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Manjkala odmevna slovenska uvrstitev 
Na Pokljuki se je v nedeljo zaključil štiridnevni program tekem svetovnega pokala, ki si jih je ogledalo okrog 15 tisoč gledalcev. Največ uspeha so imeli 
Norvežani. Ta konec tedna bo Pokljuka gostila še tekme pokala IBU. 

M AJA BERTONCELJ ., ... ........... .. . 

Pokljuka - Obe moški preiz
kušnji (sprint in zasledova- . 
nje) je prepričljivo dobil Jo
hannes Thingnes Boe, naj
boljši so bili še vmešanih pa
rih. Ista zmagovalka je bila 
tudi na ženskih posamičnih 
tekmah. To je Švedinja Elvi
ra Oeberg. Tekmo mešanih 
štafet je dobila Francija. 

Št irje v točkah 
Organizacijsko je bilo tek

movanje znova izvedeno na 
visoki ravni, v slovenskem 
taboru pa so rezultatsko del
no 2adovoljni. Najvišje je 
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bil Jakov Fak: v sprintu 12., 

· v 2asledovanju 17. »Teka
ško je bilo danes zelo dobro, 
še bolje kot včeraj . Izgubljal 
sem večinoma na strelišču. 
žal bi bilo za napredek treba 
zadeti več strelov. Jepa boljši 
občutek, da sem tekaško do
ber, streljanje pa bo prišlo na 
nivo in vem, da bom zadel,« 
je po sobotni tekmi povedal 
najboljši slovenski biatlo
nec. Zadovoljen je bil Miha 
Dovžan, ki je na Pokljuki 
praktično domačin, saj pri
haja iz Gorij. Kljub temu da 
so pokljuške proge zahtev
ne, mu ustrezajo. V sprintu 
je bil z 22. mestom najvišje 

Na tekmi mehnih parov sta nastopila Miha Dovžan in Kaja 
Zorč, za katero je bil to prvi pokljuški hastoj, na tekmah 
svetovnega pokala., foto:Tina Dokl 

v tej sezoni. »Moram biti kar 
zadovoljen. Nisem ptičako· 
val, da bom že takoj po no• 
vem letu prišel v malo bolj
šo formo. Med prazniki sem 
bil prehlajen in sem malo 
več počival. Tekme doma mi 
ustrezajo, najraje sem tukaj. 
Jutri po kosilu gremo že nap· 
rej v Nemčijo in upam.da mi 
bo šlo tudi tam dobro,« je de
jal po nedeljski tekmi meša
nih parov, v kateti sta bila z 
mlado Kajo Zorč 14. Zorčeva 
je 2amenjala obolelo Polono 
Klemenčič. 

želi si občutkov iz 
Hochfilzna 

Dve mesti višje je bila me
šana štafeta z Rokom Tr
šanom, Lovrom Plankom, 
Živo Klemenčič in Anama
rijo Lampič in tako 2aključi
la pokljuški spored. Največ 
je pridobila Lampičeva, ki je 
bila na progi znova izjemno 
hitra, na strelišču leže podr
la vse tarče, stoje pa enkrat 
zavila v kazenski krog. »Moj 
tek je bil danes 2agotovo na 
višji ravni kot v četrtek, a še 

· vedno nisem bila tista prava. 
Ko bo enkrat to dobro in se 
bo vse poklopilo, bodo rezul
tati še boljši. Želim si na2aj 
občutke, kot sem jih imela 

V boj za hokejskega prvaka 

Jakov Fak je bil na Pokljuki dvakrat blizu želene uvrstitve v 
deseterico. / Foto: TI111 Dokl 

v Hochfilznu. Vem, kako je 
teči, ko te nič ne moti, nič ne 
peče. Na Pokljuki še ni bilo 
tako. Streljanje leže mi je 
šlo sicer dobro, je pa še ve
liko stvari treba nadgraditi. 
V stoje pa še toliko več. Gle
de na to, da sem streljati s to
je 2ačela šele septembra, je 
jasno, da potrebujem še čas, 
da najdem pravi položaj. 
To ne gre čez noč. Ko pti· 
deš na streljanje stoje, si na 
dveh nogah in še ti se trese
ta. Sicer pa sem s celotrlim 
koncem tedna zadovoljna, 
sploh zaradi velikega števila 
navijačev,« je pojasnjevala 

novinka med biatlonkami. 
Tudi ona je bila, tako kot ve
čino naših reprezentantov, 
med prazniki bolna. 

