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Ponosni na preveslano pot 
Letos Veslaška zveza Slovenije praznuje sedemdeset let delovanja, ob jubileju pa so se minulo soboto 
na Bledu zbrale vse generacije slovenskih veslačev, trenerjev in veslaških delavcev_ 

V I LMA STANOVNIK 

Bled - Zbrane je na dalja
vo najprej nagol'oril predse
dnik Veslaške zveze Slove
nije (VZS) Jošt Dolničar in 
poudaril, da je Bled središ
če slovenskega in hkrati eno 
od središč svetovnega vesla
nja_ »Slovenski veslati smo 
izredno ponosni na prehoje
no oziroma preveslano pot 
in na vse vrhW1ske dosež
ke_ Hkrati zelo optimistično_ 
zremo v prihodnost,« je po
vedal predsednik Dolručar_ 

Veslaška zveza Sloveni
je je sicer ena manjših slo
venskih športnih zvez olim
pijskih športov, v katero je 
združenih šest veslaških 
klubov, ki sona Bledu, v Ma
riboru, Kopru, Izoli, Pira
nu in Ljubljani_ ~Smo tudi 
ena manjših svetovnih ve
slaških zvez, a smo vseeno 
dokazali in dokazujemo, da 
znamo pose□ na sam vrh 

Novinarka Antonija Ralen se je na odru pogovarjala s trenerjem Milošem Janšo, veslači 

Iztokom C:opom, Rajkom Hrvatom in Jako C:asom, zbornik pa sta predstavila Peter Fajfar in 
Nataša Mrak. /Foto:Vilm,Sunovn!k . . 

Olimpa, tako po tekmovalni 
kot tudi organizacijski pla
ti_ Brez zadrege se lahko po
hvalimo s kar šestimi olim
pijskimi odliqi, 17- naslovi 
svetovnih prvakov in več kot 
140 medaljami s svetovnih -
in evropskih prvenstev,« je 

Posebno zahvalo v obliki steklenega Vesla je sekretar VZS 
Jernej Slivnik izročil dolgoletnemu blejskemu županu -
Janezu Fajfarju, ki je ves čas županovanja podpiral veslašld 
šport. ,roio:V,lm~Sl.l110mfk 

spomnil Jošt Dolničar in po
udaril ~di uspehe po orga
nizacijski plati, saj so na Ble
du pripravili kar štiri svetov
na prvenstva_ 

V mednarodnem -meri- -
lu se VZS in Bled s štirimi 
prvenstvi postavljata ob bok 
švicarskemu Luzernu_ »Pri 
tem nam vsekakor pomaga 
dejstvo, _da imamo tu ria Ble
du odličen pano~ športni 
center, ki se ponaša z nazi
vom olimpijskega športnega 
centra,« je še povedal Dolni-

: čarindodal,daodličnosode
lujejo z obonarrii Bled, Bo
hinj,_ Gorje in Radovljica. 

Na prireditvenem odru 
so nato pripravili pogovor, v 
njem pa so sodelovali trener 
Miloš Janša, najboljši slo
venski veslač vseh časov Iz. 
tok Čop, najuspešnejši ve
slač zadnjih let Rajko Hrvat 

in predstavnik nove genera
cije veslačev Jaka Čas_ Poleg 
obujanja spominov so go
vorili tudi o prihodnjih iz
zivih- tako veslačev kot or
garuzatorjev tekmovanj, da 
bo že prihodnje leto konec 
maja Bled gostil evroP,sko -
prvenstvo, na katerem se bo 
predstavila pomlajena in po
novno močna slovenska ve
slaška reprezentanca_ 

Na prireditvi sta glavni 
urednik Peter Fajfar in avto
rica Nataša Mrak predstavila 
zbornik 70 let Veslaške zve
ze Slovenije, podelili so po
sebne zahvale in tudi prizna
nja VZS za iztekajoče se leto_ 
Veliko priznanje sta prejela 
lahki skifist Rajko Hrvat in 
trener Anže Bla,žič, malo pri
znanje pa dvojec Arne Zavr
šnik in Jakob Brglez ter tre
ner Primož Merf. 

