
Leopold, ki je v letu 2021 nanizal kar nekaj dobrih uvrstitev, 
je tudi v letu 2022 nadaljeval z uspešnimi nastopi v kategoriji 
M55. Na odprtem prvenstvu Slovenije v dvorani za veterane 
(Novo mesto, 5.3.2022), je v suvanju krogle z novim osebnim 
rekordom 9,50m, osvojil zlato odličje. 

En teden kasneje (Novo mesto, 12.3.2022) je njegova krogla 
poletela še dlje in na Balkanskem prvenstvu v dvorani za vet-
erane, je z novim najboljšim dosežkom 9,72m, osvojil četrto 
mesto. Ptuj je 19.3.2022, gostil zimsko prvenstvo Slovenije 
v dolgih metih za veterane. Leopold je na tekmovanju osvo-
jil dve zlati odličji. V metu kopja je njegovo orodje pristalo pri 
24,50m, v metu diska pa je orodje poletelo do 27,65m. 

Leopold Klampfer odličen na veteranskih tekmovanjih

V mesecu marcu je izšla prva klubska revija UTRIP POLJAN. Na našo prvo 
revijo, ki ponuja veliko zanimivega in odličnega branja, smo izredno ponos-
ni in s prebiranjem nas boste lahko bolje spoznali in začutili utrip kluba. 

Revija je informativno-izobraževalne narave, v njej pa lahko najdete 
strokovne in poljudne članke, intervjuje z mladimi obetavnimi atleti, nekaj 
o zgodovini kluba in še veliko več. Revija bo izšla enkrat letno, na voljo pa je 
tudi v spletni obliki, tako da je dostopna prav vsem (klik na UTRIP). 

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so sodelovali pri ust-
varjanju prve revije. 
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Staša Fonovič bronasta na 
mnogoboju.

Izšla je klubska revija 
Utrip Poljan.

Leopold s kolajnami iz 
veteranskih tekmovanj.

Izšla je prva klubska revija UTRIP POLJAN3

V mesecu marcu so se z mno-
goboji zaključila dvoranska pr-
venstvena tekmovanja. V soboto 
12.3.2022, je v Slovenski Bistrici 
potekalo prvenstvo Slovenije v 
posamičnem in ekipnem mno-
goboju v dvorani za pionirje in pi-
onirke U12. Na tekmovanju smo 
imeli štiri predstavnike za katere 
je to bil prvi mnogoboj. Tekmovali 
so v četveroboju, ki je sestavljen 
iz naslednjih disciplin (60m, skok 
v daljino, met težke žoge, 300m). 

Lorenzo Lorencin je bil naš edini 
predstavnik v kategoriji pionirjev 
U12. S skupnim zbirom 1090 točk 
je osvojil 16. mesto, njegovi nas-
topi po disciplinah so bili sledeči: 
60m – 9,81, daljina – 358cm, 
žoga – 5,70m, 300m – 57,42. 

Anja Turčin je s skupnim zbirom 
1213 točk osvojila 26. mesto, 
njeni nastopi po disciplinah so 
bili sledeči: 60m – 10,04, daljina 
– 328cm, žoga – 5,36m, 300m – 
58,03. Melanie Jaklin je s skupnim 
zbirom 978 točk osvojila 59. mes-
to, njeni nastopi po disciplinah so 
bili sledeči: 60m – 10,17, daljina 
– 307cm, žoga – 3,93m, 300m – 
1:01,31. Gaja Logar je s skupnim 
zbirom 593 točk osvojila 90. mes-
to, njeni nastopi po disciplinah so 
bili sledeči: 60m – 11,33, daljina 
– 271cm, žoga – 3,74m, 300m – 
1:13,03. Anja in Melanie sta v ek-
ipni razvrstitvi s skupnim zbirom 
2191 točk, osvojili 21. mesto.

V nedeljo, 20.3.2022, je na pr-
venstvu Slovenije v mnogobo-

jih v dvorani, v kategoriji mlajših 
mladink odlično nastopila Staša 
Fonovič, ki se je po zaključen-
em peteroboju veselila dobrih 
nastopov in osvojenega tretjega 
mesta. Prva disciplina peteroboja 
je bil tek na 60m z ovirami, kjer je 
dosegla čas 9,81, kar je pomenilo 
748 točk. Sledil je skok v višino, 
kjer je uspešno preskočila 151cm 
(632 točk), nato pa še nastop v 
suvanju krogle, kjer je z novim 
osebnim rekordom 10,50m, zbra-
la 562 točk. Pri skoku v daljino je 
doskočila pri 466cm (469 točk), v 
zadnji disciplini, v teku na 800m, 
pa si je z rezultatom 2:36,00 
pritekla nov osebni rekord v 
dvorani. S skupnim zbirom 3031 
točk si je okrog vratu nadela bro-
nasto odličje. 

Prvenstvo Slovenije v mnogoboju v Slovenski Bistrici in v 
Novem mestu1

Atleti in atletinje na pripravah v Medulinu

Z rezultati v letošnji sezoni 
nisem popolnoma zadovoljen, 
kljub osebnemu rekordu v 
suvanju krogle. Cilji za letošnjo 
sezono so veliki, veteranskih 
tekmovanj tudi ne bo manjkalo. 
Kljub temu, da je težavno 
uskladiti zaposlitev, privatno 
življenje in treninge, se že 
pripravljam za poletno sezono 
veteranskih tekmovanj.

Ob izteku meseca marca smo se z manjšo skupino mladih atletov in atletinj odpravili na priprave v Medulin 
na Hrvaškem. Treninge smo v sedmih dnevih uspešno nadgrajevali, pri realizaciji pa nas ni zmotilo niti ne-
koliko slabše vreme v zadnjem delu priprav. Sprememba okolja in mirno, ter sproščeno vzdušje, so razlogi, 
da je vse teklo ‘’kot po maslu’’. Temperature so bile idealne, na treningih ni bilo gneče in z veseljem bi ostali 
še kak dan, a pred nami so novi izzivi, saj se bodo nekateri že čez nekaj dni pomerili na prvenstvu Slovenije 
v krosu. 

Športnike vsekakor velja pohvaliti za opravljeno delo in verjamemo, da je pred njimi uspešna sezona na 
prostem. Pred tekmovanji v poletnem delu sezone, jih čaka še nekaj tednov treningov in piljenja forme.

Priprave mladih atletov in atletinj v Medulinu4
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jZ rezultatom sem zelo 
zadovoljna, zaradi doseženih 
osebnih rekordov. Medalje 
res nisem pričakovala, zato 
sem je bila še toliko bolj 
vesela.

https://issuu.com/akpoljane/docs/utrip_poljan_web_page

