
Kot smo že omenili, se je v mese-
cu januarju pričela atletska se-
zona v dvorani. Kljub temu, da 
zimska sezona ni dolga, se v nekaj 
tednih zvrsti veliko število tekmo-
vanj (domačih in mednarodnih). 
Na zimskih tekmovanjih dobimo 
sliko in rezultate jesensko-zims-
kega pripravljalnega dela. Čeprav 
veliko atletov tekmuje iz ‘’polne-
ga’’ treninga, kot to radi rečemo 
po atletsko, rezultati in novi os-
ebni rekordi ne izostanejo. Dobri 
rezultati in novi najboljši dosežki 
so vsekakor dobra popotnica za 
dodatno motivacijo pri pripravi 
na spomladansko-poletna tek-
movanja. S svojimi nastopi so se 
izkazali tudi naši atleti in atletinje, 
ki imajo že po nekaj nastopih ra-
zloge za dodatno motivacijo.

Žan Ogrinc si je v dveh nastopih 
pritekel dva osebna rekorda. Se-

zono je pričel z nastopom v teku 
na 1500m, kjer je osebni rekord 
popravil za dvajset sekund. Na 
mitingu v Novem mestu je odte-
kel 4:06,58. Na naslednjem tek-
movanju se je preizkusil v teku na 
400m, kjer je ponovno tekel hitro 
in z rezultatom 51,53 postavil še 
en osebni rekord. Ajda Kaučič je 
na svojem prvem tekmovanju v 
letošnjem letu odtekla dva oseb-
na rekorda v dvorani. Na prvenst-
vu Slovenije za starejše mladince 
in starejše mladinke, je prvi oseb-
ni rekord postavila v teku na 60m 
- 7,99, kasneje pa še v teku na 
400m, kjer je dosegla čas 57,31. 
Hitre teke je prikazal tudi Staš Tin 
Lorbar, ki je postavljal osebne re-
korde v tekih na 60 in 200m. Na 
prvenstvu Slovenije za starejše 
mladince in starejše mladinke se 
je uvrstil v finale teka na 60m, 
kjer si je z novim osebnim rekor-

dom 7,16, pritekel peto mesto. 
V teku na 200m je dosegel čas 
23,59. Dober start v novo sezo-
no je imela tudi Maja Frangež, ki 
je na atletskem mitingu v Ljublja-
ni, v teku na 60m z rezultatom 
8,13, izenačila osebni rekord. Hi-
tra je bila tudi na mitingu v Novem 
mestu, kjer je 200m pretekla v 
času 26,74. Niko Štajmec, ki je 
lani postal Naj atlet v kategoriji 
pionirjev, je imel prav tako do-
ber start v novo sezono. Čeprav z 
nestrpnostjo čaka svoje nastope 
v metalskih disciplinah, je v teku 
na 60m z ovirami odlično nastopil 
na mitingu v Slovenski Bistrici. Z 
rezultatom 8,77 je postavil osebni 
rekord in veselimo se njegovega 
naslednjega nastopa v tej disci-
plini.

Izpostaviti velja …

V nedeljo, 30.1.2022, smo izvedli prvi tekmovanji v organizaciji našega kluba v letošnjem letu. Ker v Mari-
boru atletika nima strehe nad glavo, to pomeni atletske dvorane, ki bi bila namenjena treningu in izvedbi 
tekmovanj, smo se odločili, da tekmovanje gostimo v Slovenski Bistrici, kjer smo v preteklosti že izvedli 
nekaj dvoranskih tekmovanj. 

PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE IN PIONIRKE LETNIK 2011 IN 2012

Ob pozni dopoldanski uri smo pričeli s prvenstvom Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke letnik 2011 in 
2012. Prijavljenih je bilo več kot 200 mladih športnikov iz 26 klubov in društev iz celotne Slovenije. Veseli 
nas število prijavljenih mladih atletov in atletinj, ki je večje od predhodnih izvedb omenjenega tekmovanja. 
Pomeni, da smo vsi željni tekmovanj in kot organizatorji smo vselej veseli velikega odziva tekmovalcev. Žal 
so razmere ‘’odnesle’’ nekaj nastopov, a velja dodati, da pod pričakovanji. Čez celotno tekmovanje je bilo 
čutiti posebno energijo in mladi športniki so se s svojimi nastopi več kot izkazali. Za mnoge je to bilo prvo 
atletsko tekmovanje in prvo nabiranje tovrstnih izkušenj. Pomerili so se v naslednjih disciplinah. Letniki 
2011 so imeli na programu tek na 50 metrov, tek na 400 metrov, skok v daljino in mešano štafeto 6x50 
metrov. Letniki 2012 so imeli naslednji program – tek na 50 metrov, tek na 200 metrov, skok v daljino, 
mešana štafeta 6x40 metrov. Atleti in atletinje so odlične atletske predstave kronali s štafetnimi teki, ki 
ob zaključku atletskih tekmovanj poskrbijo za pravo poslastico. Med nastopi je bilo slišati glasno navijanje, 
številne vzpodbude in vsaka manjša ‘’napaka’’, je bila v žaru borbe hitro pozabljena. S klikom na POVEZAVO 
vas vabimo k ogledu posnetka mešanega štafetnega teka. 

