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Dobrodelni Boštjanov Dr. fig 
Tribune kranjskega bazena je minulo soboto zapolnila nepregledna množica, ki si je prišla ogledat 24. 
mednarodni plavalni dogodek Boštjanov Dr. Fig, ki je_kar vrvel od dobrodelnosti, dobre volje in zabave. 

N1KA ToPORiš 

Kranj - Plavalnega tekmova
n ja se je udeležilo 520 pla-, 
valcev iz 25 klubov iz Slove
nije in Hrvaške, ki so skup
no zabeležili skoraj dva ti
soc nastopov. Kot je poja
snila Maša Jarnruk, predse
dnica Plavalnega kluba Tri
glav Kranj, je dogodekizjerri
na priložnost, da tekmovalni· 
duh obtutijo tudi najmlajši 
plavalci, za katere je tekmo
vanje Dr. Fig prvo, obenem 
pa je dogodek namenjen 
predvsem zabavi in SJ>rO
stitvi. » Pri sami organizaci
ji smo razmišljali predvsem 
o tem, kako pripr~viti pester 
in zanimi_v dogodek, na kate
rem bomo lahko videli am 
več nasmejai:tlh otroških ob
razov, kisi bodo današnji dan 
zapomnili za dlje lasa,« je še 
dodala Maša Jamnik. Veselja 
in energije polrn mladi pla
valni upi ter njihovi navijači 
so-dogodek spremenili v za." 
res živahno doživetje. 

Tekmovanju so dodali do
brodelno noto, saj so pode
Wi Boštjanovi štipe_ndiji ter 
namenili sredstva za Juna
ke 3. nadstropja. Boštjano
vo štipendijo v višini 600 
evrov, ki jo Plavalni klub 
Triglav Kranj podeli dve
ma plavalcema z najboljšim 

Prejemnika Boštjano~e štipendije Ana Marge ta in Arne Mazi Jamnik bosta pridobljena 
sredstva koristno porabila. 1 ro10: nn.• 0011 

rezultatom v preteklem letu, 
sta za leto 2023 prejela Ana 
Margeta in Arne Mazi Ja
mnik. Ana je povedala, da 
ji štipendija pomeni veliko, 
saj ji predstavlja potrditev 
preteklega trdega dela, Arne 
pa se je strinjal in dodal, da 
obenem pomeni tudi· veli
ko motivacijo za naprej. Oba 
bosta prislµženo štipendijo 
porabila za 11adgradnjo pla
valne opreme ter prihod
nja tekmovanja. Ček Pla
valnegakluba Triglav Kranj 

in Estetike Fabjan v višini 
3000 evrov pa sta sprejela 
predsednica . društva J una.ki 
3. nadstropja Urška Kolenc 
in mali junak Jaka Burgar, 
ki nam je zaupal: »Zbrana · 
sredstva nam pomenijo ve
liko, saj za mnoge predsta
vljajo dodatno upanje. Upa
nje, da lahko zmagajo. In ko 
erikrat zmagaš, je občutek 
fenom~nalen.« · 

S spektakularnim odprt
jem finalnega dela sta otroke 
presenetila Boštjan·Bešter v 

vlogi Franceta Prešerna in 
njegova Julija, ki jo je upa.
dobila Katarina Čebulj: V 
soju žarometov sta se ·spus
tila do plavajocega čolna ter 
kasneje dejala, da je obču
tek »poleteti« nad množi
co navdušenih otrok nekaj 
zares posebnega. Manjka
le niso niti plesalke Baletne 
šole Stevens in sinhroni pla
valki Nika Seljak in iwin 
Pesrl, ki sta s čudovito pod, 
vodno predstavo marsikoga 
povsem nav(!ušili.-

Špela Kern v novo leto z novo ekipo 
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Začela se_je akcija šolar na smuči 
Kranj-V akcijo Šolar na smuči se je prijavilo kar 62 osnovnih 
šol z različnih koncev Slovenije. Organizatorji jo pripravljajo· 
v želji po $podbujanju zdravega življenjskega s loga otrok, nji
hovega varnega športnega udejstvovanja na belih strminah in 
smučinah te r sproščeni ~abavi. Na petih prizoriščih se bodo 
otroci lahko brezplačno učili 1eka na smučeh, pri čemer jim 
bo pomagala tudi Petra Majdič. Včeraj je akcija potekala na 
Pokljuki, jutri bo v Banovcu v Medvodah, na Gorenjskem pa 
še v soboto v Planici. V prihodnjem tednu bosta na šestih 
lokacijah predstavljena še alpsko smučanje in deskanje na 
snegu z ambasadorjem )ureton:i Koširjem. Edina lokacija na 
Gorenjskem je Stari vrh, kje r bo akcija izpeljana 27. januarja. 

