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Več kot leto je minilo, odkar 
smo se srečali s koronaviru-
som. Kako ste se v Taek-
won-do klubu Radovljica zna-
šli v prvih dneh, ko se je naše 
življenje obrnilo na glavo?
Naenkrat so bili prepovedani 
skupni treningi in to je bil za 
nas šok. Deset dni smo pot-
rebovali, da smo se pobrali 
in se dogovorili, kako bomo 
delali v teh okoliščinah. Kot 
večina smo se tudi mi odloči-
li, da bomo delali na daljavo, 
prek računalnika. Imamo 
veliko članov in nismo si 
mogli privoščiti, da bi čakali, 
kdaj bo epidemija minila. 
Vse je bilo zaprto, vsi smo 
bili doma. Z Barbaro Sitar 
sva se menjala pri izvedbi 
treningov po Zoomu. Aktivi-
rala sva še mojo hčerko Nežo 
in Barbarino hčerko Ivano. 
Obe sta si dodatno znanje, 
kako se trening izvaja, prido-
bili prek računalnika. Za obe 
je bila to zelo dobra izkušnja. 
Vedno je bilo prisotnih od 
deset do petnajst članov. 
Sam trening je trajal od 30 
do 35 minut. Na treningih 
smo lahko delali za kondici-
jo, za moč. Kaj dosti več ne 
gre, a še vedno bolje kot nič. 
Rad bi pohvalil naše nove 
člane, ki so se brez izkušenj 
s treningov ali tekmovanj in 
potovanj redno udeleževali 
treningov na spletu. Junija 
smo se spet vrnili v telovad-
nico. Res velika in dobrodo-
šla sprememba.
 
Poleti smo že kar nekaj 
vedeli v novem virusu. Je 
bilo v drugem oziroma tret-
jem valu kaj lažje?
Spremenili so se ukrepi, ki 
smo se jih striktno držali. 
Delamo v prostoru, kjer 
smo sami, zato nam je bilo 
malce lažje. Urnik smo si 
lahko prirejali sami in se 
razdelili v manjše skupine. 
Vadba je bila brez kontakta. 
Na žalost sprememba ni 
dolgo trajala. V primerjavi s 
prvim valom epidemije nam 
je bilo v drugem in tretjem 
valu lažje, saj smo že vedeli, 
kako se zadeve lotiti.
 
So otroci delali tudi sami?
Poleg skupnega treninga po 
Zoomu so otroci dobili 
"domačo nalogo", ki je vse-

bovala počepe, sklece, dvig 
nog. Še enkrat poudarjam, 
da je vse skupaj pripomoglo 
k bazični pripravi. Dobro 
smo se zavedali, kaj bi bilo, 
če otroci ne bi nič trenirali 
in bi samo sedeli pred raču-
nalnikom, telefonom ali 
televizijo. 

Za otroke je bilo verjetno 
težko, da so trenirali, tekem 
pa ni bilo?
Se popolnoma strinjam. 
Otroci si želijo medalje in to 
jim da nov zagon. Tudi kar 
se tiče tekem smo naredili 
korak naprej, saj smo junija 
organizirali spletno tekmo. 
Sodelovalo je več kot sedem-
deset tekmovalcev iz sed-
mih držav: Irske, Belgije, 
Nemčije, Avstrije, Španije, 
Poljske in Slovenije. Iz naše-
ga kluba so sodelovali od 
najmlajšega do najstarejše-
ga člana. Tekmovali smo v 
formah in vsak tekmovalec 
je poslal svoj posnetek. Na 
dan "tekme" so sodniki 
pogledali posnetke in s tem 
smo dobili uvrstitve po dolo-
čenih kategorijah. Z izvedbo 
tekme smo bili zadovoljni in 
dobili smo potrditev, da se 
tekmo da narediti tudi na 
drugačen način, kot smo bili 
vajeni prej. V podobni sesta-
vi držav smo organizirali še 

eno virtualno tekmo. Udele-
žili pa smo se tudi virtualne 
tekme v organizaciji Špan-
ske zveze ITF. Naslednja 
podobna tekma je načrtova-
na za september.
 