Ocena in pogled naprej 

Tomas Globočnik, vodja 
panoge za biatlon, je podal 
sklepno oceno slovenskih 
nastopov na Pokljuki. »De
loma smo 2adovoljni, de
loma ne. Manjka pika na i, 
uVTstitev v deseterico. Zelo 
blizu je bil Jakov Fale, če bi 
le zgrešil kakšen strel manj. 
Zelo pohvalno je, da so na 
zasledovanju kar štirje fan
tje osvojili točke (poleg Faka 

in Dovžana še Alex Cisar in 
Toni Vidmar, op. p). Upa
mo, da bodo v Ruhpoldingu 
znova uVTstitve boljše tudi v 
ženskem delu. Začenja se 
drugi.tekmovalni ttimester: 
najprej Ruhpolding in po
tem Antholz. B ekipa bo na 
Pokljuki na pokalu IBU. Ko
nec januatja sledijo tridnev
ne priprave na Pokljuki, nato 
pa še zaključne priprave v 
Ruhpoldingu pred svetov
nim prvenstvom, ki bo VThu
nec sezone. Na poti do tja 
pti moških pričakujemo de
seterico, uvrščanje v točke. 
Pti Anamariji je možno vse, 
tudi stopničke. Ni pa na njej 
nobenega pritiska, čeprav je 
magnet in je zanimanje za. 
njo veliko. Decembra je bila 
najhitrejša tekačica v biatlo
nu. Ob takem teku so možne 
tudi zelo voske uvrstitve. To 
nas veseli. Sicer pa je celot
na ekipa na visokem nivoju 
in na tem bomo gradili,« je 
pojasnil Globočnik. 

Pokljuka je trenutno ena 
redkih snežnih oaz tudi z 
naravnim snegom, zato ne 
· čudi, da bodo od petka do ne
delje tam potekale še tekme 
pokala 1B U. ki bi morale biti 
v nemškem Arberju, kjer pa 
snega ni dovolj. 

Vesela tudi Američanka 
MAJA BERTONC ELJ 
........ ...... ..... ·· ··········· ·· ·· · .. 

Najkasneje v nedeljo bo znan letošnji hokejski državni prvak. V finalu se bosta pomerila SIJ Acroni 
Jesenice in HK SŽ Olimpija. Prva tekma bo danes v Ljubljani. 

Kranjska Gora - V Kranjski 
Goti so pretekli konec te
dna na Zlati lisici tekmova
le najboljše veleslalomistke 
na svetu. 

Slovenka je bila oba dne
va Ana Bucik, enkrat je bila 
osma, kar je n jen najboljši 
veleslalomski rezultat kazi. 
ere, in enkrat deseta. 

.M.~11~-~IS_~~~7 .............. . 
Jesenice - Januar ni običa
jen termin 2a finale hokej
skega državnega prvenstva. 
A ne glede na to se bo boj 2a 
prvaka začel danes, tekmeca 
pa sta SIJ Acroni Jesenice in 
H K SŽ Olimpija. Igrala bos
ta na dve zmagi. Druga tek
ma bo v petek na Jesenicah, 
morebitna tretja pa v nedeljo 
znova v Ljubljani. 

