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<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Minuli konec tedna je bila na
novem koprskem atletske stadionu zagotovo najbolj�a atletska predstava zadnjega desetletja v
Sloveniji. Odprto dr�avno prvenstvo Slovenije v atletiki je v Koper privabilo vse najbolj�e
slovenske atlete in atletinje ter �tevilna, tudi tuja, znana imena iz tujine. Gledalci, ki smo jih
tokrat v Kopru lahko prvi? pre�tevali v tiso?ih, so u�ivali v odli?nem atletskem spektaklu, ki so
ga uprizorili atleti in atletinje, ki so nastopili v vseh atletskih disciplinah, ki bodo na sporedu tudi
na prihajajo?em SP v Ju�ni Koreji. Celo vreme in pogoji vetra so bili tokrat ugodni. De�evale
so le ?estitke, ki so jih prejemali leto�nji organizatorji, prizadevni atletski delavci Atletskega
kluba Koper. Najbolj so bili zadovoljnih tistih, ki so prihajale iz ust in stiska rok atletov in atletinj.
�Dose�eni rezultati so potrditev, da so v Kopru odli?ni pogoji, kar so ve?krat ponovili tudi
nastopajo?i, kot tudi strokovna javnost. Velik obisk atletske prireditve pa ka�e na to, da so tudi
gledalci v Kopru �eljni atletskih predstav,� je bil navdu�en z organizacijo, nastopi in obiskom
na tribunah predsednik Atletskega kluba Koper Mitja Butul.</p>
<p style="text-align:
justify;">�?e ti �ampion tak�nega kova kot je Primoz Kozmus prizna, da ni �e na nobenem
slovenskem dr�avnem prvenstvu nastopil pred tako �tevilno publiko, je to kompliment tako
nam organizatorjem, kot tudi �tevilnim gledalcem, ki so v soboto in nedeljo obiskali koprski
atletski spektakel,� nadaljuje Butul, ki ne pozabi povedati da je bil to projekt, ki zahteval veliko
dela in so ga prizadevni atletski delavci koprskega Atletskega kluba izpeljali z odliko. To jim
priznavajo tako atleti in atletinje, ki so nastopili v Kopru, kot tudi zahtevna tekmovalna komisija
Atletske zveze Slovenije in predstavniki evropske atletske federacije, ki so pri�li na tekmovanje
kot opazovalci. �Povem vam lahko, da smo na prvenstvu razdelili preko 60 akreditacij za
slovenske in tuje novinarje, ki bodo o prvenstvu in o pogojih v Kopru poro?ali za �tevilne
slovenske in svetovne medije. Posebna ekipa britanske televizije je celo posnela portret
Primo�a Kozmusa, ki bo objavljen v kar 50 dr�avah sveta. In ne le to. Na prvenstvu so bili
dose�eni tudi �tevilni dobri rezultati, ki se bodo zapisali v anale slovenske in svetovne atletike,
s pripisom � rezultat dose�en v Kopru,� navdu�eno pripoveduje Mitja Butul, ki ne pozabi
povedati, da tekme ne bi bilo mogo?e izpeljati brez �tevilnih atletskih sodnikov in drugih, ki so
pomagali izvesti prireditev na tako visokem nivoju. Vsi so delali prostovoljno, kar daje
organizaciji �e posebno te�o. �To je bila atletska predstava, ki je imela du�o, ki je imela srce,
in to so ?utili tudi nastopajo?i, kot mi gledalci,� sta komentirala atletsko predstavo predsednik
Atletske zveze Slovenije Peter Kukovica in predsednik strokovnega sveta pri Atletski zvezi
Slovenije Martin �tainer. Tekma v Kopru je bila tudi zadnja na kateri je bilo mogo?e dose?i
norme za nastop na leto�njem svetovne prvenstvu v Daeguju v Ju�ni Koreji in kjer je to normo
izpolnilo 11 slovenskih atletov in atletinj. Prav ti so s svojimi nastopi v Kopru potrdili da so v
dobri formi in da je mogo?e do konca meseca, ko jih ?aka nastop sezone, formo �e stopnjevati.
