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če bi kar takoj zmagala, 
bi bUa nadnaravna 
Anamarija Lampič se je po koncu lanske sezone odločila z_amenjati šport. Iz smučarskega teka je odšla 
v biatlon. Pred začetkom sezone je s pregovorila o ciljih, razkrila pa tudi, kakšne so možnosti, da bi tekla 
na svetovnem prvenstvu v Planici. · 

MAJA BERTONCELJ 

Ljubija~• - Anamarija Lam
pič tekmovalno biatlonsko 
kariero· v mednarodni kon
kurenci začenja danes. Star
tala bo na tekmi pokala IBU 
v Idreju na Švedskem. Lovi
la bo tocke, ki bi ji lahko pri
nesle nastop celo že na nas
lednji postaji svetovnega po
kala. Zaveda se, da ob me
njavi športa napredek ne 
pride čez noč, si pa želi zno
va posegati po najvišjih mes
tih. Ne nazadnje je športni
ca iz Valburge že večkrat 
dokazala, da. se zna pobrati 

- tudi po težkih stvareh, kot so
bile kar tri operacije srca. Z 
njo smo se pogovatjali sredi 
preteklega tedna, pred odho
dom v Skandinavijo. · 

Znani ste po dobri volji, na
smejanem _ obrazu. Vaša 
mama mi je rekla, da je se
daj nasmejan še bolj. In če 
mama reče, bo verjeino kar 
držalo? 

Tudi jaz čutim, da sem še 
bolj vesela, še bolj nasmeja
na. Smo dobra ekipa in že 
dolgo sev kakšni ekipi nisem 
tako dobro počutila. Zadnja 
leta sicer nisem bila povsem 
sama, saj sem ob sebi sem 
imela Boštjana Klanarja, 
Stefana Saracca, italijansko 
ekipo in delček slovenske, 
mi je pa manjkala tista pra
va ekipna energija. Tukaj je. 
Veselje mi je bilo iti na o.sto 
vsak trening. Na vsa:kem sem 
se naučila nekaj novega in se
veda se še vedno učim. 

Ob prestopu ·ste šli pri,cej v 
neznano. Koliko je sedaj že 
znanega? 

Še vedno ne vem, kaj me 
ča:ka, a ta kora:k je bil potre
ben. V smučarskem · teku 
sem ~edila . vse, kar sem 
lahko. Manjkala mi-je samo 

in znanje, ka:ko združiti tek in 
streljanje. Ne obremenjujem 
se z rezultati, s številom zgre• 
šenih strelov. Pomembno je, 
da čim prej ugotovim, ka:ko 
vse skupaj poteka. Ko se bo 
to zgodilo, bo zagotovo vse v. 
redlL Zdi se mi, da v teku te
žav. nimam. Glede streljanja 
pa velja, da več ko bom imela 
tekem, bolj bom ,;edela, ka:kq 
vse skupaj povezati - in po
tem bo tudi lažje. 

Vajeni ste biti med najbolj
šimi. Ko športnik za.menja 
šport, običajno 

· vrhu. Kako ste se 
nato? . . 

Anamarija Lampič že komaj čaka, da se začne njena prva 
biatlonska sezona. Kot poudarja, potrebuje tekme, da dobi 
pra~i občutek, kako usklajevati tek in streljanje. J Foto:Tina Dokl 

Nič posebnega: Zavedam 
se, da sem' zamenjala šport, 
da začenjam znova. Ce bi ta• 
kaj zmagala, se mi zdi, da bi 
bila nadnaravna. To bi bilo res 
čudno: Ce bi vsakemu uspelo 
zamenjatišportinbibilpopol 
leta že na vrhu, bi to vsak na
redil. Vem. zakaj sem se_odlo
čila tako, vem, da je bilo veliko 
vprašanj, a se s iem ne obre
menjujem. Tako sem se od
ločila, ker sem jaz tako ·hote
la, ne glede na rezultat To de
lam, ker mi je všeč. 

olimpijska medalja. Dala 
bomvseodsebe,da bom v bi
atlonu na naslednjih olimpij
skih igrah pokazala ravno to, 
kar sem že na pr~šnjih, da bo 

· rezultat boljši. Komaj čakam, 
da vidim; v kaj sem se spus
tila. Vem, da se veliko ljudi 
sprafuje, ali sem se odločila 
pravilno ali ne, ali mi bo uspe
lo, da bomo videli ... Ne, tukaj 
ni prav ali narobe. Jaz vem, 
da sem se odločila pravilno, 
tudi če rezultati ne bodo dob
ri. Pomembno je, da se poču
tim dobro, da sem nasmeja
na, vesela, da se naučim nove
ga športa. To je ključno. 