»Nismo želeli januarske
ga termina, a je Olimpija 
postavila pogoj - ali janu
arja ali pa ne bomo igrali. 
V korist slovenskega hoke
ja smo popustili in na kon
cu pristali. Zadnjič in nikoli 
več,« je na to temo povedal 
predsednik HDD SIJ Acro
ni Jesenice Anže Pogačar. 
Za kal<o velik derbi in rival
stvo gre, je dovolj zgovoren 
podatek, da sta Olimpija in 
Jesenice med seboj odigra
li že več kot petsto tekem. 
Težko je razumeti mačeho
vski odnos Hokejske zve
ze do državnega prvenstva. 
Jeseničani so do finala odi
grali le dve polfinalni tekmi 

Na novinarski kon_ferenci so se ozrli na 75 let jeseniškega 
hokeja in letošnje nastope v Alpski hokejski ligi ter pogled 
naprej najprej usmerili na finale državnega prvenstva. 
/ Foto: Nilc 8,rto11«lj 

s Celjem. »Olimpija je fa. 
vozit, a v finalu se bo igrala 
nova zgodba. Za take tekme 
z motivacijo ni nobenih te
žav,« je pred današnjo prvo 
tekmo finala povedal trener_ 
železarjev Gaber Glavič. Za 
n jimi je redni del tekmova
n ja v Alpski hokejski ligi, 
v katerem so nanizali izje
mno statistiko. Po porazu 
v drugem kolu v Unterlan
d u s 5 : 2 ni kazalo tako. Na
daljevanje je bilo imenitno. 

Dosegli so 24 zmag in le 
dva poraza. »Res odlil'-

. no smo odigrali redni del. 
Vzdušje v ekipi je fenome
nalno. Od!fčno smo se ujeli 
in vse to se pozna na ledu,« 
je pred nadaljevanjem Alp
ske lige zadovoljen kapetan 
ekipe Gašper Glavič. Stati
stični podatki še nazorne
je povedo, kal<o superiorno 
so odigrali redni del Alpske 
lige. Pred drugouvrščenim 
Unterlandom imajo kar 18 

· točk prednosti. Dosegli so 
120 zadetkov, prejeli so jih 
le 32. Ne smemo pozabiti, 
da je to šele prvi del. Pra
ve tekme se šele 2ačnejo, 18 
točk prednosti je treba po
zabiti, saj bodo imeli Jese
ničani v predkončnici le toč
ko prednosti in karte se lah
ko hitro premešajo. Cilj Je• 
seničanov je, da pred konč
nico končajo na prvem mes
tu in s tem v izločilnih bojih 
morebitno odločilno tekmo 
odigrajo na domačem ledu. 
Ekipe, ki bodo igrale za čim 
boljši položaj pred izločilni
mi boji- lani jih je bilo šest, 
letos jih je pet - so: HDD 
SIJ Acroni Jesenice, Un
terland, Cortina, R.itten in 
SalzbUig 2. Nadaljevanje se 
začne 19. januarja. 

Med koncem redne• 
ga dela Alpske lige in fina
lom državnega prvenstva 
so na Jesenicah praznova
li 75 let od ustanovitve Ho• 
kejskega kluba Jesenice, ki 
je bil ustanovljen 6. janu ar
ja 1948. Gre torej za klub z 
bogato zgodovino in spošto
vanja vreden jubilej. 

V soboto je presenetlji• 
vo zmagala Kanadčanka 
Valfoe Greiner, v nedeljo 
pa Američanka Mikaela Shi
ffrin. Z 82 zmagami v sve
tovnem pokalu je izenačila 
rekord Llndsey Vonn. Pokal 
Zlate lisice si je z najboljšim 
skupnim časom obeh tekem 
2agotovila Italijanka Fede
tica Btignone. Najboljša 

Organizatorji iz ASK Bra
nik Maribor so tekmovanje 
uspeli izvesti v zahtevnih 
vremenskih razmerah. Zla
ta lis ica bo v programu sve
tovnega pokala tudi v nas
lednji zimi. Znan je termin, 
to je februar, ni pa še znana 
lokacija - Maribor ali znova 
Kranjska Gora. Štajerci si se
veda želijo, da bi bila ob jubi
lejni petdeseti izvedbi znova 
na Pohorju. 

Primorka Ana Bucik je v Kranjski Gori dosegla svoj 
veleslalomski rezultat kariere. 1 Fo10:Gomd Kavtit 




