
mitingu Paavo Nurmi v finskem Turkuju, kjer je
imel želodčne težave, v kvalifikacijah svetovnega
prvenstva v Eugenu, kar ni bilo pomembno, saj je
že v prvem metu dosegel kvalifikacijsko normo,

NAJ ČLANI 2022

1. Kristjan Čeh (Ptuj)
2. Matic Ian Guček (Kladivar Celje)
3. Timotej Bečan (Papež)
4. Jan Vukovič (Kladivar Celje)
5. Filip Jakob Demšar (Mass Ljubljana)
6. Robert Renner (Mass Ljubljana)

331
214
76
67
63
53
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in na evropskem prvenstvu v Münchnu. Izjemna,
nepozabna sezona. Toda to naj bi bila šele prva od
mnogih, saj je, kot je izpostavil sam, star šele 23 let.
In naslednji cilj? V Budimpešti naslednje leto ubraniti
naslov svetovnega prvaka, potem pa olimpijske igre
v Parizu 2024 in evropsko prvenstvo 2024 v Rimu.
Dve evropski prestolnici in dva velika cilja.
In še: Kristjanov trener Kanter je napovedal, da
potrebuje še približno dve leti, da bo sposoben za
nov svetovni rekord ...
*Prvo mesto in svetovni prvak, z rekordom
prvenstev ... Kriiistjan Čeh, Slovenija!
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NAJBOLJŠA ATLETINJA LETA 2022 – TINA ŠUTEJ

Čestitke za ... izjemno
sezono in ... rojstni dan, Tina!
Dve kolajni na velikih tekmah, državni rekord, četrta skakalka s palico na svetovnem prvenstvu, tretja v
skupnem seštevku diamantne lige ... To je bilo leto Tine Šutej. Končno je pri 33 letih pobrala nekaj sadov
svojega dolgoletnega dela.

Še nikoli je pred začetkom sezone nismo videli
tako odločno. Lani ji je odleglo, ko je osvojila prvo
člansko kolajno, ko je na evropskem dvoranskem
prvenstvu vzela srebrno. Na olimpijskih igrah z
izvrstnim petim mestom ni bila najbolj zadovoljna.
Ve, da nekaj šteje le kolajna. Zato je še bolj trdo
trenirala, s trenerjem Milanom Kranjcem sta tudi
prilagodila treninge zaradi kroničnega vnetja tetive,
toda dejala je, da se je navadila trenirati in tekmovati
z bolečinami. Tina Šutej ali Tuna, kot so ji vzdevek
nalepili prijatelji iz Amerike, je neverjetno vztrajna.
Večina, tudi vrhunskih športnikov bi že končala
kariero. Toda Tina se je odločila, da se ne bo ločila
od svoje velike ljubezni atletike brez velike kolajne.
Da, res je njena velika ljubezen, ki pa ji mnogokrat
ljubezni ni vrnila, ampak ji je zadajala boleče udarce.
Pa vendar, če imaš nekoga tako rad, kot ima Tina
atletiko in skok s palico, potem potrpiš, sprejmeš

kakšen kompromis in vztrajaš, tudi desetletje, če je
treba. In Tina je morala potrpeti desetletje, da se je
njen trud povrnil.
Lani, ko je bila srebrna na evropskem dvoranskem
prvenstvu, je bila zelo zadovoljna, a se je zdelo, da je
njen pogled izdajal, da je vse skupaj šele začetek –

NAJ ČLANICE 2022

1. Tina Šutej (Kladivar Celje)
2. Anita Horvat (Velenje)
3. Lia Apostolovski (Mass Ljubljana)
4. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass Ljubljana)
5. Neja Filipič (Mass Ljubljana)
6. Martina Ratej (Kladivar Celje)

321
158
97
93
74
61

nagonski pogled je bil, kot vampir, ki prvič okusi krvi.
Željna je bila več.
S Tino smo se v njeni karieri veliko pogovarjali
in ni bila vedno razpoložena. Včasih je žalost in
razočaranje skrivala v sebi, spet drugič je z veliko
strastjo govorila o petih metrih. O petih metrih,
ki jih želi preskočiti (do zdaj so magično mejo v
dvorani in na prostem preskočile le štiri atletinje).
Pred to sezono je govorila, da je pripravljena
skočiti prek 4,80 metra, če bo vse tako, kot mora
biti. A nikoli ni tako, kot mora biti, zato mora Tina
vsakič dodati še nekaj več. Potem je prišel 5. marec
in miting v Rouenu. Takrat je prvič v življenju na
tekmi preskočila 4,80 metra. Dva tedna pozneje
pa je imela v žepu bronasto kolajno s svetovnega
dvoranskega prvenstva, ko se je na tekmi vrnila iz
brezna, ko je bila že v izgubljenem položaju. Za nas,
ne za Tino.
In jasno je bilo, kaj mora slediti poleti – »še
dve kolajni« je govorila Tina – na svetovnem in
evropskem prvenstvu. Boleča tetiva in še kakšna
bolezen ji nista pomagali pri treningih. Ni trenirala
tako in toliko, kot je hotela. Pa se ni pritoževala. In
ni znižala svojih ciljev. Pred odhodom v »svojo«
Ameriko je odlično skakala na državnem prvenstvu,
tam pa ... Eugene v Oregonu – atletska meka v ZDA.
Tina je hotela tudi ali pa predvsem tam pokazati,
da je iz pravega testa. Ni ji sicer treba nikomur
dokazovati, kako dobra je, saj o tem govorijo njeni
rezultati ... Pa vendar te nekje v trebuhu vedno nekaj
skeli, ko razmišljaš o svojih dosežkih ... Po četrtem
mestu v Eugenu je dejala, da je s skoki v finalu sicer
zadovoljna, a vendar nezadovoljna, ker ni osvojila
kolajne, zaradi katere je prišla v ZDA. Jasno, malce
tolažbe je bilo, da je pred njo še evropsko prvenstvo
in da je naslednje svetovno prvenstvo že naslednje
leto blizu nas, v Budimpešti ... A tolažba je za tiste,
ki ne razumejo vrhunskega športa. Evropsko
prvenstvo in München – ni hotela v bolnišnico na
šivanje dlani, ker je bil na vrsti finale. In ona je hotela
kolajno, čeprav s prerezano in krvavečo roko. Vzela
jo je. Bronasto je vzela, kar je največja zmaga volje
in želje nad pametjo, razumom in realnostjo. A Tina
kljub izjemni sezoni še ni rekla zadnje. Še vedno ima
cilje in skrite želje, ki jih bo poskušala uresničiti. Za
sebe. Da bo šla enkrat lahko nasmejana v športno
»penzijo«.
P. S.: Pa čestitke, Tina, za 34. rojstni dan, ki si ga
praznovala včeraj.
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NAJ MLAJŠI ČLANI IN ČLANICE 2022