Odbojkarji začeli tretji del prvenstva 
Kranj - Državno odbojkarsko prvenstvo se je prevesilo v tretj i 
dei, v katerem bodo ekipe odigrale še po sedem tekem in s i 
pred začetkom končnice skušale priigraii čim boljše izhodišče. 
V tretji del so na vrhu lestvice vstopili aktualni prvaki in prva
kinje, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana in odbojkarice Calcita 
Volleyja. Slednje so v letošnji sezoni še brez poraza in tako 
·ostaja tudi po sobotni tekmi v ·Kamniku. Niso imele težav z 
zadnjeuvrščen im OD Krim. Bolj{e so bile s 3 : o. Gorenjska 
predstavnika v prvi moški ligi· pa sta zabeležila poraza. Calcit 
Volley je doma izgubil proti Salonitu Anhovo (1 : 3), Hiša na 
kolesih Triglav pa v gosteh proti ekipi Merkur Maribor (3: o). 
Kamničani so na lestvici na drugem mestu, Kranjčani na petem. 

Nika Prevc ubranila naslov 
Planica - Na srednji skakalnici v Planici je bila prva preiz
ku.šnja letošnjega Olimpijskega festivala evropske mladine, 
katerega glavni gostitelj je pokrajina Furlanija -Julijska krajina. 
Skakalni del tekmovanja je v Planici. Včeraj so se za odličja 
merile smučarske skakalke. Po lanskem Laht iju je tudi letos 
vso konkurenco zaneslj ivo ugnala Nika Prevc, skakalka SK 
Triglav Kranj. Taja Bodlaj je bila peta, Tinka Komar šesta in 
Katarina Pirnovar sedma. Mlade skakalke jutri čaka še ekipna 
preizkušnja , v petek pa mešana ·ekipna tekma. 

Jeseničani še drugič izgubili 
Jesenke- Hokejisti HOD SIJ Acroni Jesenice v Alpski !,okejski. 
ligi ne nadaljujejo tako uspeš no, kot so igrali v rednem delu 
tekmovanja: V soboio so izgubili še na d rugi tekmi master 
rounda. Tokrat je bila v dvorani Podmežakla s 3: 5 (1 : 1, 2: 3,. · 
o : 1) boljša ekipa Hockey Unterland Cavaliers , novinec y ligi. 
Nova.tekma železarje čaka 28. januarja. Znova jo bodo igrali 
doma, nasprotnik pa Rittner Buam SkyAlps. 

Profesionalna cestna kolesarka Špela Kern po novem nosi dres francoske ekipe Cofidis. Pripr~vlja se.na prvo dirko, ki jo sredi 

Rokometaši za konec 
premagali Črno goro 

Kranj - Slovenska moška 
rokometna reprezentanca je · 
na svoji zadnji tekmi na leto
šnjem svetovnem prvenstvu 
na Švedskem in Poljskem 

februarja čaka v Španiji. · · 

1'{'.'JA __ B~•,:~><C_ELJ_ ...•.... 

Zgornje Pirniče- Špela Kern 
nadaljuje kariero profesio

. nalne cestne kolesarke. Z 
novim letom je oblekla nov 
dres. Iz španske ekipe ~ ass( 
- Tactic, v kateri je bila dve 
sezoni, je prestopila v fran
cosko ekipo Cofidis. 

Ocena l;mske sezone 
Lansko sezono ocenju

je kot delno uspešno. »S pr
vim delom secn lahko zado
vpljna. Odpeljala sem nekaj 
dobrih dirk; sploh Baski jo in 
klasike. V drugem delu sem 
imela težave. Kar nekaj časa 
sem _čutila posledice po pre
bolelem covidu-19. Zbolela 
sem v Alžiriji na Sredozem
skih igrah.· Prehitro sem se 
vrnila v tekmovalni ritem. 
Ravno do svetovnega prven
stva sem prišla toliko nazaj· 
v formo, da sen) ·tam lahko 
kar dobro dirkala. Nisem 
pa bila stoodstotna,« je po
jasnila kolesar~ iz Zgor- · 

