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S PRAVOČASNIM NAKUPOM VSTOPNIC 

SI ZAGOTOVITE NAJBOLJŠI POGLED NA ODER!

VSTOPNICE: EVENTIM.SI, POŠTA, PETROL, OMV

www.mammamia-muzikal.si

83 x 120 Jesenice oglas MM 1.indd   1 06/10/17   13:34

P
R

O
S

P
O

T 
D

.O
.O

.,
 R

AD
O

VL
JI

C
A

, 
LA

N
G

U
S

O
VA

 U
LI

C
A 

2
2

, 
R

AD
O

VL
JI

C
A

Matjaž Klemenc

Kako se vam je uspelo uvrs-
titi na evropsko prvenstvo 
na Češkem?
"Obstaja lestvica in tisti, ki 
so na vrhu, imajo prednost, 
da gredo na veliko tekmova-
nje. Pretiranega zanimanja 
za mednarodne tekme med 
našimi tekmovalci žal ni, saj 
so tekme drage in trajajo kar 
nekaj časa. Na prvenstvu na 
Češkem sem bil od Sloven-
cev edini. V Nemčiji se na 
primer petsto jadralnih 
letalcev bori za dve ali tri 
prosta mesta." 

V katerem razredu ste nas-
topili?
"Nastopil sem v klubskem 
razredu. V tem razredu je 
skupno nastopilo 31 tekmo-
valcev. To so starejša jadral-
na letala, ki so cenovno bolj 
dostopna. Moje letalo je let-
nik 1973. Je odlično ohranje-
no in vrhunsko, povsem 
konkurenčno za ta razred."

Kako sploh poteka tekma v 
jadralnem letalstvu?
"Velike tekme trajajo 14 dni. 
Vsak dan se oceni vreme in 
po teh ocenah se predpiše 
disciplina. Razdalja, na kate-
ri letim, je lahko od sto kilo-
metrov, kar je minimalno, 
in tudi do petsto, šeststo 
kilometrov. Imamo dve vrsti 
disciplin. Ena je, ko moraš 
leteti nad točno določeno 
točko. Druga je, kjer moraš 
imeti prelet znotraj določe-
nega območja. Najhitrejši, 
seveda ob pravilni opravljeni 

nalogi, dobi največ točk. Pri 
nas je podobno kot pri več-
dnevnih kolesarskih dirkah. 
Razlika je le ta, da kolesarji 
nabirajo prednost v sekun-
dah, mi pa v točkah."

S kakšnimi cilji ste šli na 
prvenstvo?
"Tiha želja je bila uvrstitev 
med deseterico. Vedel sem, 
da bo to zelo težko, saj je bila 
konkurenca zelo huda. Dru-
gega mesta sem bil izredno 
vesel. To je prva medalja v 
jadralnem letalstvu na veli-
kem tekmovanju, odkar je 
Slovenija samostojna."

Je bilo vreme optimalno za 
letenje?
"Ne, prvi teden sploh nismo 
leteli, saj je vseskozi deževa-
lo. Drugi teden tekmovanja 
je bilo vreme v večini izred-
no zahtevno. V takih razme-
rah ti prav pridejo izkušnje s 
težkih tekem v močni kon-
kurenci. Trenirati samo v 
dobrih pogojih ni dobra 
naložba za naprej."

Kdaj ste se srečali z jadral-
nim letenjem?
"Leta 1991, ko sem se v Les-
cah prijavil na tečaj, ker me 
je ta šport zanimal in mi je 
bil všeč."

Kako dolga je pot do samos-
tojnosti v zraku?
"Da se naučiš začetnega 
letenja, traja 14 dni. Bistve-
no je, koliko posameznik 
'pade noter'. V klubu smo 
imeli letalce, ki so že po 
dveh letih sodelovali na 

državnem prvenstvu. Z veli-
ko urami letenja in želje lah-
ko hitro napreduješ."

Kako pa postaneš dober jad-
ralni letalec?
"Nič ni narobe, če ima posa-
meznik v sebi nekaj nadar-
jenosti. Največji delež pa je 
gotovo vloženo delo."

Spremljate v zraku konku-
renco?
"Konkurenco spremljam, 
seveda tiste, ki so v mojem 
vidnem polju. Od tistih pred 
seboj lahko 'ukradeš' kak-
šen pomemben podatek. 
Spremljaš eno in drugo sku-
pino pred seboj in se po 
videnem odločiš, katero 
smer boš ubral."
 