Neverjetna glava in
tisti, ki ruši rekorde
Lia Apostolovski je bila v finalu tako svetovnega kot evropskega
prvenstva in pokazala izjemno psihično moč, Vid Botolin pa je tisti
tekač, ki bi ob takem napredku moral zrušiti prastare celjske rekorde.
Apostolovska je vso sezono skakala zelo
zanesljivo, od mitingov do balkanskega prvenstva
in seveda na obeh velikih tekmah – na svetovnem
prvenstvu v Eugenu v ZDA in na evropskem
prvenstvu v Nemčiji. V Oregonu si je Lia delila
deseti izid, skočila je 1,90 metra. Do vključno te
višine je bila vedno uspešna v prvih skokih, le
na 1,93 metra je letvico trikrat podrla. Med 31
atletinjami je v skoku v višino po zelo lepi sezoni na
svojem prvem SP tekmovala Apostolovska. Delila
si je 20. izid sezone pred SP (1,91 m). Na koncu se
je zelo približala svojemu slovenskemu rekordu
do 23 let (1,93 m). »Vedela sem, da sem dobro
pripravljena, dobro sem trenirala. Čeprav je
to SP, sem nastop vzela kot vsakega drugega.
Na vsakem skoku sem se potrudila, da nisem
izgubljala energije na popravah. Uspelo mi je
na do zdaj najpomembnejši tekmi v življenju,
na prvem SP,« je bila srečna Lia, ki je potem v finalu
zasedla 12. mesto. »Na prvenstvo sem prišla
kot debitantka, nisem imela norme, uvrstila
sem se prek svetovne lestvice. Uvrstila sem
se med 12 najboljših tekmovalk na svetu. To
je zame velik uspeh in motivacija za naprej,«
je ocenila 22-letnica. Na višini osebnega rekorda
(1,93) je v tretjem poskusu letvico za las podrla. »Že
na startni listi, ko sem videla, kako potekajo
višine, sem videla, da je med njimi tudi 1,93
metra. To je višina, ki jo lovim že vso sezono. V

NAJ MLAJŠI ČLANI 2022

1. Vid Botolin (Kladivar Celje)
2. Jan Vukovič (Kladivar Celje)
3. Filip Jakob Demšar (Mass Ljubljana)
4. Matevž Šuštaršič (Krka Novo mesto)
5. Filip Dominković (Velenje)
		

NAJ MLAJŠE ČLANICE 2022

1. Lia Apostolovski (Mass Ljubljana)
2. Klara Lukan (Kladivar Celje)
3. Eva Pepelnak (Kladivar Celje)
4. Hana Urankar (Kladivar Celje)
5. Hana Grobovšek (Kranj)

253
199
195
100
57

301
224
155
65
59

zadnjem poskusu sem že mislila, da sem prek
letvice, a štejejo malenkosti. Celotna izkušnja
tekme je bila zelo dobra, enkratna. Navijala
sem za Kristjana v prvi vrsti, spremljala sem
ga iz neposredne bližine, saj sem bila poleg
metališča. Ponosna sem, da smo osvojili
zlato kolajno. Tudi to je dodatna motivacija
za naslednja leta.« Njen oče Sašo Apostolovski
je nekdanji slovenski rekorder v skoku v višino.
»Vesela sem, da imam dobre ‘skakalne’
gene, vendar to ni vse. Za uspeh je potrebno
veliko dela, fizičnega in drugega treninga,

tudi mentalnega, ter vložiti veliko truda,« je
dejala Lia.
Sledil je nastop na evropskem prvenstvu, kjer se
je tudi prebila v finale. »Vreme je bilo skakalkam
zelo naklonjeno, saj ni deževalo samo takrat,
ko smo tekmovale. Bile pa so skoraj zimske
razmere, da tako rečem, kar mrzlo je bilo za ta
čas. Vesela sem, da sem se dobro prilagodila
razmeram. Počutila sem se dobro, dobro sem
tudi pripravljena in sem se ponovno uvrstila v
finale,« je po nastopu v kvalifikacijah v Münchnu
odeta v bundo govorila Lia. Tudi v finalu je skakala
dobro in na koncu osvojila sedmo mesto. »Na
obeh prvenstvih sem bila v finalu in sem zelo,
zelo zadovoljna. Za mano je zelo naporen,
a uspešen mesec. Najprej sem imela dve
tekmovanji, kvalifikacije in finale, na SP. Iz
ZDA sem se vrnila pozitivna. Ko sem prebolela
koronavirus, pa sem tekmovala še na EP,« je
povedala Ljubljančanka.
In za konec sezone ... Na finalu APS je v Ljubljani
skočila 1,91 metra. »Marca sem že mislila, da
sem zaključila dvoransko sezono, ampak ni
tako. Zaradi močnega dežja so organizatorji
disciplino prestavili v dvorano, kjer sem
skočila nov slovenski dvoranski mlajši članski
rekord. Na višini 1,94 metra pa sem že pristala
na blazini, ko se je letvica zamajala in žal
padla s stojala,« je Lia za konec sezone še enkrat
pokazala, kako napreduje.
Celjan Vid Botolin je začel na mitingu na Dunaju
in takoj v teku na 1500 metrov popravil osebni
rekord (3:43,74). Nadaljeval je v belgijskem kraju
Oordegem, kjer je tekel na 5000 metrov in s časom
13:41,61 dosegel svoj peti mlajši članski slovenski
rekord letos. Botolin je popravil rekord do 23 let
(14:17,20), ki ga je Jan Kokalj dosegel 18. maja 2019
v Karlsruheju. Botolin je na šestem mestu večne
slovenske članske lestvice, slovenski rekord (13:32,8)
pa je eden najstarejših pri nas in ga je Peter Svet
tekel leta 1974 v Berlinu. Potem je dosegel osebni
rekord na 3000 metrov (7:56,46), članski rekord
7:51,35 pa je Stanko Lisec tekel 7. junija 1978 in je
eden najstarejših pri nas.
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Proizveden.
Uporabljen.
Zbran in
sortiran.
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Ponovno
uporabljen ...
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talum.si/taluminka

Talum d.d., Kidričevo, www.talum.si
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NAJ STAREJŠI MLADINCI IN MLADINKE 2022

Že med
najboljšimi
na svetu
Ian Matic Guček in Veronika Sadek sta bila junaka svetovnega mladinskega prvenstva (do 20 let) v
Kolumbiji, potem pa sta nastopila še na prvi veliki članski tekmi v karieri.
Za Gučka se je izjemno leto v bistvu začelo
na ekipnem državnem prvenstvu v domačem
Celju, ko je na 400 metrov ovire s 50,18
sekunde dobro sekundo zaostal za 42 let starim
slovenskim rekordom Roka Kopitarja (49,11).
Osemnajstletni Guček je postavil osebni
rekord. »Zelo sem vesel, da sem se
zelo približal državnemu rekordu.
Razmere za tek so bile zelo dobre.
Na ovirah sem tekoče opravil in
sem zelo zadovoljen z doseženim.
Niti ne vem, ali lahko rečem, da sem bil
presenečen po prihodu v cilj, ko sem videl
čas na zaslonu. Upal sem namreč,
da bi se celo spustil pod 50
sekundami,« je bil vesel
Guček, ki je tedaj
na Gimnaziji
Celje Center
opravil
pisne dele
mature:
»Bilo je kar
zahtevno
vse
skupaj,
združiti treninge
in zahtevno učenje
ni najlažje, a mi
je dobro uspelo.« In
potem se je vse skupaj
stopnjevalo do Calija. Guček
je v Kolumbiji z absolutnim
slovenskim rekordom 48,91 osvojil
srebrno kolajno na 400 metrov
z ovirami. »Ko sem prišel v cilj
finala, zaradi adrenalina nisem
čutil 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 kolajna. Ta
ostane, nihče mi je ne
more odvzeti. Rekord