Koliko strelov· ste oddali v 
pripravijalnem obdobju? 

Tega podatka ne vem. Na
čeloma smo strelja:li od trik
rat do štirikrat tedensko, od
visno od tega, kje smo bili 
in kakšen trening smo op
ravljali. Strelske treninge 
sem ime!• ena:ke kot vsi dru
gi, morda sem naredila ka
kš,;ega več, prav veliko pa 

ne. Mislim, da nisem neuča
kana samo jaz, ampak tudi 
vsi drugi. 

Na spletu ste že delili foto
grafijo svojega novega kopi• 
ta. Z barvnimi kombinacija-
-mi je nekaj posebnega. 

Kopito, ki sem ga dobila . 
od reprezentančnega kole
ga Lovra Planka, se,n mo
rala opremiti malce po svo
je. Hotela sem imeti nekaj, 
_česar nima še nihče. Vzo
rec vsa:k poimenuje malo po 
svoje. (~meh) 

Ne glede na vaš prestop je 
še vedno veliko vprašanj o 
možnostih. nastopa na sve
tovnem prvenstvu v doma
či Planici. Govoriva o sprin
tu teka rui smučeh. Kako tre
nutno gledate na to? _ 

Prva tekma se približuje. S Ševednoodgovoranepoz-
čim l!oste zadovoljni, kaj nam, res pa je, da sem pov-
sploh pričakujete? sem v biatlonu injemožnos-

Priča:kujem, da bom to, kar _ ti za' nastop v-Planici vedno 
kažem na treningib, prenes-· manj. Niti enega treninga še 
la na tekme. Najpomeir)bne- nisem opravila, aa bi lahko 
je je, da startam na čim več rekla, da je bil prav za Plani-
tekmah. Trening je nekaj ČS· co, za sprint. Vsakdan prida-

. to drugega. Na tekmi greš čez · bivam novo biatlonsko zna
svoje meje, in ko prideš na · nje. To je moja_ prioriteta. 
strelišče, si veliko bolj zadi- S 95-odstotno gotovostjo bi 

. hankotnatreningu.Potrebu- -lahko rekla, da me v Planici 
jem tekme, da dobim občutek na tekmi ne bo. -

Jeseničani nadaljujejo niz zinag 
, . . . 

Nova tekm·a v Alpski hokejski ligi jih čaka v četrtek. 

MAJA BERTONCELJ 

Jesenice - Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice so v Alp
ski hokejski ligi v soboto sla
vili že 14. zaporedno zmago. 
S 4 : 2 so v'dvorani Podme
žak:la premagali ekipo Steel 
Wings iz Linza. 

To je bila tekma prve in 
zadnje ekipe na lestvici. V 
uvodnih minutah so bili bolj 
motivirani gostitelji, ki so v 
tretji minuti prek Rappol
da tudi povedli. Za izenače
nje je. v deseti minUti-pos
krbel David Planko. V zad, 
nji minuti p_rve tretjine j_e 

za vodstvo domačinov za
del Eric Pance. Po petih mi
nutah nadaljevanja ga je s 
tretjim golom v vrata Som
merja povišal Žan Jezov
šek, v zaključku druge tretji: 
ne pa je zaostanek na zade
tek znižal Wilding. V zadnji 
tretjin/so Jeseničani zriova 

dokazali, da so boljši tek
mec. Končni izid je postavil 
Luka Ulamec. 

Naslednja priložnost za 
podaljšanje niza zmag bo za 
Jeseničane v četrtek, ko bodo 
varovanci Gabra Glaviča go
stova:li pri ekipi Red Bull Ju-
niors. 

Za konec poraz 
Triglava in Doba 
Nogometaši v drugi slovenski ligi so zaključili 
jesenski del tekmovanja. 

