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Bečan kralj Smarne gore 
Dvojni tekaški progra m n a Š m a rni gori, na v rh u p a o bakra t Medvoščan Timo tej Bečan in Avstrijka 

Andrea Mayr, ki je na p e tkovi te kmi postavila nov žens ki m ejn ik tega priljubljenega vzpon a. 

MAJA BERTONCELJ 

Tace n - Šmarna gora je pre
tekli· konec tedna gostila 
gorske tekače. Dvojni spo• 
red je prinesel dve zma
gi T imoteju Bečanu (KGT 
Papež) in Avstrijki Andrei 
Mayr, večkratni evropski in 
svetovni prvakinji. Najhi
trejša sta bila tako na petko
vem Rekordu Šmarne gore 
(Bečan s časom 11 minut in 
13 sekund, Mayrjeva z žen
skim rekordom 12 minut in 
36 sekund) kot na sobotnem 
Teku na Šmarno goro. 

Taktično do dveh zmag 

Tek na Šmarno goro je po
tekal od starta v Tacnu čez 
Grmado, navzdol in daleč 
naokoli na vrh Šmarne gore. 
Štel je za svetovni pokal v 
gorskih tekih. Bečan je s ča
som 43'47 zmagal drugič za
pored. Za njim sta bila v ci
lju Kenijca Lengen Lolkur
rar in Michael Selelo Sao- . 
li. »Letošnja zmaga mi po· 
meni več, saj lani konkuren-

Gors ki tekači so se po merili v Teku na šmarno goro, ki je štel za svetovni pokal v gorske m 

teku. Start je bil v Tacnu. 'foto: Maja Bertoncelj 

malo bolan, tako da nisem 
bil stoodstoten. Ni se mi 
šlo toliko za čas, kot za ub
ranitev zmage - tako včeraj 
kot danes. Dosegel sem dve 
zmagi. Več si ne bi mogel že
leti,« je Medvoščan na vrhu 
Šmarne gore pojasnil po so-

Gore njca Timotej Bečan (levo) in l uka Kovačič. Bečan je bil 
na Šmarni gori obakrat hitrejši. / Foto: Maja 8trtonctlj 

ca ni bila tako močna. Tre, 
ba je bilo odteči z glavo, tak
tično. Začel sem zmerno, 
na Grmado skoraj že ulo
vil prve, na spustu sem šel 
mimo in prednost zadržal 
do konca. Zelo dobro sem 
razporedil moči. Na takšni 
progi, ki je selektivna, je to 
ključno. Ta teden sem bil 

jOŽE MARINČEK 

Kranj - Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach so odigrali 
tekme 11. kroga. Domžalča
ni so doma igrali z Muro in 
remizirali z 2 : 2 jzadela sta 
Matej Podloga r in Ivan Du
rdov), Kalcer Radomlje pa je 
gostoval v Celju in izgubil z 
2: 1. Uspešen je bil Samson
din Ouro. Na lestvici vodi 
Olimpija, Domžale so šeste, 
Kaker Radomlje je osmi. 

botni tekmi. Z letošnjo sezo
no, ki še ni povsem končana, 
je zadovoljen. »Bili so vzpo• 
ni in padci. Največji padec je 
bilo evropsko prvenstvo, kjer 
sem bil res razočaran. Štiri
najsto mesto sploh ni slabo, 
ciljal pa sem bistveno višje. 
"že teden po tem sem zno
va dobro tekmoval. Treba je 

Dnigoligaši so igrali tek
me 10. kroga. Roltek Dob 
je gostoval pri Ilirij i 19u 
in izgubil z 1 : 4. Gostova
li so tudi nogometaši kranj
skega Triglava, in sicer 
pri Rudarju Velenje. Do
segli so svojo drugo zma
go v sezoni. Boljši so bili 
z o : 2. Zadetka za zmago 
sta dosegla Oliver Kregar 
in Mark Čeh. V vodstvu je 
Krka, Rolt~k Dob je 14., Tri
glav je na predzadnjem, 15 

vztrajati. Mislim, da sem na 
dobri poti,« je še dejal tretji 
na lestvici gorskih tekačev v 
letošnji sezoni. Na svetovno 
prvenstvo, ki bo novembra 
na Tajskem , slovenski gor•. 
ski tekači ne g redo. 