pač.« V finalu je tekel na prvi stezi. »Ta ni
najugodnejša zaradi ovir, ampak mi je to
dalo še večjo motivacijo, da
začnem hitreje in odtečem
čim boljši čas. Že v
polfinalu sem izboljšal
svoj državni mladinski
rekord. V finale sem
se uvrstil kot srečni
poraženec, nato pa
tam osvojil srebrno
kolajno, zato sem zelo,
zelo zadovoljen. Nisem
pa si mislil, da bo zato
treba teči tako hitro,« je
nastop opisal Guček, ki se
je kot prvi
Slovenec v
tej disciplini
spustil pod
mejo 49
sekund.
Vadi
sicer
pod taktirko
trenerja
Mira
Kocuvana.
V
Kolumbiji
je
Guček izboljšal za
številne generacije
slovenskih
atletov
zelo visoko oviro. 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. Guček je potem nastopil na EP v
Münchnu in izpadel v polfinalu.
Veronika Sadek pa je odlično sezono »začela«
na državnem prvenstvu v Velenju, ko je z
osebnim rekordom (2:02,88) osvojila tretje
mesto in postavila državni rekord za starejše
mladinke. Nekaj dni pozneje je na mitingu v
Liegeu ta rezultat še izboljšala. Osvojila je drugo
mesto z odličnim rezultatom 2:01,52.
Potem je nastopila tudi na svetovnem
prvenstvu do 20 let v Caliju, kjer je v finalu teka
na 800 metrov s časom 2:02,78 osvojila peto
mesto. Zlato kolajno je osvojila Američanka
Roisin Willis z rekordom svetovnih mladinskih
prvenstev 1:59,13. Ženski finale na 800 metrov
je bil izjemno hiter, saj je bilo za medaljo
treba teči kar 2:00,18. Kmalu po tem je hitela
na Bavarsko, kjer je na EP izpadla in na koncu
osvojila 26. mesto (2:04,57). »Utrujena sem
še s prvenstva v Kolumbiji. Tam sem imela
tri tekme, sledila je še dolga pot domov.
Čeprav je bilo tu težje, kot sem pričakovala,
sem zadovoljna, da sem lahko prvič
nastopila na članskem EP,« je dejala Sadkova.

NAJ STAREJŠI MLADINCI 2022

1. Matic Ian Guček (Kladivar Celje)
2. Jan Emberšič (Domžale)
3. Jan Duhovnik (Krka Novo mesto)
4. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj)
5. Sandro Jeršin Tomassini (Mass Ljubljana)
6. Jernej Gumilar (Mass Ljubljana)
7. Jakob Urbanč (Brežice)

NAJ STAREJŠE MLADINKE 2022

1. Veronika Sadek (Mass Ljubljana)
2. Petja Klojčnik (Štajerska Maribor)
3. Ana Rus (Triglav Kranj)
4. Neža Dolenc (Triglav Kranj)
5. Lea Haler (Kladivar Celje)

308
149
121
87
64
48
27

308
191
123
115
67

VAŠE ZDRAVJE
SI ZASLUŽI
NAJBOLJŠE
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Zagotovite si obravnavo pri vrhunskih
izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži
Varuha zdravja: strokovno, prijazno
in brez dolgih čakalnih vrst.
V primeru bolezni ali poškodbe
preprosto pokličete 080 20 60
in nam prepustite organizacijo
vaše najhitrejše poti do okrevanja.

SKLENITE
ZAVAROVANJE
ZDRAVSTVENA
POLICA!

080 20 60
vzajemna.si
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NAJ MLAJŠI MLADINCI IN MLADINKE 2022

Potrebna je kolajna na
večji tekmi, da si najboljši
Kako izostrena je konkurenca do 18 let, v slovenski atletiki dokazuje to, da sta morala Brina Likar in
Žan Ogrinc osvojiti kolajni na veliki tekmi, da sta bila najboljša.

Likarjeva je bila srebrna na mladinskem evropskem
prvenstvu do 18 let v Jeruzalemu. V skoku v daljino
je skočila 6,30 metra. Devet centimetrov več (6,39
m, rekord prvenstev) je za zlato dosegla Švedinja
Ayla Hallberg Hossain. Likarjeva je bila favoritinja
za odličja, osebni rekord je postavila 4. junija na
Vučkovem memorialu v Kranju, ko je zmogla kar
6,54 metra. Takrat 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). Na večni slovenski
lestvici skoka v daljino je skočila na sedmo mesto.
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 po treh poskusih že skoraj
končala tekmovanje. V prvem poskusu je naredila
prestop, v drugem je skočila 6,07 metra, v tretjem
pa 5,79 metra. Dodatne tri poskuse dobi le osem
najboljših, Brina pa je bila tedaj ravno osma, le
centimeter pred Hrvatico. V četrti seriji je ponovno
prestopila in šele peti poskus (6,30 m) je prinesel
olajšanje ter tisti pravi skok, kakršne je v letošnji
sezoni že večkrat pokazala.
Edino atletsko odličje na olimpijskem festivalu
evropske mladine na Slovaškem je osvojil Žan
Ogrinc. V finalnem teku na 800 metrov je s časom
1:57,98 zaostal le za francoskim tekmecem in
osvojil srebro. Komaj 16-letni tekač iz leta v leto

močno napreduje. »Z atletiko sem se začel
ukvarjati pri petih letih in še danes jo z
veseljem treniram.« Žan, ki obiskuje II. gimnazijo
v Mariboru, trenira v skupini trenerja Sebastjana
Jagarinca: »Sebastjan je super trener, dobro se
razumeva in mu zaupam. Družba na treningih
je super, občasno pa kakšne daljše treninge
opravim tudi sam.« Julija je nastopil na obeh
največjih tekmovanjih, najprej na EP in nato še na
OFEM. »Prvenstvo v Izraelu je bilo zame nekaj
povsem novega. Tek v močni konkurenci je
drugačen in treba si je nabrati nekaj tovrstnih
izkušenj. Tudi organizacija in protokol sta na

NAJ MLAJŠI MLADINCI 2022

1. Žan Ogrinc (Poljane Maribor)
2. Klemen Modrijančič (Slovenska Bistrica)
3. Andraž Rajher (Ptuj)
4. Tevž Podlipnik (Radovljica)
5. Mitja Zubin (Piran)
6. Val Velkavrh (Mass Ljubljana)

NAJ MLAJŠE MLADINKE 2022

1. Brina Likar (Triglav Kranj)
2. Tia Tanja Živko (Kladivar Celje)
3. Karolina Zbičajnik (Štajerska Maribor)
4. Lina Hribar (Mass Ljubljana)
5. Lucija Potnik (Radlje ob Dravi)
6. Nuša Lužnik (Slovenj Gradec)