ATLETSKI MITING V DVORANI

Po prvenstvu Slovenije smo izvedli še atletski miting v dvorani. Tekmovanje je bilo namenjeno članskim in 
pionirskim kategorijam in moramo priznati, da nas je tudi odziv na miting pozitivno presenetil, saj je bilo 
prijavljenih več kot sto nastopajočih. S tem smo dosegli namen, da atletom in atletinjam v okviru naših 
zmožnosti omogočimo nastope v določenih disciplinah. Atletska sezona v dvorani je kratka in vsako tovrst-
no tekmovanje ponuja dodatno možnost in priložnost preizkusa sposobnosti. V Slovenski Bistrici smo lahko 
spremljali teke na 60 metrov, 60m z ovirami in nastope v skoku v daljino. Bilo je veliko zanimivih nastopov 
in postavljenih kar nekaj novih osebnih rekordov. V članskih tekih na 60 metrov smo izvedli kvalifikacijske 
in finalne teke. Zmagovalca finalnih tekov sta postala Žiga Benko z rezultatom 6,93 (AD Kladivar Celje) in 
Gala Trajkovič z rezultatom 7,74 (AD Slovenska Bistrica). V obeh finalih smo imeli tudi naša predstavnika. 
Ajda Kaučič si je med dekleti z rezultatom 8,12 pritekla 4. mesto, Staš Tin Lorbar pa si je v kategoriji članov 
z rezultatom 7,33 pritekel peto mesto. S klikom na POVEZAVO vas vabimo k ogledu utrinkov nedeljskega 
mitinga. 

Vsem atletom in atletinjam čestitamo za nedeljske nastope. Hkrati se moramo iskreno zahvaliti vsem sod-
nikom in pomočnikom, ki so pripomogli pri brezhibni izvedbi obeh tekmovanj. Za nami sta zelo prijetni 
atletski tekmovanji in naj bo to vabilo za prihod na mariborske Poljane, ko bomo od meseca maja do julija, 
izvedli pomembna domača in mednarodna tekmovanja.

MESECA - januar 2022
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Novičnik UTRIP meseca, pripravlja Atletski klub Poljane Maribor. 
Januar 2022
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V mesecu januarju so naši 
atleti in atletinje na treh 

prvenstvenih tekmovanjih 
osvojili 6 odličij.

Osebni rekordi in odlični 
dosežki so dobra popotnica 

pred prihajajočimi izzivi.

Brezhibna organizacija in 
izvedba dvoranskih 

tekmovanj.

Izvedba prvenstva Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke 
letnik 2011 in 2012 in atletskega mitinga v dvorani3

Januarja so bila po dolgih tednih 
in mesecih treningov na sporedu 
prva tekmovanja, tudi prvenstve-
na. Že v uvodu v atletsko sezono 
2022, so odlične predstave pri-
kazali tudi naši atleti in atletinje. 
Zraven odličnih nastopov in šte-
vilnih novih osebnih rekordov so 
naši športniki osvojili šest odličij. 

V soboto, 22.1.2022, je bilo v 
Novem mestu na sporedu prvo 
prvenstvo Slovenije v dvorani. Za 
naslove državnih prvakov so se 
borili pionirji in pionirke U16. Nina 
Turčin je zelo dobro nastopila v 
teku na 1000m, kjer je z rezulta-
tom 3:09,01 postavila osebni re-
kord in si pritekla bronasto odličje. 
Tretjega mesta se je veselila tudi 
Zara Selič, ki je nastopila v teku na 
300m. Bron si je pritekla z novim 

osebnim rekordom 44,22. Odlično 
je nastopila tudi dekliška štafeta 
4x200m. Dekleta so si v postavi 
(Nina Turčin, Lana Ogrinc, Nikita 
Pirnat Živanović, Julija Voglar), z 
rezultatom 1:50,33, pritekla bro-
nasta odličja. 

Že čez en teden, v soboto, 
29.1.2022, je v Novem mestu sle-
dilo prvenstvo Slovenije za stare-
jše mladince in starejše mladinke 
U20. Na tekmovanju, na katerem 
je večina naših predstavnikov 
postavila nove osebne rekorde, 
si je Žan Stajan v teku na 800m z 
rezultatom 2:04,39, pritekel os-
ebni rekord in bronasto odličje. 
Dan za tem, sta dva naša mlada 
športnika poskrbela za novi odlič-
ji. V nedeljo, 30.1.2022, se je v 
Slovenski Bistrici v organizaciji in 

izvedbi našega kluba, odvilo pr-
venstvo Slovenije za pionirje in 
pionirke letnik 2011 in 2012. Neja 
Marinič Kuzman je postala držav-
na prvakinja v kategoriji pionirk 
letnik 2011. V teku na 400m je z 
rezultatom 1:19,05 postavila nov 
mejnik in si pritekla zlato odličje. 
Zelo hiter je bil v teku na 200m 
Lorenzo Lorencin, ki je nastopil v 
kategoriji pionirjev letnik 2012. 
Z rezultatom 36,12 si je pritekel 
nov mejnik in bronasto odličje.

Z nastopi in osvojenimi odličji 
smo lahko na prvenstvenih tek-
movanjih v mesecu januarju zelo 
zadovoljni. Spremljali smo odlične 
nastope naših atletov in atletinj in 
verjamemo, da bodo svoje rezul-
tate na prihajajočih tekmovanjih 
še večkrat izboljšali.

Šest odličij na prvenstvih Slovenije v dvorani1

Neja Marinič Kuzman, državna 
prvakinja na 400m.

Žan Stajan bronasti na 
800m.

Lorenzo Lorencin 
bronasti na 200m.

Zara Selič, Julija Voglar, Lana Ogrinc, 
Nikita Pirnat Živanović in Nina 

Turčin,  bronaste na PS v dvorani za 
pionirje in pionirke U16.

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke letnik 2011 in 2012 v naši izvedbi.

https://www.youtube.com/watch?v=AT0YF_lra8U
https://www.youtube.com/watch?v=YJPpmz3-uK0

