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Sestindvajset gorenjskih olimpijcev
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Odstevanja je konec. Danes se v Pekingu na Kitajskem s slovesnim odprtjem zacenjajo zimske olimpijske igre. ·Kake uspesni bode slovenski sportniki,
med katerimi jih je vecina s sirsega Gorenjskega? Pred stirimi leti sta odlicje osvojila deskar na snegu Zan Kosir in biatlonec Jakov Fak.
MAJA BERTONCELJ

Kitajska _prestolnica Peking bo do 20. februatja v
sre<liscu svetovne sportne
in tudi sicersnje javnosti.
Za organizatorja zimskih
olimpijskih iger 2022 so bill
izbrani poleti 2015, ko so na
glasovanju tesno premagali
A!mati V Kazahstanu.
Peking je velemesto v sevemi Kitajsk:i in glavno mesto te ljudske republike. Ima
dobrih 21 milijonov . prebivalcev. Igre bodo potekale pod geslom Together for
a Shared Future (Skupaj za
skupno prihodnost). Maskota je Bing Dwen Dwen. Gre
za velikega pando, odetega v ledeno obleko, z zlatim
srcem in veliko ljubeznijo do
vseh zimskih sportov. Izbrana je bila med skoraj sest tisoc predlogi. Odstevanje do
velikega sportnega dog~
se tako danes zakljucuje. Zacenjajo se boji za olimpijske
medalje, v katerih bo sodelo-·
valo skoraj 2900 sportnikov
iz 91 dr.ca.v. Med njimi jib bo
42 nastopalo pod slovensko
zastavo. Vecina, 26, je s sirsega Gorenjskega.

Zan Kranjec ohranja
visoke cilje
Med alpskimi smucarji
so to Meta Hrovat, Marusa
Ferk, Zan Kranjec in Miba
Hrobat. Tekmovali bodo v
nacionalnem smuarskem
srediscu v pogorju Jaohaituo v obmocju Jancing. Zan
Kranjec je bil v Pjongangu
pred stirirni leti v velesla•
lomu cetrti. Sezono je za,
eels tretjim mestom v Soldnu, nadaljevanje pa je bilo
slabse. »Zacetek sezone je
bil res dober. Bil sem samozavesten. Nato s SJI1UC3.-

njem in rezultati nisem bil
zadovoljen, zato sem se odlocil, da izpustim slalom v
Wengnu, uredim misli in