198
190
180
114
64
58

278
202
110
87
75
52

drugi ravni. V prijavnico je treba priti že precej
pred startom … vse to sem doživel prvič,
a sem se z 12. mestom dobro odrezal. Na
OFEM sem šel veliko bolj pogumno v tekmo
in na koncu se je izplačalo. Ko sem se prebil
v finale, sem si rekel, da grem na kolajno.
Prvi krog je bil dokaj počasen in 300 metrov
pred ciljem smo vsi iskali čim boljši položaj za
ciljni sprint. Moral sem iti malo naokrog, da
sem prišel na drugo mesto, ga vmes izgubil, a
bil dovolj močan, da sem prišel do srebra,« se
je spomnil Žan, ki se je v predteku časom 1:55,45
povsem približal osebnemu rekordu, ki ga je s
časom 1:55,28 dosegel letos 8. maja na domačem
stadionu v Mariboru.
In še ... Slovenska reprezentanca do 18 let je
bila druga na mitingu Brixia v italijanskem mestu
Bressanone, kjer so se pomerile ekipe mlajših
mladincev iz Nemčije, Italije, Švice in Slovenije.
Slovenska dekleta so osvojila ekipno prvo mesto,
fantje pa peto, kar je slovenski reprezentanci v
skupnem seštevku prineslo odlično drugo mesto.
V reprezentanci sta nastopila tudi Likarjeva in
Ogrinc. Likarjeva je zmagala tako v daljini kot s
štafeto 4 x 100 m, ki je s 46,57 postavila nov državni
rekord za mlajše mladinke.
Reprezentanca je nato uspešno nastopila še na
balkanskem prvenstvu v črnogorskem Baru, kjer
je osvojila pet zlatih, štiri srebrne in tri bronaste
kolajne. Likarjeva je osvojila zlato v daljini in srebro
s štafeto.
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ODGOVORNA
ENERGIJA.

ODGOVOR NA IZZIVE
ENERGETSKE NEODVISNOSTI
SLOVENIJE.
Razvijamo rešitve, ki bodo še naprej, v vsakem trenutku
zagotavljale zanesljivo domačo dobavo električne energije.
S prepletom jedrske, vodne in sončne energije
skrbimo za prehod k nizkoogljičnosti.
Navkljub spremenljivim razmeram zagotavljamo
cenovno dostopnost električne energije za vse.

gen-energija.si
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NAJ PIONIRJI IN PIONIRKE 2022

Za prihodnost se ni treba bati
Najboljša med atleti in atletinjami do 16 let za leto 2022 sta postala tekač na 300 metrov z ovirami
Aljaž Škrinjar in Korošica, ki teče na srednje proge, Ana Vita Verneker.

Škrinjar je na državnem prvenstvu za pionirje
postavil nov državni rekord v teku na 300 metrov
z ovirami za pionirje do 16 let. To mu je uspelo
na državnem prvenstvu na Ptuju. Škrinjar, ki je
član ljubljanskega kluba Kronos, je v teku na 300
metrov z ovirami postavil nov državni rekord
s časom 38,86. Prejšnji rekorder je bil s časom
39,47 Matic Ian Guček, ki je letos postal mladinski
svetovni podprvak.
Dve zmagi je na državnem prvenstvu dosegla
Ana Vita Verneker. Članica Koroškega atletskega
kluba Ravne je bila najhitrejša v teku na 1000
(2:56,92) in 2000 metrov (6:31,04).
Oba sta bila tudi del reprezentance, ki je
sodelovala na peteroboju na Češkem. Znojmo
je gostil reprezentančno srečanje pionirjev in
pionirk do 16 let. Pomerile so se reprezentance
Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Madžarske in
gostiteljice Češke. Fantje so osvojili ekipno tretje
mesto, dekleta pa četrto, prav Aljaž Škrinjar in
Ana Vita Verneker sta prevzela nagradi za skupno
uvrstitev. Slovenska reprezentanca je zabeležila

NAJ PIONIRJI 2022
1. Aljaž Škrinjar (Kronos Ljubljana)
2. Tjaž Djaip Bartolj (Krka Novo mesto)
3. Žiga Božič (Gorica)
4. Gašper Pureber (Krka Novo mesto)
5. Žiga Brinjevec (Rudar)
6. Blaž Matavž (Konjiška AŠ)
7. Leandro Krkalič (Brežice)
8. Mark Dacković (Velenje)

NAJ PIONIRKE 2022

1. Ana Vita Verneker (Koroški AK Ravne)
2. Hana Sekne (Triglav Kranj)
3. Sara Bilban (Šmarnogorska naveza)
4. Klara Janža (Pomurje)
5. Lorina Pušnik Žnidaršič (Konjiška AŠ)
6. Urška Ogrizek (Asfalt Kovač Šentjur)
7. Hana Čerin (Triglav Kranj)
8. Zala Kovačič (Brežice)
9. Oriana Lovrec (Velenje)

169
139
129
115
95
74
43
40

237
158
95
74
61
53
52
44
30

štiri posamične zmage, tri druga in pet tretjih
mest. V teku na 300 metrov je s časom 35,48
zmagal Žiga Božič, Žiga Brinjevec pa je bil s časom
2:32,32 najhitrejši na 1000 metrov. Med dekleti sta
zmagi osvojili Ana Vita Verneker s časom 6:26,48 v
teku na 2000 metrov in Pia Mesec v metu kopja.
Škrinjar je še izboljšal državni rekord za pionirje
do 16 let v teku na 300 metrov z ovirami. Ta zdaj
znaša 38,68, prinesel pa mu je drugo mesto.
V teku na 3000 metrov je s časom 9:12,85 tretje
mesto osvojil Tjaž Bartol Djaip, tretja pa sta bila
tudi oba slovenska tekmovalca v metu kladiva.
Zala Kovačič je orodje zalučala 51,69 metra,
Leandro Krkalič pa 60,34 metra. V teku na 100
metrov je s časom 12,51 tretje mesto osvojila tudi
Urška Ogrizek. Tretje mesto sta si prav tako pritekli
dve štafeti. V teku na 4 x 100 metrov so fantje
(Mihevc Grabnar, Pureber, Božič, Matavž) tekli
44,10, mešana štafeta 4 x 300 metrov (Praprotnik,
Marčelja, Škrinjar, Rener) pa je dosegla čas
2:35,33, kar je najboljši slovenski izid v tej starostni
kategoriji.
Vsi ti rezultati kažejo, da se v najmlajši
tekmovalni kategoriji v Sloveniji dela dobro. Vidi
se, da z dekleti najbolje delajo v manjših klubih,
kjer posebej izstopa kranjski Triglav, pri fantih
pa je že nekaj časa vidno, da vrhunsko delo
opravljajo trenerji in trenerke iz Novega mesta,
ki trenirajo mlade v klubu Krka. Opazno je, da
manjka podmladek najboljšega slovenskega
kluba AD Mass iz Ljubljane, pa tudi celjskega
Kladivarja, ki dobita vrhunske tekmovalce v
starejših kategorijah. To dokazuje, da z mladimi
delajo dobro že na osnovnošolski ravni povsod
po Sloveniji, kar je v dobro slovenske atletike
treba podpreti.
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NAGRADE IN PRIZNANJA

Za tiste, ki so se v tem
letu najbolj izkazali
REKORDERSKA ZNAČKA
Rekordi v dvorani za leto 2022