�e prvi dan je odli?no sko?ila Marija �estak, ki je v troskoku presko?ila 14 metrov in ob
odsotnosti doma?inke Sne�ane Rodi?, ki je dva dni pred tekmo zbolela za plju?nico, zmagala z
rezultatom 14,18 m. Matija Kranjc je kopje zalu?al blizu 80 metrov in zmagal z rezultatom 78,55
m. Zanimiva in hitra sta bila obra?una v finalnem teku na 100 metrov, kjer je pri atletih slavil
Matic Osovnikar, ki pa mu je z rezultatom 10,30 le pet stotink zmanjkalo za izpolnitev norme za
nastop v J- Koreji, medtem ko je �tajerka Sabina Veit zmagala z rezultatom 11,65. Normo za
SP ima �e Marina Tomi?, ki je prepri?ljivo slavila na 100 m ovire (13,36). Miran Vodovnik
(Almont) pa je bil po pri?akovanju prvi v suvanju krogle, vendar ni presegel 19 m (18,52 m).
Ameri?an Brent LaRue, nedavno je dobil slovensko dr�avljanstvo, je na 400 m osvojil svoj prvi
slovenski naslov (47,42). Prav Brent je poskrbel tudi za enega izmed bolj�ih rezultatov drugega
dne prvenstva, ko se je v teku na 400 metrov z ovirami spustil pod 50 sekundami in je drugi
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naslov na prvenstvu osvojil s svetovnim rezultatom 49,88 dosegel enega izmed najbolj�ih
dose�kov tega DP. Najve? zanimanja je bilo za nastop Primo�a Kozmusa. Zlati olimpijec in
svetovni prvak v metu kladiva je zmagal s 76,38 m, rekord stadiona pa ni bil njegov cilj. Kozmus
je za?el s 73,71 m, nadaljeval pa s 74,92, 74,79 m. Po neveljavnem ?etrtem poskusu je kon?al
s 75,69 in76,38 m. "Pri?akoval sem, da bom dosegel ve?. �e imam tehni?ne te�ave, vendar
sem prepri?an, da jih bom do Daeguja odpravil. Tam pa si �elim finala, kar je bil tudi moj
osnovni cilj v tej sezoni. Tu v Kopru imate najlep�i objekt v Sloveniji in tudi odli?no ob?instvo.
Na nobenem prvenstvu v Sloveniji �e nisem nastopil pred tako �tevilno publiko. V Kopru rad
tekmujem in �e se bom vra?al," je po tekmi dejal Primo� Kozmus. O njem prav te dni
zaklju?ujejo dokumentarni film, kjer bo najve? posnetkov prav iz tekmovanja v Kopru.
