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Šestkratna svetovna prvakinja je tudi v tridnevnem programu na Tirolskem ohranila

status najboljše plezalke na svetu tako v težavnosti kot na balvanih. Po petkovi
prepričljivi zmagi ob plezanju po vrvi je tudi brez nje potrdila svojo prevlado. Vse tri

finalne balvane je zmogla že v prvem poskusu , nato pa je tekmovanje prekinil naliv.

ROBERT POGAČAR

Zaradi močnega naliva so

ženski finale najprej začasno

prekinili, nato pa se je žirija od-

ločila, da bo četrti finalni balvan
odpovedala. Tako so bili veljavni
rezultati po treh zaključenih bal-

vanih. Drugo mesto je pripadlo
Natalii Grossman iz ZDA in
tretje Staši Gejo iz Srbije. To

je bila že Janjina 29. zmaga v

svetovnem pokalu, 13. na bal-
vanih, na katerih v celotnem
letu 2019, vključno s svetovnim

prvenstvom na Japonskem, ni

doživela niti enega poraza. Le-
tošnjo sezono je začela z zmago
v švicarskem Meiringenu, njeno

serijo pa je v domačem Salt Lake

Cityju samo začasno prekinila
Grossmanova.

Nad novo zmago je bila Janja
seveda navdušena: »Skoda, da

nas je vreme prikrajšalo za en

balvan, a že v polfinalu sem

pokazala, da sem res dobro

pripravljena. To je bila moja

zadnja balvanska tekma pred
OI in dobila sem še zadnjo po-
trditev, da sem v dobri formi.
Balvani v finalu niso bili tako
težki, kot so bili velika ugan-
ka. A ostala sem mirna ter si
vsak balvan dobro ogledala in

zapomnila,« je po tekmi pove-
dala najboljša slovenska šampion-
ka, za katero Innsbruck z dvojno

zmago pomeni res dobre obete

za Tokio. Kot je priznala, je bilo

pred tekmama v Innsbrucku vsaj

glede težavnosti še nekaj dvomov,
ki pa so zdaj izpuhteli. Konec ted-

na jo v švicarskem Villarsu, kjer
bosta tekmi v hitrosti in težav-

nosti, čaka še zadnji test pred OI.

»Tudi če zadnjega balvana

ne bi odpovedali, sem prepri-

čan, da bi se razpletlo z Janji-
no zmago. Ker je zelo hitro

preplezala prve tri balvane,

je imela še nekaj poskusov re-

zerve. V Innsbrucku je imela

res dober nastop, kakršnega si

želimo, ko prihajajo OI. Brez

napak je odplezala vse smeri,

res vrhunsko, za eno stopnjo
bolje kot druge,« je njeno ple-
zanje ocenil slovenski selektor
Gorazd Hren, ki je odločitev ži-
rije ocenil za pravilno: »Zaradi

nevarnosti strel so odpovedali
zadnji balvan, kar jevskladus
pravilnikom, saj lahko en bal-

van vedno odpovedo.«

Ostali slabše
od pričakovanj

Hren pa je bil manj zado-

voljen z drugimi slovenskimi

predstavniki na avstrijskem
Tirolskem. Garnbretova je bila
edina iz slovenske ekipe v fina-
lu balvanov. Katja Debevec je z

enim preplezanim balvanom te-

kmovanje sklenila na 12. mestu,

Anže Peharc pa z enim vrhom

na končnem 17. mestu. Mia

Krampi je tekmovanje zaklju-
čila na 22. mestu, Julija Kruder

na 33. in Urška Repušič na 48.

mestu. Že po kvalifikacijah so

tekmovanje končali Žan Love-

njak Sudar, Gregor Vezonik in

Jernej Kruder. Zmagovalni oder

so v moški konkurenci zasedli

Japonci; zmaga je pripadla Joši-
jukiju Ogati.

»Pri kvalifikacijah v balva-

nih se ni izšlo tako, kot smo si
želeli. Številčno jih je v polfi-
nale prišlo manj. V polfinalu
sta bila Anže in Katja dobra, a

vem, da sta zmožna uvrstitve
vfinale. Prepričan sem, daje
tudi Mia pripravljena bolje,
kot je pokazala na tekmi,« je

zaključil Gorazd Hren, ki upa na

boljši ekipni dosežek v Villarsu.

Svojo tekmovalno sezono so

začeli tudi paraplezalci. Med

slovensko četverico se je najbolj
izkazal Gregor Selak v kategoriji
RP3, ki je na koncu osvojil tretje

mesto. Glavni cilj slovenske eki-

pe, ki šteje štiri člane, je svetovno

prvenstvo, ki bo jeseni v Moskvi.
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