Člani 4 x 400 m – 3:11,72 (1. 2. 2022
Zagreb)
Slovenija: Jure Grkman, Lovro Mesec
Košir, Gregor Grahovac (vsi Mass), Luka
Janežič (Kladivar Celje))
Člani 4 x 400 m – 3:10,47 (5. 3.
Istanbul)
Slovenija: Rok Ferlan (Triglav Kranj),
Lovro Mesec Košir, Gregor Grahovac
(oba Mass), Luka Janežič (Kladivar
Celje))
Člani hoja 3000 m – 13:23,9
(27. 2. 2022 Zagreb)
Jaka Grabner (Velenje)

PLAKETA AZS
ZLATA PLAKETA
(dobitnik kolajn na OI in SP)

Kristjan Čeh (Ptuj); met diska; 1.
mesto (71,13 m)
18. SP na prostem, Oregon (ZDA), 15.–
24. 7. 2022
Tina Šutej (Kladivar Celje); palica; 3.
mesto (4,75 m)
19. SP v dvorani, Beograd (Srb), 18.– 20.
3. 2022
BRONASTA PLAKETA
(dobitnik kolajn na mladinskih SP in EP)

Matic Ian Guček (Kladivar Celje); 400
m ovire; 2. mesto (48,91)
19. SP za starejše mladince, Cali (Kol),
1.–6. 8. 2022
Brina Likar (Triglav Kranj); daljina; 2.
mesto (6,30 m)
3. EP za mlajše mladince, Jeruzalem
(Izr), 4.–7. 7. 2022
Žan Ogrinc (Poljane Maribor); 800 m;
2. mesto (1:57,98)
16. OFEM, Banska Bystrica (Slk), 24.–30.
7. 2022

NAJ TRENER LETA 2022
Milan Kranjc (Kladivar Celje)

NAJ KLUB LETA 2022
Atletsko društvo Mass Ljubljana

Članice 4 x 400 m – 3:40,67
(1. 2. 2022 Zagreb)
Slovenija: Karolina Zbičajnik (Štajerska),
Maja Pogorevc (Slovenj Gradec), Jerneja
Smonkar, Anita Horvat (obe Velenje)
Članice 4 x 400 m – 3:37,84
(5. 3. 2022 Istanbul)
Slovenija: Veronika Sadek (Mass), Agata
Zupin, Jerneja Smonkar, Anita Horvat
(vse Velenje))
Članice 4 x 400 m – 3:37,08
(20. 3. 2022 Beograd)
Slovenija: Veronika Sadek (Mass), Agata
Zupin, Jerneja Smonkar, Anita Horvat
(vse Velenje))
Članice palica – 4,75 m
(19. 2. 2022 Clermont Ferrand)
Tina Šutej (Kladivar Celje)
Članice palica – 4,80 m
(5. 3. 2022 Rouen)
Tina Šutej (Kladivar Celje)
Članice hoja 3000 m – 15:38,0 (27.
2. 2022 Zagreb)
Tamara Reicht (Štajerska)
Rekordi na prostem za leto 2022

Člani 400 m ovire – 48,91
(5. 8. 2022 Cali)
Matic Ian Guček (Kladivar Celje)
Člani disk – 71,27 m
(21. 5. 2022 Birmingham)
Kristjan Čeh (Ptuj)
Članice 1 milja – 4:28,82
(11. 9. 2022 Zagreb)
Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass)

ABSOLUTNI
REPREZENTANTI
SLOVENIJE
atlet
nastopi v reprezentanci
Robert Renner (Mass)
20
Kristjan Čeh (Ptuj)
10
Filip Jakob Demšar (Mass)
10
Gregor Grahovac (Mass)
10
Jure Grkman (Mass)
10
Lovro Mesec Košir (Mass)
10
Jan Luxa (Mass)
10
atletinja
nastopi v reprezentanci
Martina Ratej (Kladivar Celje)
45
Tina Šutej (Kladivar Celje)
40
Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass)
30
Anita Horvat (Velenje)
25
Neja Filipič (Mass)
15
Agata Zupin (Velenje)
15
Jerneja Smonkar (Velenje)
15
Joni Tomičić Prezelj (Olimpija)
15
Lia Apostolovski (Mass)
10

AK Krka Novo mesto naj bo podeljeno
priznanje za vrhunsko organizacijo
tekmovanj v dvorani in na prostem.
Organizator se je izkazal z organizacijo
petih prvenstvenih tekmovanj v
dvorani in Balkanskega prvenstva
za veterane v dvorani. Odlično
organizacijsko delo so nadaljevali tudi
na prostem, predvsem pri izvedbi 33.
mednarodnega mitinga – Novo mesto
2022. AK Krka Novo mesto v izvedbo
tekmovanj vnaša novosti, ki postajajo
standard tudi za vsa druga atletska
tekmovanja.

PRIZNANJE AZS
Športni dnevnik Ekipa SN za dolgoletno
medijsko podporo.

NAJ VETERAN IN
VETERANKA

NAJBOLJŠI ORGANIZATOR
TEKMOVANJA

Marko Sluga
Marjeta Čad

Tehnično-tekmovalna komisija AZS
(TtK AZS) je sprejela sklep, da Komisiji
za nagrade in priznanja AZS predlaga,
naj bo v skladu s 15. členom Pravilnika
o priznanjih Atletskemu klubu Krka
Novo mesto podeljeno priznanje za
najboljšega organizatorja atletskega
tekmovanja za leto 2022.

PRIZNANJA EVROPSKE
ATLETSKE ZVEZE
Khalid Nasif (nagrada člana EA)
Pavla Peitler (trenerska nagrada)
Jože Kopitar (trenerska nagrada)

europlakat.si
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PREGLED JESENSKE SEZONE 2022
ŠUTEJEVA ZMAGALA IN
UGNALA TUDI MURTO

ŠUTEJEVA DRUGA V
DEŽEVNEM LUZERNU

Tina Šutej je na mednarodnem
mitingu v nemškem Jockgrimu
pri Karlsruheju zmagala v skoku
s palico. Preskočila je 4,71 m in
za 10 cm ugnala tudi aktualno
evropsko prvakinjo Finko Wilmo
Murto. V dvoboju nosilk kolajn z
evropskega prvenstva v Münchnu
je bila Šutejeva prepričljivo boljša
od Finke, ki je na EP presenetila z
dosežkom 4,85 m. Ljubljančanka
je vse višine do 4,71 m zmogla
v prvem poskusu, to višino pa v
drugem.

Slovenska rekorderka Tina Šutej
je na mitingu v švicarskem Luzernu
v skoku s palico zasedla drugo
mesto s 4,30 metra. Zmagala je
Kitajka Huiqin Xu. Dvakratna azijska
podprvakinja in finalistka vseh
treh velikih svetovnih tekmovanj
v zadnjih dveh letih je prav tako
končala na 4,30 m, a je imela manj
neuspešnih poskusov. Tekmovanje
je krojilo vetrovno in deževno
vreme. Anita Horvat je na mitingu
srebrne celinske serije v Roveretu v
Italiji v teku na 800 m zasedla peto
mesto s časom 1:59,67. Med kar
12 tekmovalkami je zmagala Allie
Wilson iz ZDA (1:58,53), letošnja
dvoranska svetovna prvakinja in
bronasta na SP na prostem leta
2017 v Londonu in leta 2019 v
Dohi.