Zan Kranjec I foto: Matev: Pcr~in

se v Kranjsk:i Gori predam Nas najmlajsi olimpijec
dobrim treningom. Imel iz vrst biatloncev
sem dolocene dyome, ni. sem bil najbolj suveren tudi
Sestclanska
biatlonska
pri materialu. Skusal sem ek:ipa je povsem gorenjsko
pridobiti nazaj zaupanje, obarvana_ V njej so Polona
samozavest in mislim, da Klemencic, Ziva Klemensem na dobri poti. Na startu cic, Jakov Fak. Miha Dovznisem bil tak kot takrat, ko an, RokTrsan in Lovro Plansem najbolje tekmoval. To ko. Jakov Fak je tisti, ki ima
pa je v vseh sportih zelo po- s 34 leti najvec izkusenj in
membno. Olimpijskih iger tudi dalec najvec uspehov.
se zelo veselim. Verjamem, Branil bo srebmo medaljo
da imam letos se marsikaj iz Pj_onganga s posamicne
pokazati, da sem sposoben tekme. VVancouvru201_o je
veliko boljsib vozenj in re- bil :i:e bronast v sprintu. »Zazultatov, da sem bolje prip- vedam se, da nisern med faravljen, kot je morda videti. voriti. Kljubternuni predaje,
Cilji so se vedno zelo viso- boril se born naprej. Zadnji
ki. Vern, da se lahko borim teden pred odhodom na Kitudi z najboljsimi, da sem v -tajsko sern na Pokljuk:i dobboju za medalje. Moja na- ro treniral, zato upam, da
loga je, da smuam najbo- bodo olimpijske i.gre taksne,
lje, kar znam. Na olimpij- · kot si :i:elim. To pomeni, da
skih igrah sem bil ze cetr: born dobro nastopil in da
ti, na velikih tekmovanjib born na koncu zadovoljen z
sem velikolaat dobro tek- rezultatom. V prvi vrsti sizemoval, a vedno mi je nekaj lim, da bi bil cim bolj sprozmanjkalo za medaljo. Me- scen in da bi mi telo dovolidalja je najvec, kar si lahko lo tisto, kar zmorem. Osvazelim. Ne grem pa tja samo jal sem ze medalje, ampak
s to miselnostjo,« je pred se vedno imam zeljo po doPek:ingom razmisljal 29-le- kazovanju 'in oo ten\ ni potni Zan Kranjec iz Bukovice membno, ali gre za tekme
pri Vodicah.
svetovnega pokala, svetovTudi Meti Hrovat v tej se- nega prvenstva· ali olimpijzoni ni slo po nacrtih. Naj- skih iger. Skratka, o stvareh,
visje je bila na sestei:n mes- k:i sem jib ze naredil, ne raztu prav tako na uvod.ni pre- rnisljam. To je odkljukano,
izkusnji v veleslalomu v vedno pa ostanejo nove stvaSoldnu. Z olimpijskih iger ri; k:i me :i:ene'jo naprej, da bi
ima najboljsi rezultat 14. se nekaj naredil, in zato sem
mesto v veleslalomu iz v sportu. Skusal born najti
Pjongcanga 2018. »Ciljev najboljsi recept za najboljza najvecje tekmovanje le- si rezultat,« razmislja sportosnje sezone; olimpijske tnik, ki z druzino zivi v Lesigre, nisem spremeni!a. Ne cah. Na olimpijskih igrah je
zdi se mi, da bi jib mora- cetrtic.
la. Moj cilj je pokazati dobIz biatlonskih vrst prihare voznje. Rezultatskega ci- ja letos najmlajsi slovensk:i
lja si Ze pred sezono nisem olimpijec. To je 20-letni Lozadala. Poskusam osta- vro Planko iz Nevelj pri Kati osredotocena. Sezona se mniku. »Najprej si nisem
zdalec ni koncana,« razmi- mislil, da born dobil prilozslja 23-letna alpska smucar- nost, saj so bill drugi fantje
ka iz Podkorena. Za Kranj- hitrejsi. V ozadju pa je ves
ca bodo to tretje olimpijske cas bila zelja, da si priborim
igre, za Hrovatovo druge.
mesto v ek:ipi za Peking. Po