Lanišek razvaja-s sto-pničkami 
Smučarski skakalec Anže Lanišek je na zadnjih dveh tekmah zabeležil zmago in drugo_ mesto, drugi je 
trenutno tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala_ 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Nemški Titisee-Ne
ustadt je konec tedna gostil 
svetovni polsal v smučarskih 
skokih tako za moške kot za 
ženske_ Slovenci so kar trik
rat stopili na stop_ničke_ 

Dvakrat je to uspelo Anže
tu Lanišku. Na petkovi posa
mični tekmi je tretjič v karie
ri in drugič v sezoru zmagal, 
v nedeljo je bil drugi- Zaostal 
je le za izjemnim Poljakom 
Davidom Kubackim. »lani _ 
sem bil drugi, če je to rana, 
potem ne vem, ne bi rekel, 
da je to obliž_ Je pa lepo, da 
z drugega mesta pridem na 
prvo,« je Anže Lanišek po
vedal po zmagi, po drugem -
mestu pa: »Za mano je su
per konec tedna. Današnja 
tekma je za solidno osem
ko_ Ni bilo vse, kot bi si sam 

želel, a stopručkam ne gleda
mo v zobe- Moramo biti za. 
dovolj ni_« Zadovoljen je tudi 
glavni trener Robert H rgota. 
»Anže nas morda že malce 
razvaja s stopničkami, a mo
ramo ostati na trdruh tleh, 
realni, da se je za vsake sto
pničke treba precej dob
ro potruditi_ Neustadt lah
ko zapustimo zadovoljni." So 
stvari, ki jih moramo popra
viti. Vemo, katere so, in ver- .. 
jamein, da bodo slej ko prej 
zraven tudi ostali,« je dejal. 
Za skakalci je šest posamič
nih tekem in Lanišek je bil 
na stopničkah štirikrat. V 
skupnem seštevku svetov
nega pokala je drugi_ Novo 
priložnost za skok na najviš
ja mesta bo imel konec tedna 
v švicarskem Engelbergu, ki 
bo zadnja postaja pred novo
letno turnejo_ 

Anže Lanišek je zmagal tretjič v karieri, drugič v sezoni. 
/Foto:Slo1kl 

V Nemčiji so skakala tudi 
dekleta. Za prve slovenske 
stopničke v sezoni je v nede
ljo s tretjim mestom poskrbe
la Urša Bogataj, kar je dobra 

napoved pred silvestrsko tur
nejo, ki bo v Beljaku in na 
Ljubnem konec -decembra_ 
Do takrat skakalke čaka ne
kaj tekmovalnega premora_ 
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Skoraj nadnaravna 
v 7--"" e bi že kar takoj zma-

(i gola, bi bila nadnarav-
~ na, so bile besede Ana

Lampit prta zatelkom 
njene prve biatlomkt sezont . 
Ena najboij§ih sprinterk na 
teka!'kih smuteh na svetu je 
maja sporotila odlotitev, da 
se seli v biatlon_ Sla je v nez
nano in najprej z odlotitvijo 
prta sezono, v katui bo Plani-• 
ca gostila svetovno prvonstvo 
v nordijsktm smulanju;· nato 
pa It s prvimi tekmami v no
vem fportu fokirala ne samo 
slovonsko, ampak tildi svetcv
no fportno javnost. 

Odločila se j e, kuje tako že
lela sama, brez plana B. Bila 
so številna vprafonja, dvo
mi, ali ji bo uspelo, bo lahko 
tako uspefoa _Judi s pu!'ko na 
ramenih ___ Če gre soditi po 

-prvih ukmah, dvomov ni vet_ 
Najprej si je v okviru pokala 
/BU zagotovila nastop v sve
toJ1nem pokalu in potem na 
prvi ukmi v Hochjilznu prif
la do peuga mesta_ Potrdila 
j e, da je izjemna !portnica_ V 
smutini je bila da let najhitrej
!a. Čt bi streljala kot tekmo
valke, ki so bile uvrftene pred 
njo, bi bila t isto na vrh11 - na
dnaravna_ Spisala je izjemno 
zgodbo, za katero_ se zanimajo. 
!tevilni_ Po11darja, koko zad-0. 
voljna je v novi srtaini_ Eno
stavno uživa v življenj11_ 