ŠUTEJEVA ZMAGALA
NA DIAMANTNI LIGI V
LOZANI
Tina Šutej je na mitingu
diamantne lige v Lozani osvojila
prvo mesto v skoku s palico,
potem ko je na tekmovanju v Švici
preskočila 4,70 m. V dvoboju za prvo
mesto z Avstralko Nino Kennedy
je smetano pobrala 33-letna
Slovenka. Obe najboljši tekmovalki
na mitingu sta preskočili po 4,70
m. Slovenka v drugem, Avstralka
v tretjem poskusu, obe pa sta nato
bili neuspešni na višini 4,78 m.

FILIPIČEVA TRETJA
V NEMČIJI
Neja Filipič je bila tretja na
mitingu celinske serije v nemškem
Leverkusnu. V troskoku je
dosegla 13,78 metra. Zmagala
je Jamajčanka Kimberly Williams
(13,92 m), nekdanja dvoranska
svetovna prvakinja, ki je bila na
dvoranskem SP marca letos v
Beogradu tretja. Druga je bila
Japonka Marika Marimoto, ki je s
13,82 m dosegla osebni rekord.

Slovenska rekorderka Tina Šutej
je bila v Zürichu tretja na finalu
diamantne lige v skoku s palico,
preskočila je 4,61 m in ponovila
lansko uvrstitev. Zmagala je Avstralka
Nina Kennedy, bronasta na letošnjem
svetovnem prvenstvu, s 4,81 m. Druga
je bila trikratna zaporedna svetovna
podprvakinja, Američanka Sandi
Morris, zlata na dveh dvoranskih SP
2018 in 2022. Skočila je 4,71 m.

Slovenski rekorder Matic Ian
Guček (Kladivar) je bil peti na
atletskem mitingu v Berlinu. V
teku na 400 m je z 49,92 sekunde
za dobro sekundo zaostal za
svojim
državnim
rekordom
(48,91), ki ga je dosegel letos za
naslov mladinskega svetovnega
podprvaka v Kolumbiji.

MASS IN KRKA DVIGNILA
POKALA ZA EKIPNO
ZMAGO
JERNEJA SMONKAR
PETA V BUDIMPEŠTI
Slovenska
atletinja
Jerneja
Smonkar je bila peta na mitingu
bronaste celinske serije v Budimpešti
v teku na 800 m (2:02,76). Zmagala
je domačinka Keri Bianka Bartha
(2:01,21). Smonkarjeva, tudi članica
slovenskih štafet 4 X 400 m, je bila
edina slovenska predstavnica na
tekmi.

MIŠMAŠEVA V ITALIJI
ZMAGALA NA 1500 M
Maruša
Mišmaš
Zrimšek
(Mass) je na atletskem mitingu
v Pordenoneju v Italiji zmagala v

Atletskega kluba Krka Novo mesto.
Člani Massa so zbrali 6818 točk.
Drugo mesto je med mlajšimi
mladinci osvojila Krka (6659 točk),
tretje pa Atletsko društvo Kronos
(5525). Novomeščanke so za
zmago zbrale 7091 točk, drugi
je bil Mass (6278), tretji pa prav
tako kot pri fantih Kronos s 6115
točkami.

TINA ŠUTEJ TRETJA
NA DIAMANTNI LIGI V
ZÜRICHU

GUČEK PETI V BERLINU

PRED LIO LE SVETOVNA
PRVAKINJA
Lia Apostolovski je v skoku v
višino na mitingu v nemškem
kraju Bühl zasedla drugo mesto,
skočila je 1,90 metra. Pred članico
ljubljanskega Massa je bila le
Avstralka
Eleanor
Patterson,
svetovna prvakinja, ki je skočila
1,95 m.

teku na 1500 m (4:25,53). Druga
je bila Hrvatica Klara Andrijašević
(4:29,04), tretja pa Hana Grobovšek
(Kranj, 4:30,18). Rok Ferlan (Triglav)
je bil najhitrejši v teku na 400 m
(46,31), med atletinjami je bila na
stadionski krog najboljša Veronika
Sadek (Mass) s 55,17.

V Novi Gorici je v začetku
septembra
potekalo
Ekipno
prvenstvo Slovenije za mlajše
mladince in mladinke. V moški
konkurenci so pokal dvignili
člani Atletskega društva Mass
iz Ljubljane, v ženski pa članice

VUKOVIČ IN BOTOLIN
Z DRŽAVNIMA
REKORDOMA V
KARLOVCU
Slovenski atlet Jan Vukovič
(Kladivar) je zmagal na mitingu v
hrvaškem Karlovcu na 600 m in je s
časom 1:16,44 postavil mlajše članski
slovenski rekord. Vid Botolin (Kladivar)
je bil drugi na 2000 m (5:10,18) in je
tudi tekel državni rekord do 23 let.
Prejšnji rekord na 600 m, 1:16,92, je v
neolimpijski disciplini, ki ni pogosto
na programih tekmovanj, Sebastijan
Jagarinec tekel 22. maja 2008 v
Mariboru. Sedaj nekdanji rekord
na 2000 m, tudi v disciplini, ki ni na
programu OI, je s časom 5:17,88
Aleš Tomič dosegel 25. aprila 1999 v
Lipnici v Avstriji.

ZGODOVINSKI
USPEH ČEHA, POSTAL
ZMAGOVALEC
DIAMANTNE LIGE
Svetovni prvak Kristjan Čeh je v
Zürichu na finalu diamantne lige
zmagal v metu diska s 67,10 metra in
po drugem mestu lani dosegel največji
uspeh v tem tekmovanju za slovensko
atletiko. Anita Horvat je v teku na 800 m
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VIDETIČ DESETI NA EP V
24-URNEM TEKU

posamične zmage, tri druga mesta in
pet tretjih mest.

Slovenski ultramaratonski tekač Luka
Videtič je na evropskem prvenstvu
v 24-urnem teku v Veroni, osvojil 10.
mesto. V enem dnevu je pretekel
264,956 kilometra, kar ni uspelo še
nobenemu Slovencu do zdaj.

ŽNIDARŠIČ IN FINKOVA
PRVAKA V CESTNEM TEKU
NA 10 KM

ŠKRINJAR POSTAVIL
NOV DRŽAVNI REKORD

zasedla šesto mesto in je znova tekla
pod dvema minutama (1:59,25). Prvič v
zgodovini v finalu najprestižnejše serije
svetovnih mitingov je nastopila trojica
Slovencev, skakalke s palico s Tino
Šutej do nastopile že dan prej.

troskoku Neja Filipič (Mass), ki je tokrat
slavila v skoku v daljino s 6,24 m.

TINA IN NEJA
PREPRIČLJIVO ZMAGALI
V ZAGREBU

Svetovni prvak Kristjan Čeh je na
atletskem mitingu v Zagrebu, ki je
štel za zlato celinsko serijo, v metu
diska zmagal in z 68,60 metra končal
izjemno sezono, v kateri je zmagal
na diamantni ligi, postal evropski
podprvak in se po najdaljših metih v
zgodovini zavihtel na deseto mesto
(71,27 m). Drugo slovensko zmago
večera je dosegel Lovro Mesec Košir
na 400 m s 47,02. Maruša Mišmaš
Zrimšek je na miljo zasedla 11. mesto
in s časom 4:28,82 izboljšala slovenski
rekord (4:29,58), ki ga je Jolanda Čeplak
dosegla 13. septembra 2006 v Celju. Z
rekordom mitinga je zmagala Avstralka
Linden Hall (4:21,10). Jan Vukovič je bil
peti z 1:47,51 na 800 m, nato pa je na
3000 m skrbel še za ritem v prvem delu
teka, v katerem je bil Vid Botolin 13. z
državnim rekordom za mlajše člane
(7:56,46).