Te kel tudi kralj Pla nice 

Na obeh tekmah je nasto
p il tudi Luka Kovačič (Dyna-

. fit/Redbull), kralj teka na 
p laniško letalnico. V petek 
je bil drugi (11:20), v sobo
to pa na šestem mestu dntgi 
najhitrejši Slovenec (4s:28). 
»Luka mi je bil bistveno več
ja konkurenca na rekordu, 
današnja trasa pa je za n je
gov okus verjetno preveč te
kaška, sem jaz vseeno bolj 
vajen takšnih tekem, po dru
gi strani pa je tudi zelo teh
nična. Konkurenca je vedno 
dobrodošla,« je komentiral 
Bečan. » Timotej je izjemno 
močan. Dal sem vse od sebe, 
saj je to edina taktika, da lah
ko posežeš po uspehu. Izje
mno sem zadovoljen. Tra
se nisem poznal in nisem 
točno vedel, kaj pričakova
ti. Konkurenca je bila dobra, 
sem bil kar presenečen. V 
cilj sem prišel izmučen, kar 
je b il namen. šesto mesto je 
realen uspeh. Sem izjemno 

mestu. Za nogometašica
mi v prvi ženski nogometni 
ligi so tekme 6. kroga. ŽNK 
Cerklje je z ekipo Primorje 
Gaia NatureUe igral 3: 1, re
zultat tekme ZNK Nona Po
murje Beltinci - ZNK Ra
domlje Medex pa je bil 6: o. 
V tretji slovenski nogome
tni ligi - zahod je v 8. kro
gu Tinex Šenčur s 3 : o pre
magal Visoko, Eksist Ziri pa 
je v gosteh pri Slovanu Lju
bljana zmagal z o : 1. 

zadovoljen,« je dejal Kranj
skogorčan Kovačič in dodal, 
da je očitno on kralj Planice, 
Bečan pa Šmamegore. Tudi 
zan j sezona še ni zaključe
na. »Čaka me še tekma nad 
Gardskim jezerom; kjer bo 
zaključek svetovne serije 
vertikalnega kilometra. Ci• 
!jam visoko. Za mano je iz. 
jemno dobra sezona, ena iz. 
med boljših doslej. Obetam 
si lahko tudi dobro zimo v 
turnem smučanju. Po tekmi 
v Italiji bodo sledile priprave 
na Kaprunu v Avstriji. Tur
no smučanje je olimpijski 
šport in želim si nastopa na 
olimpijskih igrah,« je še de
jal. 

Mayrjeva je na Teku na 
Šmarno goro slavila že sed
mič (48:38). »Včeraj je bila 
odlična tekma, proga mi je 
zelo všeč, bolj kot današnja, 
ki ima tudi sp~st. Gledano v 
celoti sem lahko zelo zado
voljna,« pa so b ile besede 
zdravnice iz Avstrije. Dru
ga je bila Irka Sarah McCor
mack, tretja pa Finka Su
sanna Saapunki. Najhitrej
ša Slovenka je bila na četr· 
tem mestu Primorka Luci
ja Krkoč (ŠD Nanos, 52:48), 
peta pa Kamničanka Nuša 
Mali (KGT Papež). 

Novinci blizu zmagi 
Kranj - Začela se je nova li
gaška košarkarska sezona. 
V Ligi Nova KBM je novinec 
l TH Castings doma z 80 : 84 
izgubil z Il irijo. Helios Suns 
so doma s 108: 65 premagali 
Hopse Polzela. Včeraj je bil 
še obračun med Gorenjsko 
gradbeno družbo Šenčur in 
Termami Olimia Podčetrtek. 
Rezultat do zaključka redak
cije ni bil znan. V 1. SKL za 
ženske so triglavanke doma 
prepričljivo premagale Pro
-bit Konjice (76 : 43), Dom
žalčanke pa v gosteh izgubile 
z ekipo Derby Ježica (74: 59). 