Koliko je vaš rekord v kilo-
metrih v enem poizkusu?
"Moj rekord znaša nekaj več 
kot 1100 kilometrov. Naredil 

sem več krogov med Avstri-
jo in Pohorjem. Poudaril bi 
še dva najboljša preleta v tri-
kotniku. Eden je bil od Lesc 
na Madžarsko do Blatnega 
jezera, v Hrvaško v Ogulin, 
v Avstrijo do Lienza in nazaj, 
kar je znašalo okrog osem-
sto kilometrov. Drugi je bil 
iz Lesc v Nemčijo, v Švico in 
nazaj."

Kakšne želje imate za priho-
dnost?
"Mogoče so drugim zrasli 
apetiti, ker mislijo, da se 
bodo uspehi zdaj kar vrstili. 
Kaj takega je izredno težko 
predvideti. Veliko mora biti 
vloženega dela, ob tem pa se 
ti mora marsikaj poklopiti. 
Če na naslednjem velikem 
tekmovanju ne bom med 
prvo trojico, ne bom razoča-
ran. Vsaka uvrstitev med 
deset je dobra, kar je več, je 
samo dodana vrednost."

Na Češkem do 
največjega uspeha
Boris Žorž, član Alpskega letalskega centra Lesce, je letos osvojil prvo medaljo v jadralnem letalstvu 
na velikem tekmovanju v samostojni Sloveniji.

Boris Žorž, 43-letnik iz Kranja, je začel jadrati pred več kot 
petindvajsetimi leti v Lescah.

Matjaž Klemenc

V Novem mestu sta zaklju-
čili posamično prvenstvo 
Slovenije v atletiki kategoriji 
U12 in U14. Radovljičani so 
bili uspešnejši v kategoriji 
U12. Zlate medalje se je 
veselil Rok Pfajfar v hitri 
hoji na 1000 m. Drugo mes-
to sta osvojila Andrej Mihe-
lič v suvanju krogle ter Man-
ca Papler v skoku v višino. V 
skoku v daljino je bil Andraž 
Bizjak tretji. V kategoriji 
U14 je bil od radovljiških 
tekmovalcev najbližje meda-
lji Tjaš Peterlin. Za 6 cm je 
zgrešil bronasto medaljo v 
skoku v daljino. Na član-
skem prvenstvu Slovenije v 
cestnih tekih na 10 km se je 
s tretjim mestom izkazal 
Jani Mulej. 
Radovljičani so uspešno 
zaključili tudi sezono v 

mnogoboju. Tekma je 
potekala v novi Gorici. V 
kategoriji U12 srebrna 
medalja za Radovljico tako 
pri dekletih kot pri fantih. 
Na drugo stopničko sta sto-
pila Manca Papler in 
Andraž Bizjak. Treba je 
dodati, da so fantje ekipno 
osvojili prvo mesto. 
Pri mlajših mladinkah je šla 
Lara Krnc na nov državni 
rekord. Le tega ji ni uspelo 
doseči, je pa premočno 
osvojila prvo mesto. S tekom 
na Šmarno goro se je zaklju-
čil pokal Slovenije v gorskih 
tekih. Lucija Medja je v kate-
goriji U14 zasedla tretje 
mesto. Tretja je bila tudi na 
tekmi v Tuhinjski dolini. V 
skupnem seštevku je osvoji-
la drugo mesto. Jana Pačnik 
je bila skupno šesta v kate-
goriji U12. V Celju je pote-
kalo pokalno tekmovanje v 

hitri hoji. Iz radovljiškega 
kluba nastopili trije tekmo-
valci. Prvo mesto sta osvojila 
Rok Pfajfar v kategoriji U12 
na 1000 m in Karin Avsenik 
v kategoriji U16 na 3000 m. 
Kaja Rupar pri mlajših mla-
dinkah je bila na 5000 m 
bila druga.
V Varaždinu je potekal pete-
roboj pionirskih reprezen-
tanc (U16) Češke, Slovaške, 
Madžarske, Hrvaške in Slo-
venije. Iz Atletskega kluba 
Radovljica so nastopili Patri-
cia Šolar, Karin Avsenik, 
Miha Klofutar, Meta Grilc, 
Neža Fister in Rok Makuc. 
Dvema radovljiškima tek-
movalcema je uspel preboj 
na stopničke. Patricia Šolar 
je bila tretja v metu diska. 
Tretji je bil še Rok Makuc v 
skoku v daljino. Fantje so 
bili skupno četrti, dekleta pa 
peta.