Jakov Fak / foto: M.ittv! P~r~in

zacetku sezone semi je vedno bolj zacelo dozdevati, da
bi eno izmed stirih mestlahko pripadlo tudi meni. Na ._ ,
prvih olinipijsk:ih igrah zelim_predvsem nabrati izkusenj in uzivati: Moj cilj je, da
dam od sebe sto odstotkov
in pokazem, kar znam. Ce
mi to uspe, mislim, da born
lahko tudi z rezultatom zelo
zadovoljen,« je pojasnil biatlonec, k:i je v letosnji sezoni
osvojil tudi prve tocke v svei.·,\
tovnem pokalu. Na 20-kilo<\
metrski posamicni tekmi V
Anterselvi v Italiji je bil 39.
»Tock nisem prihloval,
sem si jib pa mOCD.o Zele!.
Lovro Planko / foto: M.ite'd Pulin
Zagotovo so mejnik, k:i kaze
na konkurencnost in dobro
delo. Zdaj vidim, da se da. To
vern ze od zacetka sezone.
Ce mi uspe dobro streljanje,
lahko posezei:n po tockah.
To je tudi moj cilj za prihajajoce iekme,« je dodal.
Biatlonci bodo nastopill
na obmocju Dzangdzjakov.
Poleg njib se bodo v tanlkajsnjem nacionalnem sredis/\-J;
.
cu za biatlon in tek na smu,
~
/:.· ·:,/..,···r-~.t- :_r,... ;"". ··
ceh nierili se sniucarski tekaci in nordijski kombinatorci, v nacionalnem skakalnern sre<liscu, k:i je organizatorje stalo 53 milijonov
evrov in velja za enega vecjib arhitekturnih projektov, Meta Hrovat 1 ,,.~ M,oovt ""'"
pa smucarsk:i skakalci in,
skakalke ter nordijski komEma Klinec je lani v duh je nekaj posebnega.
binatorci. Na tern obmocju Oberstdorfu postala svetov- Ce primerjam z Oberstdorbode torej sporti, od katerih na prvakinja. »Ze pred tek- fom, bo · sedaj precej te:i:slovenska javnost tudi na marni na Ljubnem sem za- je. Ne vemo, kaj tocno nas
podlagi rezultatov zadnjib cela razmisljati o obvezno- caka, bo pa za vse enako.
tekem pred Pekingom naj- stih pred odhodom na olim- Vsi bomo morali spozhavec priakuje.
pijske igre, vezanih na co- ti teren in se hitro prilagovrd:19. Priblizno sem vede- diti. Grem iz dneva v dan.
la, da bo treba urediti stvari, Priprave na olimp.ijske_igre
Skakalke vselej pri vrhu
ki jib nismo vajeni, kot je na so potekale ze skozi celotSmucarsk:i skakalci in ska- primerizpolnjevanjeobraz- no sezono. Sem pripravljekalke bodo na pravvsaki tek- cev in prijav v aplikaciji. Na na,« pravi 24-letnica iz Pomi vkrogu favoritovza odlic- to sem se dobro pripravila. ljan. V Pjongcangu, na svoja. S si.rsega Gorenjskega so Olimpijske igre mi pomeni- jih prvih olimpijskih igrah,
v ek:ipi Nika Kriznar in Ema jo ogromno. Ze sam nastop jebila 14.
Klinec ter Anze Lanisek, Lo- si je treba priboriti, sploh v
Pred stirimi leti je bila
vro Kos, ·cene Prevc in Peter ekipi. kot je slovenska, to ni med slovensk:imi skakalPrevc. .
samoumevno. Olimpijski kami najvisje na sedmem
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Nika Kri:Znar / Foto: M.at<."Y! Pc~in
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mestu Nika Kriznar, v Ianski sezoni zmagovalka skupoega sestevka svetovnega
pokala in zmagovalka zadnje tekme pred Pekingom,
na kateri je s 151 metri postavila uradni zenski svetovni
rekord. »Olimpijska medalja je zagotovo moj cilj, zelja.
Pred stirimi leti si je se nisem tako zeleLa, kot si jo sedaj. Poskusala se bom osredotociti na samo tekmo, opraviti dva vrhunska skoka,
potem bomo pa videli, kaj
mi bo to prineslo. Ni nam
vseeno, da imamo samo
eno posamicno tekmo, da
ne bomo dobile prilo:znosti na veliki skakalnici, prav
tako ne bomo imele ekipne
tekme. S tem smo se morale
sprijazniti in upamo, da bo
v prihodnje drugace, morda
ze cez stiri !eta,« je povedaLa 21-letna skakalka iz Delnic
v Poljanski dolini, ki zivi na
MLaki pri Kranju.
Anze Lanis ek na
0

r

·· k"h · h · •·
,mp,Js 1 ,gra prv,c

Njen sokrajan je tudi
An:ze Lanisek,- sicer Dom•
zalcan. Pri 25 letih je odsel na svoje prve olimpijske
igre.»Vednoupas,pricakujes od sebe, da bos ti tisti, ki
bo dovolj dober, da te izberejo med potnike za olimpijskeigre.Takciljsemimelze
pred stirimi leti, a se ni izslo.
Tokrat je drugace. Na olimpijskih igrah so medalje tiste, ki stejejo, a .pot do tja je
se dolga. Zaklju&ov ne zelim delati prekmalu, treba je .
iti iz skoh v skok, iz dneva

Anie Lanisek / FotO: Matev! Pt:rSin

Ema Klinec 'F~to: MatM Periin

Peter Prevc / Foto: Materl ~riin

U revc, le slednja zaradi covida-19 ni izgubila prevec
moo, bosta v igri za medaljo
tudi v ekipnem sprintµ.

v dan, potem pa se bo videlo, kaj in kako bo,« pravi. Veliko olimpijskih izkusenj pa
ze ima Peter Prevc. Star je

igrah. Ce bo torba nazaj za·
radi kovine tezja, bo se toliko lepse.« pravi 25-letnik.