Kranj ~ Nogometaši Roga
ške so tisti, ki bodo pomlad 
v drugi slovenski nogometni 
_ ligi pričakali na vrhu lestvice. 

Ni<" kaj obetavna pa ni sta
tistika gorenjskih drugoli
gašev. Kranjski Triglav je 
na 18 tekma:h dosegel vse
ga pet zmag. Ob treh neod
ločenih izidih je bil pora
žen desetkrat. Na lestvici so 
z 18 točkami ila 13. mestu. S 
porazom o!lliajajo na zim
ski premor. Med tednom so 
se razšli s irenerjem Safe
tom Hadžicem, v soboio pa 
doma izgubili s Krko z o: 4. 
Novomeščani so si zmago 
priborili že v prvem polčasu, 

Zadeli so v 5., 14 .. 27. in 38. 
minuti. Tekmo si je ogleda
lo vsega sto gledalcev. 

Nogometaši Rol teka Dob_ 
so gostovali v Beltincih pri 
moštvu Beltinci Klima Tra
tnjek in prav tako izgubili. 
Povedli so v 38. minuti, ko je 
zadel Gašper Čeme. Doma
či so preobrat začeli v 56. mi
nuti, zaklju<"ili-pa ga osem 
minut kasneje za končnih 2 
: 1. Roltek Dob je s 15 točkami 
na lestvici na predzadnjem, 
1f mestu. Imajo tri zmage, 
~est neodločenih izidov in 
devet porazov. 

Drugoligaši bodo spomla
danski del začeli v nedeljo, 5. 
marca, ko jih čakajo tekme 
19.'kroga. · 

Nogometaši Triglava (v bordo dresih) so izgubili tudi v 
zadnjem krogu jesenskega dela tekmovanja. Boljši so bili 
Novomeš~ni. / foto; Gornd K.avli<!. 

Gorska tekača leta 

Kam-nik - Za:k:ljuček sezone 
gorskih in trail tekov in po
delitev nagrad najboljšim za 
Jelo .2022 je bil pretekli ko
nec tedna v Kamniku. 

Najboljša gorska _ tekača 
leta sta z Gorenjskega, oba 
člana KGT Papež iz Kamni
ka. To sta Mojca Koligar iz · 
Kranja in Timotej Bečan iz 
Medvod. Slednji je tu;li v le
tošnji sezoni dominiral na 
domačih gorskotekaških 
tekmovanjih in Slovenijo z 
odmevnimi nastopi vpisoval 
na svetovni zemljevid. Že 
ima sloves enega najvidnej
ših gorskih tekačev v Evro
pi in svetu. V izboru Atlet 

leta Atletske zveze Slove
nije je bil uvrš<"en na· tretje 
mesto med člani, kar je ve
lik dosežek. Vrhunec sezo
ne Mojce Koligar pa je zma
ga v sia,ipnem seštevku sve
tovne serije Vertikal kilome
ter, kjer sta skupaj z drugo
uvrš<"enim v moški konku
renci Luko Kova<"i<"em Slo
venijo vpisala med najuspe
šnejše dežele. 

Med mladimi sta sezono 
2022 zaznamovala Maj Pri
možnik in Ana N ova:k in bila 
razglašena za najperspektiv
nejša gorska tekača. Pode
lili so tudi medalje ekipnih . 
zmagovalcev državnega pr• 
venstva in lovorike Pokala 
Slovenije. 

Škofjeloški košarkarji do prve zmage 
Škofja Loka-V Škofji Loki je bila odigrana prva tekma 8. kola 
Lige Nova KBM, ki je domači ekipi LTH Castings prinesla 
prvo zmago v sezoni. Zlatorog Laško so premagali s 83 : 73. 
Škofjeloško zasedbo je do zmage popeljal Luka Grum, ki je 
Rrispeval 20 to<"k, s 15 mu je sledil )amil Lamar Hood. »V 
borbenem in pravem prvenstvenem srečanju smo z izjemno 
borbeno predstavo v obrambi strli kvalitetne La~čane. Ko nam 
je steklo tudi v napadu, smo vendarle prišli do prve, težko 
pričakovane in zaslužene zmagC,« je bil po tekmi zadovoljen 
Igor Dolenc: trener LTH Castings. -