Imeli ste tudi tekmo na viš-
jem nivoju.
Decembra je bilo izvedeno 
virtualno evropsko prvens-
tvo ITF z udeležbo več kot 
370 tekmovalcev iz 13 držav. 
Dva predstavnika našega 
kluba, Marko Oblak in Neža 
Guštin, sta postala evropska 
prvaka. Takrat je bilo še več 
adrenalina, saj je evropsko 
prvenstvo resnejša tekma.
 
Razmere se izboljšujejo. Se 
že kaj kaže kakšna tekma, ki 
bi bila v telovadnici?
Pred dvema dnevoma smo 
dobili povabilo za tekmo v 
Rusiji, a se je ne bomo ude-
ležili, saj trenutno stanje za 
seboj potegne toliko drugih 
dejavnikov, da je smiselno 
počakati na boljše čase. V 
bližnji okolici ni na vidiku 
nobene tekme. Organizacija 
tekmovanja je prezahtevna.
 
So v času epidemije otroci 
imeli možnost, da si pribori-
jo višje pasove?
Pripravili smo predvsem 
začetnike, tiste s prvim, 
belim pasom. Imeli smo dva 
izpita. Za tekmovalce z 
belim pasom in rumeno 
črtico. Učili smo jih osnov-
ne gibe, zraven pa so imeli 
kar nekaj teorije. Drugi izpit 
je bil za rdeče pasove. Pri 
izvedbi tega izpita smo 
sodelovali z Nemško zvezo 
ITF, katere trenerji so bili s 
spletno povezavo ves čas z 

nami. Tako smo zagotovili 
višji tehnični nivo ter višjo 
zahtevnost izpita, tako da 
bodo naši pripravniki za 
mojstrske pasove z lahkoto 
parirali svoji generaciji v 
kateremkoli okolju. Izpit je 
trajal eno uro in je vseboval 
tehnike, forme, tehnike 
moči, samoobrambo in teo-
rijo. 

Ste v klubu v tem času imeli 
kaj osipa?
Sploh ne. Ko so se telovad-
nice spet odprle, smo dobili 
od dvajset do trideset odstot-
kov novih članov, kar nas je 
kar malce presenetilo, po 
drugi strani pa zelo razvese-
lilo. Z oktobrom, ko so se 
telovadnice spet zaprle, vpi-
sa žal ni bilo več. V tem 
obdobju, ko smo spet začeli 
delati po Zoomu, so bili na 
treningih večinoma naj-
mlajši člani, saj so starejši, 
izkušenejši člani potrebovali 
višji nivo treninga. 

V vaši telovadnici se ne izva-
ja samo taekwon-do.
Naš klub je naredil korak 
višje, saj se v naši telovadni-
ci izvaja tudi kempo, ki je 
samoobrambna veščina. 
Samoobramba je zelo 
pomembna za taekwon-do 
in je eden od izpitov za pri-
dobivanje pasov.

Je kašen pogoj za vpis v vaš 
klub?
Sploh ne. Predznanje ni 
potrebno. Važno je, da posa-
meznik z veseljem trenira. 
Pri nas je prednost, da ima-
mo svojo telovadnico in hit-
ro lahko naredimo novo 
skupino. Imamo tudi starej-
šo skupino in enega otroka s 
posebnimi potrebami. 
Odkar trenira pri nas, je zelo 
napredoval na področju sta-
bilnosti, orientacije in giblji-
vosti. Kdor tako želi, samo 
trenira in se ne udeležuje 
tekmovanj.

Nekateri starši imajo zadrž-
ke, da se bodo otroci, ki 
bodo trenirali borilne vešči-
ne, na ulici pretepali.
Daleč od tega. Mi imamo 
kontrolirane borbe. Pri nas 
se bodo naučili discipline in 
pridobili delovne navade.

Člani vašega kluba se druži-
jo tudi zunaj telovadnic.
Imamo teden dni priprav na 
morju, prej smo bili na Pok-
ljuki. Če bodo razmere 
dovoljevale, bomo poleti šli 
na Debeli rtič. Naša priljub-
ljena točka v hribih je plani-
na Prevala. Lansko leto nas 
je nekje deset članov šlo na 
Triglav. V našem klubu se 
veliko dogaja.

Do tekem s pomočjo 
sodobne tehnologije
Taekwon-do klub Radovljica, katerega predsednik je Robert Guštin, se v času koronavirusa ubada z 
enakimi težavami kot večina klubov in društev v Sloveniji.