Nov izziv j"e lportnica iz 
-Valburge pri 27 letih naf
la-v biallonu, kot je poudari
la, je ujela k zadnji vlak, da 
se nauti novega fporta_ Sla 
je p!> stopinjah Magdalene 
Forsberg, Kati Wilhelm, De-

nise Hernnann in Stine Nils
son, le naftejemo le nekatere 
najuspefotjfe »prestopnice«. 
Prestop v biatlon očitno zanjo 
ni bila popolnoma nova ideja_ 
Pred kratkim je njena mama 
doma našla listek, na katere
ga je Anamarija pri okrog de
setih letih za folo zapisala, da 
ko bo velika, bi bila rada prav 
biatTonka_ Dolga leta je bila v 
smularskem teku in z izjemo 
olimpijske mtaaije dosegla vse, 
kar je želela. Tudi v novem 
fportu je njen pogled usmer
jw visoko, le da ni pritako
vala, da bo tam že kar takoj 
v prvi sezoni, splo/1 pa ne na 
prvi tekmi_ Rezultati so prese
netili tudi njo_ Veliko ima fe 
rezerv, zagotcvo bodo prisotna 
fe nihanja, a pomembno je, da 
v., da je na pravi poti in da na 
njej uživa_ Znano je, da nikoli 
n~ obupa, da se bori do konca, 
kar j i prina!a uspeh,_ 

Da so na pravi poti, bi - so
det po_ uvodnih dveh postajah 
svetovnega pokala - lahko 
zapisali za celotno sloven
sko biatlonsko reprezentanco_ 
Mlajfi izboijfojejo svoje naj
boljfe uvrstitve, vdeseurici je 
bil prvit v sezoni izku!eni Ja
kov Fak, po dolgih letih smo 
dobili žensko ekipo, ki se lah
ko visoko zavihti tudi v fta
Jeti. -Ob Anamariji"sta tu fe 
sestritni Polona in Živa Kle
mentit ter Lena Repinc. Ob 
vsem tem upravileno že ko
maj takamo prvi vrhunec bi
atlonske sezone: tekme sve
tovnega pokala na domat i 
Pokljuki, ki bodo v zatetku 
januarja_ 

Žan Kranjec do novih stopničk 
Kranj -Alpski smučar Žan Kranjec je tudi na drugem velesla
lomu sezone stopil na oder za zmagovalce_ V Val d'lseru je 
bil na koncu tretji, potem ko je bil po prvi vožnji na 11_ mestu. 
»Pokazal sem dva različna obraza_ Prvi tek mi ni uspel tako, 
kot sem si zaželel. Bil je preveč zadržan, nisem pustil smuči 
teli_ Pred drugim tekom nisem delal nobenih revolucij, rekel 
sem si samo, da moram popraviti napake iz prvega_ To mi je 
dobro uspelo_ S tretjim mestom sem super zadovoljen,« je 
povedal po sobotnem uspehu_ -

Prvoliga-ši končali jesenski del prvenstva 
Kranj - Nogo-metaši v Prvi ligi Telemach so igrali tekme 20. 

kroga_ Ekipa Kalcer Radomlje je gostila Celje in izgubila z o 
: 3- Po razhodu z Nerminom Bašilem sta ekipo vodila Amir 
Botonjil in Rok Hanžič_ Vzadn)e')1 jesenskem krogu so želeli 
prekiniti niz 16 tekem brez zmage, kar pa jim ni uspelo_ Na 
lestvici so na predzadn1em, devetem mestu_ Jesenski del se je 
zaključil včeraj s tekmo Mura-Domžale_ Rezultat do zaključka 
redakcije ni bil znan. Prvenstvo se bo nadaljevalo februarja_ 

Po porazu nadaljujejo z zmagami 
Jesenice-Hokejisti HDD SIJ AcroniJeseni_ce so pretekli torek 
s porazom na gostovanju v Celovcu pri drugi ekipi KAC-a pre
kini li niz kar 16 zaporednih zmag v Alpski hokejski ligi. Da so 
imeli le slab dan, so dokazali na tekmah v četrtek in v soboto_ 
Najprej so na gostovanju pri Fassi zmagali s 3 : 1, nato pa 
doma s kar s: o premagali ekipo Merana_ Na domačem ledu 
tako ostajajo nepremagani_ Z novo zmago si si že zagotovili 
napredovanje v tako imenovani master round_ Konec tedna 
jih čaka gostovanje pri Bregenzerwaldu_ 