Simpati?nega Bre�i?ana so oblegali �tevilni obiskovalci, ki jim je podeljeval avtograme,
najmlaj�im ?lanom Atletskega kluba, ki so pomagali na prireditvi, pa je razdelil majice s svojim
podpisom. Dober rezultat je dosegla mlada ljubljanska skakalka s palico Tina �utej, ki je
zmagala z rezultatom 4,50 m. �utejeva je po uspe�no presko?eni vi�ini 4,50 m sku�ala
presko?iti �e 4,62 m in izbolj�ala svoj slovenski rekord. Tega je dosegla 15. maja na
univerzitetni tekmi v mestu Athens na jugovzhodnem delu ZDA (4,61 m). S tem izidom �e
vedno ohranja 13. mesto v svetovnem merilu v tej sezoni, in si obeta nastopa v finalu SP. Finala
si �eli tudi Kranj?an Ro�le Prezelj, ki je v Kopru presko?il 224 cm. Ptuj?anka Nina Kolari? je
slavila v skoku v daljino z 6,44 m. V teku na 200 m je pri atletih zmagal Gregor Kokalovi? (Krka,
21,36, pri dekletih pa Sabina Veit. Po po�kodbi pa je ponovno uspe�no nastopila metalka
kopja Martina Ratej, ki je z metom 62,33 m dosegla enega izmed leto�njih najbolj�ih svetovnih
izidov. Ratejeva je �e vedno ?etrta zemljanka po izidih sezone (65,89 m). Na DP je na drugi
tekmi po enomese?ni prekinitvi tekmovanj zaradi operacije dvakrat presegla 61 m, z 61,52 m v
prvi ter 62,33 m v ?etrti seriji. "Zadovoljna sem z DP. Cilj so bili meti prek 60 m, kar mi je
uspelo. Forma se dviguje in grem na SP z lepo popotnico. Do SP pa imam �e 20 dni, da
popravim tehniko, saj bi �e danes lahko vrgla tri metre ve?. Preve? na silo me?em in preve? na
trdo te?em, in nato ne pospe�ujem dovolj pred izmetom, pa tudi s konico kopja imam �e nekaj
te�av," je rezerve opisala Ratejeva. �Mislim, da bomo v naslednji sezoni izbrali Koper kot
na�e mesto za priprave. Dogovarjamo se tudi s ?e�kimi metalci kopja, ki jih vodi najbolj�i
kopja� vseh ?asov Jan �elezni, da bi z njimi sodelovali. S slednjimi je predsednik kluba v
Kopru, Mitja Butul �e navezal stike, �Na?rte za to, da bomo Martino ve?krat videvali v Kopru je
napovedal njen trener Andrej Hajn�ek. Odli?na organizacija, odli?ni rezultati, velik obisk in
?udovita �portna prireditev je zagotovo lepa popotnica slovenski in tudi koprski atletiki ter obet
da bomo na koprskem atletskem stadionu, pred polnimi tribunami, lahko videli �e veliko lepih
atletskih bojev. Da imajo vedno ve?jo vlogo pri dose�kih tudi v ?lanski kategoriji pa so dokazali
tudi atleti in atletinje AK Koper, ki so na prvenstvu dosegli kar pet medalj. Srebrni sta bili Mateja
Kocjan?i? v metu diska in Sara Gulja v teku na 400 metrov z ovirami. Srebrni sta bili tudi �enski
�tafeti tako 4 x 100 metrov, kot 4 x 400 metrov ( vsi AK Koper). Tretje mesto v dr�avi pa je
osvojila Valentina Pucer v teku na 400 metrov z ovirami. Le malo sre?e je zmanjkalo Niki
Barundi? za osvojitev medalje na 200 metrov, ko si je z odli?nim rezultatom pritekla ?etrto
mesto, le za dobro desetinko po?asneje kot legenda svetovne atletike Merlene Ottey, ki je na
koprski modri stezo odtekla le v predteku, a je bila dele�na izrednega zanimanja gledalcev in
novinarjev. Mateji Kocjan?i? se je nasmihala medalja tudi v suvanju krogle, kjer je slavila �pela
Hus s 13,17. Na koprskem stadionu ni manjkal niti nastop rekorderja teka na 3000 metrov z
ovirami, Bo�tjana Bu?a, ki je zmagal na 3 kilometrski razdalji brez ovir. Za odmevno, tudi
rezultatsko, mednarodno zmago je poskrbel mad�arski metalec diska Robert Fazeka� , ki je
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disk zalu?al 64,02 metra dale? in hrva�ka nacionalna �tafeta atletinj 4 x 400 metrov, ki so
zmagale z rezultatom 3:39,53. Tako so na novem koprskem atletskem stadionu postavljeni
rekordi, ki bodo izziv ob nastopih atletov in atletinj na prihodnjih atletskih prireditvah v Kopru.
(?rt Butul)</p>
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