29 let, =,opil i_e v Vancouvru, SociJu m Pjongcangu.
. bi! drugi
d
V S -~vuJU 1e
na sre nji skakalnici in tretji naveliki skakalnici. » V Vancouvru sem se ·ucil, poslusal,
gledal,kakoje,inmijeuspel
zelodoberrezultat. VSociju
je bilo logisticno vse skupaj_ •
precej zahtevno, ker so bile
velike razdalje in nam je vo:!:nja vzela veliko casa. Korejapajebila psihicnokarzahtevna. Moja forma ni bila
na visokem nivoju, :zelis si
dobrega rezultata, in potem
vse dni, ko si taro, razmisljas;kako ti bo to uspelo. Se
mi zdi, da v Sociju zares nisempricakovalmedalje,ase
je zgodila. V Koreji cez stiri !eta pa sem bi!, kot ze receno, v takem polozaju, dasem zelel izsiliti vsaj en dober rezultatv tisti sezoni. Pa
se tudi to ni izslo. V Pekingu se bom moral osredotoati nase_ in om bolje izvesti vse,« razrnislja skakalec
iz Doleoje vasi, ki z druzi.
no zivi v Radovljici. Po svo- je prve olimpijske izkusnje
je odsel njegov mLajsi brat
Cene, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala s tre•
tjim mestom prvic stopil na
stopni&e. »Od zacetka sezone mi je pomembno, da
sem stalno zraven. Kar sem
manjkal, sem po svoji zelji.
Ce bom odskakal, ko.t sem
. do sedaj, bom zadovoljen.
Dobre skoke zelim seveda
pokazati tudi na olimpijskih

Ana marija Lampic zeli
b" • "bol"'
ed
·.
iti naJ 1sa, pr vsem,

Zan Kosir v izolaciji

Zelogorenjskajetuditekaska ekipa z Anamarijo Lampie, Evo U revc, Anjo Mande- ·
ljc, Nezo Zerjav, Anito Klemencic, Vilijem Crvom, Janezom Lampicem in Miho
licefom. Prvo ime je Anamarija Lampic, 26-letnica iz
Valburge, Lani prva sprinterka sezone. »Vesela sem, da
semslaskozivesTourdeSki
inna ta nacin_ imela veliko tekem. Smo edini, ki en mesec ne bomo imeli tekem.
To mi ni ravno vsec. PotrebovaLa bi kaksno, da bi daLa
iz sebe tisto nervozo, a vsi
bomo oa istem. Ko si eokrat
dober, si zelis biti najboljsi in pred vsemi. Posnetkov
za nazaj nisem gledaLa, ampak se sponuiim vsake tekme, na kateri sem naredi•
La napako. MISlim, da bo na
Kitajskem najbolj kljucno,
da bom nastudirala progo in
da bomodlocna. Torej da ne
bom 'cincala' in da born takrat, ko se mi bo zdelo prav,
napadLa. Imamvecizkusenj
kot na prvih igrah pred stirirni leti, ko sem bila v posarnicnem sprintu sedrna.
Veckrat sem bila v finalu
in unam tudi vec stopnick.
Olimpijska tekma se ne raz.
likuje prav veliko od svetovnega pokala. Tekrnice bodo
iste,« razrnislja ena nasih
glavnih kandidatk za odlicje. Skupaj z Gorjanko Evo

V obmoqu Dzangdzjakov
je tudi snezni park Genting,
kjer bodo nastopali nasi deskarji na snegu. V ekipi sta
dva Gorenjca: Zan Kosir bo
tekmoval v paralelnem veleslalomu, Urska Pribosic
pa v skokih prostega sloga. Zan Kosir je s 37 leti nas
najstarejsi. letosn ji olimpijec in tudi najuspesoejsi.
Nastopil je na treh olimpijskih igrah in osvojil tri medalje:_v Sociju je bi! drugi v
paralelnem slalomu in tretji v paralelnein veleslalomu,
v Pjongcangu pa tretji v paralelnem slalomu. V zbirki
mu torej manjka se zlato.
» Da bi se glede na potek sezone nadejalzmag, jenemogoce napovedovati. Dejstvo
je, da lahko natekrni zma.
ga kdorkoli. Upam, da bom
imel neko dodatno moc in
vozil tako, da born na koncu zadovoljen. Odpeljal sem
nekaj izjemnih vozenj. Mislim, da vsi, ki me poznajo,
vedo. da boj z mano, ce bo do
njega prislo, ne bo lahek. Na
zacetku nam bo vsem tezko,
· ce ne bomo v boju za meda- lje, ce nam to ne bo uspelo.
Kot sem-ze veckrat omenil.
pa to ni vse v mojem zivljenju. Ze naslednji dan bodo
novi cilji, sezona se ho nadaljevala. Seveda pa menim,
da na olimpijskih igrah stejejo samo medalje,« je pred