Tina Šutej je prvi dan atletskega
mitinga v Zagrebu, ki šteje za zlato
celinsko serijo, v skoku s palico s 4,61
metra zanesljivo zmagala in popravila
rekord mitinga. Druga je bila s 4,41
m Nemka Anjuli Knäsche. Tudi druga
Slovenka Neja Filipič je prepričljivo
zmagala v troskoku z 14,38 m. Druga
je bila Italijanka Ottavia Cestonaro s
13,61 m.

AD MASS LJUBLJANA
POKALNI PRVAK V
OBEH KONKURENCAH
Svetovni prvak in evropski podprvak
Kristjan Čeh (Ptuj) je drugi dan
atletskega pokala Slovenije, ki ga je v
Ljubljani za skoraj uro in pol prekinil
dež s strelami, v metu diska zmagal z
vrhunskim izidom 66,75 m. Tina Šutej
(Kladivar) je bila tudi uspešna s 4,60 m
v skoku s palico. Prvi dan je za vrhunec
poskrbela Lia Apostolovski (Mass), ki je
v skoku v višino preskočila 1,91 metra.
Pokal je prepričljivo osvojil ljubljanski
Mass v obeh konkurencah.
V mednarodni ligi Telekom Slovenije,
ki se je s tem tekmovanjem tudi
končala, sta skupni zmagi po sedmih
tekmah osvojila Čeh, ki je zmagal
že lani, in sredozemska prvakinja v

ČEH IZJEMNO SEZONO
KONČAL Z ZMAGO
V ZAGREBU

ANITA HORVAT
DRUGA V ŠVICI, LIA
APOSTOLOVSKI PETA
Slovenska rekorderka v teku na
400 m Anita Horvat je na atletskem
mitingu v švicarski Bellinzoni v teku
na 800 m s časom dveh minut in
76 stotnik zasedla drugo mesto.
Lia Apostolovski, druga slovenska
predstavnica, je bila v skoku v višino
peta z 1,88 metra. Obe sta s to tekmo
končali uspešni sezoni.

Ptuj je gostil Prvenstvo Slovenije za
pionirje in pionirke U16. Med novimi
državnimi prvaki je še posebej izstopal
Aljaž Škrinjar (Kronos), ki je v teku na
300 metrov z ovirami postavil nov
državni rekord s časom 38,86. Prejšnji
rekorder je bil s časom 39,47 Matic
Ian Guček, ki je letos postal mladinski
svetovni podprvak.

MNOŽIČNI TEK PODRL
REKORD - VEČ KOT
25.000 OTROK
Atletska zveza Slovenije je tudi letos
pripravila množično akcijo, s katero
spodbuja otroke k prvim atletskim
korakom in želi ozavestiti sodelujoče
o pomenu zdravega načina življenja.
Odziv je bil odličen, saj je prvič na isti
dan teklo več kot 25.000 otrok iz vseh
koncev Slovenije. Množičnega teka
otrok Začni mlad, tekmuj pošteno
se je udeležilo več kot 200 osnovnih
šol in vrtcev, osrednji dogodek pa je
Atletska zveza Slovenije v sodelovanju
z NLB po dveh letih premora zaradi
epidemije znova pripravila pri Osnovni
šoli Koseze v Ljubljani, kjer so se
350 učencem pri teku pridružili tudi
nekdanja odlična atletinja in aktualna
državna rekorderka v troskoku Marija
Šestak ter odlična slovenska šprinterja
Maja Mihalinec Zidar, ki se po porodu
počasi vrača v trenažni proces, in Lovro
Mesec Košir, udeleženec letošnjega
evropskega prvenstva v Münchnu.

MLADI SLOVENCI
TRETJI NA PETEROBOJU
NA ČEŠKEM
Češki Znojmo je gostil letošnje
reprezentančno srečanje pionirjev
in pionirk U16. Pomerile so se
reprezentance Slovenije, Hrvaške,
Slovaške Madžarske in gostiteljice
Češke. Fantje so osvojili ekipno tretje
mesto, dekleta pa četrto. Slovenska
reprezentanca je zabeležila štiri

V Slovenskih konjicah je potekal
jubilejni 10. Konjiški maraton, v sklopu
katerega je potekalo tudi državno
prvenstvo v teku na 10 kilometrov.
Naslova v članski kategoriji sta osvojila
Jošt Žnidaršič (Krka) in Anja Fink
(Kronos). Jakob Mulej (Radovljica) si je s
časom 36:10 pritekel naslov državnega
prvaka med starejšimi mladinci, med
mlajšimi mladinci pa je ta naziv pripadel
Adnanu Oshishu (35:13) iz Olimpije.
Nika Fajfar (Štajerska) je nova državna
prvakinja med starejšimi mladinkami,
10 km je pretekla v času 38:01, Nina
Pečnik (Krka) pa je bila s časom 38:52
najhitrejša mlajša mladinka.

V KOPRU PODELILI
DRŽAVNE NASLOVE
NAJMLAJŠIM
V Kopru je potekalo Prvenstvo
Slovenije za pionirje in pionirke U-14
in U-12. Kljub deževnim razmeram v
nedeljo so organizatorji uspešno pod
streho spravili oba tekmovalna dneva.
Med pionirji U-14 sta se z dvema
zmagama izkazala Patrick Novak
(Domžale) in Patrik Tolar (Radovljica).
Prvi je zmagal v teku na 100 (7,70) in
200 metrov (25,14), drugi pa v teku na
200 metrov z ovirami (30,29) in v skoku
v višino (1,70 m). Atletski klub Kranj je
dobil obe štafetni preizkušnji med fanti
v tej starostni kategoriji. Pri pionirkah
U-14 sta obe štafetni zmagi odšli v
Velenje. Med pionirji U-12 je dvojno
zmago osvojil Vid Kuhar (Vrhnika). Prvi
dan je zmagal v metu vortexa (54,92
m), drugi dan pa v skoku v daljino (4,79
m). Med pionirkami U-12 je za edini
naslov domačega kluba AK Koper
poskrbela Julija Šimunič, ki je s 4,51
metra zmagala v skoku v daljino.

POKALNI ZMAGI
LJUBLJANSKEMU MASSU
IN ATLETINJAM VELENJA
V Velenju je pretekli vikend
potekal Atletski pokal za starejše
mladince in mladinke. Zmage med
fanti so se veselili člani Atletskega
društva Mass Ljubljana, ki so zbrali
256 točk, med dekleti pa so pokal
dvignile domačinke iz Atletskega
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je zmagal v obeh šprinterskih
disciplinah. V teku na 100 metrov
je slavil s časom 11,02 (-0,5 m/s),
v teku na 200 metrov pa s časom
21,93 (+0.4 m/s). Na obeh razdaljah
je bil drugi Pirančan Mitja Zubin.
Med članicami sta na teh razdaljah
slavili Tina Gadnik (Gorica), ki je bila
s časom 13,93 najhitrejša na 100
metrov, in njena klubska kolegica
Živa Murn, ki je na 200 metrov
zmagala s časom 26,85.