Petinsedemdeset let 
odbojke v Kamniku 
Ob praznovanju p rizn a nje Klemenu Hriba rju 

Kamnik-Odbojkarska zgod
ba v Karnniku·traja že 75 let. 
Je zelo uspešna. Od sezone 
2008/2009 dve članski eki
pi igrata v prvi slovenski od
bojkarski ligi. Spomine na 
prehojeno pot so obujali ni 
slavnostni akademiji, ki je 
bila. v petek v kamniškem 
Domu kulture. Nekaj besed 
so namenili tudi prihajajo
či sezoni, v ka teri bo ženska 
ekipa Calcita Volleyja brani-

za uspehe v zadnjih dvajse
tih letih, 93-letni Milan Win
dschnurer, Jernej Koncilja, 
Ante Tadit. Roman Poga
čar, Marjan Novak, Barbara 
Novak, Tadeja Dovč Drnov
šek, Jože Jankovič ml.-. Fran
ci Kramar in aktualni pred
sednik kluba Gregor Hribar. 
Slednji je na kratko predsta
vil zgodovino kluba. Poseb
no priznanje so podelili Kle
menu H ribarju, ki se z le
tošnjo sezono poslavlja od 
aktivnega igranja. Ostaja v 

Predsednik kluba Gregor Hribar je posebno priznanje 
izročil Kle menu Hribarju, ki se iz igralskih se li v trenerske 

vode, / Fot_o: Cornd 1Clv(i( 

la naslov državnih prvakinj, 
moška pa bo po letu 2003 in 
številnih drugih mestih sku
šala priti do četrtega naslova. 

Na slovesnosti so se zbra
le praktično vse selekcije in 
številni gostje. ki so zaslu
žni za uspehe, med drugimi 
direktor glavnega pokrovite
lja kluba Matevž Kirn, ki je 
s Calcitom najbolj zaslužen 

Calcitu VoUeyju, saj se po
daja na trenersko pot. Za za
četek bo vodil tretjo člansko 
ekipo, ki bo igrala v 3. DOL, 
in drugo mladinsko ekipo. 

Prvi zapisi o kamniški od
bojki segajo_v leto 1927, kar 
pomeni, da bodo čez pet let 
praznovali dva jubileja, in si
cer sto let igranja odbojke in 
80-letnico kluba. 

Dve zmagi Jeseničanov v dveh dneh 
Jesenice- Hokejisti HOD SI) Acroni Jesenice so imeli pretekli 
konec tedna v Alpski hokejski ligi dve tekmi in obakrat so 
zmagali. V petek so doma Bregenzerwald premagali s kar 6: 
o, dan kasneje pa so bili na zahtevne m gostovanju boljši še 
od Zeli am Seeja (2 : 4). Z enim porazom ostajajo na drugem 
mestu lestvice, saj na samem vrhu brez oddane točke ostaja 
novinec Unterland. Nova tekma Jeseničane čaka v četrtek, ko 
v dvorano Podmežakla prihaja mlada ekipa celovškega KAC-a. 
Iz ekipe železarjev je konec tedna prišla še novica, da bo njihov 
napad okrepil 22-letni Andrej Galuškin. 

Za konec dvojna slovenska zmaga 
Kranj-Poletna velika nagrada smučarskih skakalk in skakalcev 
se je končala na finalu v nemškem Klingenthalu. Slovenija 
je bila v soboto na tekmi mešanih e kip tretja v postavi Urša 
Bogataj, Ema Klinec, Tirni Zajc in Anže Lanišek. V nedeljo je 
novo prepričlj ivo zmago dosegla Urša Bogataj, Ema Kl inec, 
ki je na poletni vel iki nag radi nastopila sploh prvič v sezoni, 
pa jez drugim mestom poskrbela za dvojno slovensko slavje. 
Druga v skupnem seštevku je Nika Križnar, ki zaradi poškodbe 
gležnja v Nemčiji ni skakala, Nika Prevc pa je deveta. 

Mohorič zm agovalec Dirke po H rvaški 

Kranj -Kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagal 
na Dirki po Hrvaški. To mu je uspelo po odličnih nastopih v 
vseh etapah, še posebno pa v zadnji, ko je z odbitnimi sekun
dami izničil prednost do takrat vodilnega Jonasa Vingegaarda 
Uum bo-Visma), zmagovalca Dirke po Franciji. V skupnem 
seštevku ga je Podbličan prehitel za sekundo in prišel do druge 
zmage v sezoni, po d irki Milano- Sanremo. 