Odlični atleti

Končal se je jesenski del v malonogometni medobčinski ligi 
Radovljica. Fasaderstvo Kumalić – Biser, lanskoletni zmago-
valec lige, premočno vodi v skupini A s 25 točkami, kar je 
devet več od drugouvrščenega Utripa. Sledijo 3. Smola s 14 
točkami, 4. A. Gašperin 13, 5. Ribno 13, 6. Hrušica - Pizzdria 
Trucker 13, 7. Begne 13, 8. Podnart 11, 9. TVD Partizan Begu-
nje 5, 10. Lipce 3. Lestvica v skupini B: 1. Brezje 22, Elmont 
Bled 21, 3. Šmeks Vrbnje 18, 4. Calimero boys 18, 5. Mojstra-
na - Dovje 15, 6. Cifra 11, 7. Venezia 10, 8. Gorje 9, 9. Mošnje 
CoMetal 4, 10. Lancovo 4. Edina neporažena ekipa v vseh 
treh ligah prihaja iz skupine C. To je Kamna Gorica s 27 
točkami. Sledijo 2. Hom 22, 3. TVD Partizan Žirovnica 18, 4. 
Team orange 15, 5. Čpinarji Ljubno 12, 6. Zvezde Gorje 11, 7. 
Brezje – Moby Dick 10, 8. Sokol bar 10, 9. Posavec 10, 10. 
Podbrezje 9, 11. Team Hraše 6, 12. Dvorska vas 6.

Mali nogomet

Kamna Gorica še neporažena

Zadnji dve srečanji so nogo-
metaši ekipe Šobec Lesce 
izgubili. V sosedskem derbi-
ju z vodilno ekipo 3. SNL - 
center Bled Hirter so doma 
pričakovano izgubili s 4 : 1. V 
gosteh so proti Kolpi izgubili 
s 3 : 2, a so pustili dober vtis. 
Odločilni gol so gostitelji 
dosegli v 88. minuti.

Nogomet

S Kolpo blizu točke

Po uvodni zmagi je članska rokometna ekipa Cerklje - Radov-
ljica doma izgubila z ekipo Alples Železniki z rezultatom 25 : 
29. Kadeti Radovljica - Duplje so zmagali v gosteh proti Ško-
fljici s 26 : 23 in doma proti Kronosu s 45 : 28. Kronos so 
premagali tudi starejši dečki A. Doma so bili boljši z rezulta-
tom 35 : 24. Mlajši dečki A so doživeli dva poraza, v gosteh 
proti Loki s 17 : 25 in doma proti Kronosu z 18 : 31. Dva pora-
za je doživela ekipa mlajših dečkov B. V gosteh so izgubili z 
9 :30 proti ekipi Loke, doma pa z 10 : 23 proti ekipi Kronosa.

Rokomet

Dve zmagi kadetov

Konec septembra je Teniški 
klub Radovljica organiziral 
Odprto občinsko prvenstvo 
v tenisu. Igrali sov moški 
konkurenci in v dveh katego-
rijah. V skupini do 45 let je 
zmagal Blaž Lazar, drugi je 
bil Aleš Štendler, tretji pa 
Gašper Albinini. V kategoriji 
nad 45 let je zmagal Jože 
Brezavšček, drugi je bil Miro 
Strnad, tretji pa Brane Rabič.

Tenis

Odprto prvenstvo

Člani Taekwon-do kluba Radovljica so se udeležili drugega 
Dubrovnik open, na katerem je nastopilo okrog tristo tek-
movalcev iz sedmih držav. Pobližje si poglejmo stopničke 
naših tekmovalcev in tekmovalk po posameznih kategori-
jah. Deklice do 10 let: Taja Oblak, 1. mesto v formah 8. kup, 
2. mesto v borbah do 25 kg; dečki do 10 let: Jernej Renko, 1. 
mesto v formah 8. kup, drugo mesto v borbah do 30 kg; 
Marko Oblak, 3. mesto v formah 8. kup, drugo mesto v bor-
bah do 25 kg; deklice od 10 do 14 let: Lina Buhaj, 1. mesto v 
formah 3. kup, 2. mesto v borbah do 45 kg, Neža Guštin, 3. 
mesto v formah 3. kup, 3. mesto v borbah do 35 kg, Ivana 
Sitar, 3. mesto v formah 3. kup; dečki od 10 do 14 let: Žan 
Teran, 3. mesto v borbah do 40 kg, Tibor Oblak, 3. mesto v 
borbah do 35 kg, Medej Ručigaj, 2. mesto v formah 2. kup, 
3. mesto v borbah do 40 kg; mladinke od 14 do 17 let: Špela 
Renko, 1. mesto v formah 8. kup. Ivana Sitar, 3. mesto v 
borbah do 46 kg; mladinci od 14 do 17 let: Jurij Sitar, 3. 
mesto v formah 5. kup; članice od 18 let in več: Breda Pav-
lenč, 2. mesto v formah 8. kup. Tina Oblak, 3. mesto v for-
mah 4. kup, Barbara Sitar, 2. mesto v formah II. DAN; člani 
od 18 let in več: Klemen Teran, 2. mesto v formah 8. kup.

Taekwon-do 

Drugi Dubrovnik Open

Šport na kratko