NOVOMEŠČANI IN
VELENJČANKE POKALNI
ZMAGOVALCI V KROSU,
OBČINSKA ZMAGA
V VELENJE
kluba Velenje. Zbrale so 164 točk.
Velenjčani so bili s 138 točkami
tudi drugi pri fantih (138 točk), tretji
je bil Atletski klub Krka (120 točk).
Pri dekletih so bile druge članice
Atletskega kluba Slovenj Gradec
(161 točk), z istim številom točk pa so
bile tretje članice Atletskega društva
Kladivar Celje.

TIMOTEJ BEČAN
IN ANDREA MAYR
ZMAGOVALCA TEKA NA
ŠMARNO GORO
Najuspešnejši slovenski gorski
tekač zadnjega obdobja Timotej
Bečan (Papež) in Avstrijka Andrea
Mayr, večkratna svetovna in evropska
prvakinja, sta zmagovalca letošnjega
teka na Šmarno goro, ki je štel tudi
za svetovni pokal Mednarodne zveze
za gorske teke (WMRA). Oba sta dan
prej dobila že tek Rekord Šmarne
gore.

EKIPNO TEKMOVANJE
ZA SŠ – NA VRHU
LJUBLJANSKI GIMNAZIJI
V začetku oktobra je že
tradicionalno na sporedu zaključek
državnega prvenstva v ekipni atletiki
za srednje šole. V letošnji finale v
Novi Gorici se je kvalificiralo dvanajst
ekip dijakov ter trinajst ekip dijakinj.
Prvega mesta med srednješolci,
ubranili so lanski naslov, so se veselili
dijaki Gimnazije Šiška (10.361 točk).
S Primorske so zmagovalni pokal
v prestolnico, natančneje v Šentvid,
prinesle dijakinje Gimnazije Šentvid
(9.865 točk).

EKIPNO TEKMOVANJE
ZA OŠ - NAJBOLJŠI
DOLENJCI
Medtem ko sta dan prej na
Primorskem prestižni lovoriki na finalu
državnega prvenstva v ekipni atletiki
osvojili ljubljanski srednji šoli, pa so bili
na Koroškem v obeh osnovnošolskih
konkurencah najboljši Dolenjci. V
kategoriji starejših učencev je zmagala
Osnovna šola Šentjernej (372 točk),
med učenkami pa so, tako kot lani,
zmagale osnovnošolke iz Osnovne
šole Grm Novo mesto (352 točk).

DVE ZMAGI SKOČIRJA
NA DOMAČEM
MITINGU V TOLMINU
Atletsko društvo Posočje je
v lepem vremenu izvedlo že
tradicionalni atletski miting za vse
kategorije v Tolminu. Predstavnik
domačega kluba Andrej Skočir

Na Ravnah na Koroškem je potekal
Atletski pokal Slovenije v krosu ter
56. kros občinskih reprezentanc.
Vseekipna
zmagovalka
krosa
občinskih reprezentanc je postala
Mestna občina Velenje, pred
Sevnico in domačo občino Ravne
na Koroškem.
Pokalni zmagovalci so v moški
kategoriji postali tekači Atletskega
kluba Krka Novo mesto, v ženski
konkurenci pa tekačice Atletskega
kluba Velenje. V točkovanju ta
atletski pokal je med člani, ki so
tekli na 5000 metrov, zmagal Jošt
Žnidaršič (Krka), med mlajšimi
člani pa je na isti razdalji slavil
Jože Lapoši (Pomurje). Njegova
klubska kolegica Urška Martinec
je bila edina predstavnica med
članicami, Lea Martinšek (Radeče)
pa med mlajšimi članicami. Tekli
sta na 3000 metrov. Med člani na
kratkemu krosu (2000 m) je bil
edini predstavnik in posledično
zmagovalec Matjaž Pregrat (Krka).

HAFNER IN FINKOVA
DRŽAVNA PRVAKA
V POLMARATONU
Domen Hafner (Železniki) in Anja
Fink (Kronos) sta na 26. ljubljanskem
maratonu osvojila naslova državnih
prvakov v polmaratonu. Hafner je bil
s časom 1;08:06 absolutno drugi za
Madžarom Leventejem Szemereijem,
ki je prepričljivo zmagal z rekordom
proge 1;04:08, Finkova pa je bila z
odličnim časom 1;12:45 tudi absolutna
zmagovalka. Tretji skupno in srebrn
v konkurenci DP je bil Blaž Orešnik
(Ormož, 1;09:40), za njim je bron v DP
osvojil skupno četrti Jošt Žnidaršič
(Krka, 1;09:57). V mladinski kategoriji sta
naslova državnih prvakov osvojila Jakob
Mulej (Radovljica) s časom 1;21:49 ter
Lia Trdina (Škofja Loka) s časom 1;39:50.

NA KONGRESU
ZATS V CERKNEM
PODELILI TUDI SEDEM
TRENERSKIH ZNAČK
V Cerknem je potekal kongres
Združenja atletskih trenerjev Slovenije
(ZATS). V dveh dneh se je zvrstilo skoraj
20 različnih predavanj s strani številnih
slovenskih in tujih priznanih trenerjev.
Po sobotnem delu predavanj je
potekala tudi skupščina ZATS, na kateri
je bil dopolnjen pravilnik o licenciranju
atletskih trenerjev, predstavljeni so bili
načrti dela združenja za prihodnje leto,
podeljene pa so bile tudi trenerske
značke. Med sedmimi prejemniki sta
bila tudi dva, ki sta si zaslužila zlati
znački. To sta Oliver Batagelj in Radislav
Jokanovič. Srebrno je prejel Feliks
Papež, bronaste pa Srečo Železnik,
Aljoša Rejc, Aljaž Černigoj in Matjaž
Sovdat.

Najhitrejši kliping v Sloveniji.
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Vir pravih informacij za uspešne, športnike in športne navdušence.

SPREMLJANJE
MEDIJEV

ANALIZE

ADREME
ALARMCLIP
DIGITALIZACIJA
ARHIVOV

FORENZIKA
tel:
02 25 040 10
e-pošta: press@pressclip.si
splet: www.pressclipping.si

Za informacijami tečemo že 27 let.

24

REVIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PRILOGA ŠPORTNEGA DNEVNIKA EKIPA SN

’MAM NEO Z
NAJBOLJŠIMI
LIGAMI.

28 €

VSI PAKETI NEO

*

ZA 1 LETO

ts.si/sport-na-NEO

*Akcijska mesečna naročnina 28 EUR z DDV za 1 leto velja za nove naročnike paketov NEO A, NEO B in NEO C
ob vezavi za 24 mesecev. Ta akcijska ponudba velja od 1. 9. 2022 za naročnike, ki so novi ali obstoječi naročniki
izbranih mobilnih paketov. Po izteku veljavnosti akcijske mesečne naročnine se prične zaračunavati redna
mesečna naročnina izbranega paketa po veljavnem ceniku. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si,
Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