· njih Pirajč. Med dosežki 

Špela Kern je bila zadnji .dve sezoni članica ekipe 
Massi ,... Tactic (na sliki), od letos je v francoski ekipi 
Cofidis. f foto:Gorazd l(,1y~i( 

leta 2022 poudarja naslov reprezentance je nastopila 
državne podprvakinje ·v ce- tudi na evropskem in sve-
stni vožnji in dirko v Frantj- lovnem prvenstvu. 
ji na znameniti Mont Vento- , Uspešni nastopi so ji pri
ux.·Slednja je bila lani sploh . nesli p restop v novo sredi: 
prvič organizirana tudi za . no. Pogodbo s francosko 
ženske. Na njej je bila <lese- žensko kontinentalno eki
ta. Teden prej je bila šesta po Cofidis je• ix;,ipisala za 
na eni izmed francoskih kla- : dve leti. »Z izjemo licence 
sik,po!emkoj,,bilace\dm,v" imamo vse; kar imajo eki
begu: Kot članica siovenske . ~ Woricl tour. Zaradi tako 

močne moške ekipe Cofidis 
dobimo ·povabilo na katero
koli dirko, vključno z Dirko 
po Franciji. Ekipa je tudi fi. 
nanqio zelo stabilna. Zelo 
sem zadovoljna. Računam,. 
da bo ·letošnja sezona zame 
res dobra. Bom prva pomoč
nica naši najboljši kolesarl,i 
na težjih etapah, na tehnič
no težjih odsekih. Tehnično 
sem dobra kolesarka, dob
ra sem v vzponu in to ekipe 
zadnje čase precej iščejo. To 
bo moja glavna naloga. Ima
mo dve vrhunski kolesarki, 
ki lahko zmagata na marsi
kateri dirki,« je pov~dala. 

Prva dirka jo čaka 
februa~a 

Cestno kolesarstvo ni njen 
prvi šport. Trenirati ga je za
čela pri 24 letih, kar pome
ni pred osmimi leti. Najprej 
je bila atletinja. »S športom 
se resno•uJcvarjam že od šes
tega, sedmega· leta. Začela 
sem z atletiko, s teki, krosi. 
Ko sem šla trenirat v AK Tri-· 
glav Kranj,_ so me usmerili v 

tehnične discipline: najprej 
v skok v daljino, nato v skok 
s pa).ico. Zgodili se mi je 
precej huda poškodba. Ime
la sem stresni zlom stopalni
ce in težave s koleni. V času 
rehabilitacije sem začela ko
lesariti. V mislili sem imela 
"vrnitev v atletiko, na koncu 
pa· začela trenirati kofesar
stvo. Niti slučajno mi ni žal. 
če bi vedel_a, da je tako su
per, bi se odlocila že kakšno 
leto prej,• ·je zadovoljna. 

Novo tekmov,uo sezono 
.bo začela prihodnji mesec. 
» To bo etapna dirka Setma
na ciclista-Volta comunitat 
Valenciana v Španiji od 16. 
do 19. februarja. Treningi 
potekajo dobro. Prve sku
pne priprave z ekipo seno 
imeli že konec decembra 
v Španiji. Sedaj sem ravno 
prišla z enotedenskih inqi
vidualnih priprav v Pore
ču, 26. januarja pa že letim 
v Španijo na druge skupne 
priprave. Tam bom trenira
la vs.e do prve dirke,« je še 
povedala. · · 

v Krakovu premagala Črno 
goro z 31 : 23. Izbranci Uroša 
Zormana ~o v skupinskem 
delu v Katovicah premagali 
Savdijce s 33; 19 in Poljake z 
32 : 23, izgubili pa proti Fran
cozom z 31 : 35. V glavnem 
delu tekmovanja v Krakovu 
so dosegli dve zmagi. Irance 
so premagali z 38 : 21, Črno
gorce pa z 31 _: 23. Po porazu 
proti Špancem s 26 : 31 so 
osvojili tretje mesto v skupini 
1. V četrtfinale so se uvrstfli 
Španci in Francozi. 

H·robat sedmi 
·Kranj-Alpski smučar Miha 
Hrobat se je izkazal na naj
težji smukaški progi, na Stre
ifu v Kitzbuhelu. Kranjčan je 
z visoko s tartho številko 45 
izkoristil ri~koliko boljše po
goje na progi in prismučal do 
odličnega sedmega mesta, 
kar je njegov rezultat kariere. 
Za zmagovalcem Vincentom 
Kriechmayrjem je 'zaostal le 
46 stotink. Ob majhnih raz-· 
likah je bil v igri celo°za uvr
stitev na stopničke. 