odhodom v Peking deja! Tr•
zican. »Dan D« bo zanj na
slovenski kulturni praznik,
8. februarja, tako kot tudi za
Anamarijo Lampic. Kosir je
bi! po prihodu na Kitajsko
pozitiven na covid-19 in je
moral v poseben hotel, kjer
je se vedno. Predviden je bi!
za nosilca sloveoske zasta.
ve na odprtju iger - skupaj z
Ilko Stuhec. Zameojal ga bo
deskarski kolega Rok Marguc. Stevilni sportniki so se
ze spoznali z novirni prizorisci, tudizrnrazom, vetrom
in visoko nadmorsko visino.

Olimpijski ogenj bo
danes zagorel tudi v
Kranjski Gori _
Olimpijci bodo v Pekingu
in okolici nastopali pred praznirni triburtarni, kar pomeni, da tistega pravega vzdusja, kot so ga bill vajeni, ne
bo. Olimpijski dub pa bodo
SkusaJi prica,ati V Kranjski
Gori. Olimpijski komite Slovenije - Zdruzenje sportnih
zvez namrec v sodelovanju
s Turizmom Kranjska Gora,
Smucarsko zvezo Slovenije
in nacionalnim radiem Val
202 pripravlja Olimpijski festival Peking 2022. Kot sporocajo, bo ves cas olimpijskih
iger v Kranjski Gori pester
sportni program: predstavitev razlicnih sportnih panog
na snegu in ledu, tekrnovanja v veleslalomu, smuku, biatlonu in priloZD.ostni smucarski skakalnici, v curlingu, hokeju na ledu in snegu,
pa tudi golf na snegu, odbojka na snegu ter stevilni drugi
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Anamarija Lampi<: ( Foto: o~bni a1hiv

Cene Prevc '

Fo!O: M:att:rl PMin

sportnih izzivi. Ob vznozju
smucarske proge Mojca 2 bo
velik zaslon, na katerem bo
neposi:edni prenos olimpij•
skih'tekem iz Pekinga. V vecemem programu bodo Slovensko olimpijsko vasico, ki
so jo za to prilo:znost poimenovali Alpska vasica in je v
sredisfu Kranjske Gore, od
18. ure dalje obiskali steviJ.
ni sportni gostje in olimpijci.
V programu do prihodnjega
petka se bodo zvrstili Vesna
Fabjan (danes, 4. februarja),
Anja Tepes, Eva Logar Ba•
stardi (obe jutri, 5. februarja),
Andrej Miklavc, Robert Kerstajn (oba 6. februarja), Ma•
tjaz Debelak, Robert Kranjec
in Dejan Kosir (vsi 7. februarja).
Uradno odprtje vasice bo
danes ob 18. uri. Olimpijka
Vesna Fabjan je pred stirirni
leti na odprtju zimskih olimpijskihigerv Pjongcangu nosila slovensko zastavo, tokrat
·bodo v njeni druzbi v Kranj'ski Gori dvigrtili olimpijsko
zastavo in pri:zgali olimpijski ogenj. Svecanemu odpr·
tju olimpijskega dogajanja
se bodo pridruzili tudi zupan
Obcine Kranjska Gora Janez
Hrovat, olimpionik Miroslav
Cerar in prvi podpredsedruk
OKS-ZSZ Janez Sodr:znik.
Pogov;u:jali se bodo tudi z
oblikovalcem olimpijske kolekcije Sandijem Murovcem.
Kranjska Gora je predvidena tudi za prizorisce spreterna nasih olimpijskih ju•
nakov po vrnitvi iz Pekioga,
Upajmo, da se bodo vrnili
zadovoljni ins om vec odlicji. Srecno olimpijci!

