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Gambretovi pognalo adrenalin po žilah
V Briangonu so pripravili prvo in

bržkone

edino letošnjo tekmo

svetovnega pokala v športnem plezanju. Slovenija je imela v finalu

težavnosti

kar

šest

predstavnikov,

Slovenca pa sta

bila tudi na

stopničkah. Janja Gambret in Domen Škofič, ki sta par na stenah in v
zasebnem življenju, sta bila v disciplini
imela sicer vfinalu skupaj

težavnost druga. Slovenija je

šest finalistov, štiri v ženski in dva v moški

konkurenci. Tekma je potekala

ob

varnostnih omejitvah, povezanih

z novim koronavirusom, zaradi potovalnih omejitev v Franciji ni bilo

tekmovalcev iz Azije, a kljub temu je bila konkurenca zelo močna,
saj so nastopili vsi najboljši tekmovalci iz Evrope

- in

to pred

5000

navijači, toliko jih je lahko bilo na prizorišču, upoštevajoč navodila

francoskih zdravstvenih
V

ženski

oblasti.

konkurenci je

svojo prvo zmago slavila
Italijanka Laura Rogora, pri

moških pa je bil najboljši češki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

plezalec Adam Ondra.
»Komaj sem čakala, da

bo na sporedu mednarodna
tekma. Potrebovala sem
nekaj, da

mi

adrenalin

po

spet požene

žilah.

V polfinalu je

bila težja smer

in kar malce

jezna sem bila nase, da sem jo slabše odplezala. Mogoče zato,

ker je to bila prva tekma po dolgem času in je bflo skoraj make
treme. V finalu sem bila precej boljša,« je povedala 21-letnica, ki
vse svoje sile usmerja v svoj premierni olimpijski nastop prihodnje

leto v Tokiu.
Omejitve zaradi koronavirusa je niso spravile iz ravnovesja. »Vse
omejitve so bile sprva videti precej bolj zapletene, kot je bilo
v resnici. Tekmovalci smo morali držati medosebno razdaljo,

skrbeti za ustrezno razkuževanje in imeti svojo

plezalno vrv, a

drugače je bilo skoraj vse enako, tako da smo se lahko v celoti

osredotočili na plezalno steno.«