Robert Guštin, predsednik Taekwon-do kluba Radovljica

Na Ptuju so potekale kvalifikacije za atletski pokal Slovenije 
za člane in članice. Beležimo štiri uvrstitve članov Atletske-
ga kluba Radovljica med prvo trojico. Pri fantih je bil Rok 
Makuc drugi v skoku v daljino. Pri dekletih prvo mesto Neje 
Omanovič v troskoku in tretje mesto v skoku v daljino. V 
troskoku je bila Kaja Maltarič druga. V Ljubljani je bil atletski 
pokal Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke. 
Pri fantih beležimo tri tretja mesta: Nik Kozel Tomšič v sko-
ku v daljino, Tevž Podlipnik v metu kopja in Jakob Mulej v 
teku na 3000 metrov z zaprekami. Karin Avsenik je bila naj-
hitrejša v hoji na 5000 metrov. Radovljiške starejše mladin-
ke so bile skupno šeste, radovljiški starejši mladinci pa 
osmi. V Kopru je bilo ekipno prvenstvo za pionirje in pionir-
ke U16. Pri fantih je prvo mesto zasedel Rok Pfajfar v hoji na 
3000 metrov, drugo mesto pa Gaber Brajnik v metu kopja. 
Radovljiške pionirke so bile še uspešnejše. Manca Papler je 
bila druga v teku na 80 metrov z ovirami in tretja v metu 
kopja, Tina Milič Eržen druga v hoji na 3000 metrov, Heidi 
Zor druga v metu diska in Maša Robič tretja v teku na 2000 
metrov. Pionirke so bile skupno druge, pionirji pa peti.

Atletika

Pionirke U16 ekipno druge v Kopru

Nogometna članska ekipa Šobec Lesce je v 15. in 16. kolu 
tretje slovenske lige – zahod doživela dva visoka poraza. 
Doma so izgubili z Adrio s 6 : 0, z enakim izidom pa še v 
gosteh pri Tolminu. Prejšnjo soboto so doma igrali 2 : 2 z 
zadnjim Zagorjem. Leščani so z desetimi točkami na pred-
zadnjem, 13. mestu. Z Nogometne zveze Slovenije so že spo-
ročili, da nobena ekipa ne izpade iz lige. Učinkoviti so bili v 
nedeljo leški kadeti in mladinci. Kadeti so premagali Mengo s 
7 : 0, mladinci pa s 4 : 1. Na vrhu skupne lestvice druge slo-
venske lige – zahod (kadeti in mladinci) sta Krka in Roltek 
Dob z 52 točkami. Leščani so na petem mestu s 34 točkami.

Nogomet

Člani doživeli dva visoka poraza

V Gradcu je potekala tekma mladinskega pokala v balvanih. V 
slovenski reprezentanci sta bila dva člana Športnoplezalnega 
odseka Radovljica, in sicer Gorazd Jurekovič in Eva Puhar. 
Gorazd Jurekovič je v kategoriji youth B fantje stopil na sto-
pničke in zasedel drugo mesto. Enak uspeh je dosegla Eva 
Puhar v kategoriji youth A dekleta. Na Logu je bila druga tekma 
Korona master v balvanih za najmlajše. Pri starejših deklicah je 
tretje mesto osvojila Tinka Rakar. V kategoriji cicibanov je bil 
najbližje stopničkam Jakob Kovačič, ki je osvojil četrto mesto.

Športno plezanje

Eva Puhar in Gorazd Jurekovič druga v Gradcu

V sedmem kolu so rokometaši RK Frankstahl Radovljica - Cer-
klje gostovali pri Kronosu in tekmo izgubili s 35 : 24. V so 
doma gostili Veliko Nedeljo in zmagali z 29 : 28. Na vrhu 
druge slovenske lige je D Moškanjci - Gorišnica (16 točk), 
Radovljica - Cerklje in Velika Nedelja z desetimi točkami. 

Rokomet

Visoki poraz proti Kronosu

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina
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Decembra je bilo izvedeno virtualno evropsko 
prvenstvo ITF z udeležbo več kot 370 
tekmovalcev iz 13 držav. Dva predstavnika 
našega kluba, Marko Oblak in Neža Guštin, sta 
postala evropska prvaka. Takrat je bilo še več 
adrenalina, saj je evropsko prvenstvo resnejša 
tekma.


