
ŠPORTNO

PLEZANJE

Janja še naprej
razred zase

Janja Garnbret je sezono

mednarodnih tekmovanj v

svetovnem pokalu odprla s

prepričljivo zmago na tekmi

v balvanskem plezanju v
švicarskem Meiringenu. Njen
uspeh sta s petim in šestim
mestom potrdili Vita Lukan

in Katja Kadič. »To je bila
dolgo pričakovana tekma,

v kateri sem zelo uživala.
Po 22 mesecih premora je
bilo zelo lepo priti nazaj,
zadnjo balvansko tekmo
pred Meiringenom sem

imela junija 2019 v Vailu.
Zelo lepo je bilo znova

okusiti tekmovalni ritem.
Na tekmi sem se prepustila
toku. V kvalifikacijah sem

v prvem poskusu osvojila
vrhove petih balvanov,

to se je nadaljevalo v
polfinalu in v finalu, sicer

tudi s kakšnim brezzveznim
poskusom, še vedno pa

sem bila zelo zadovoljna

s svojo formo. Bilo je tudi
malo čudno, ko toliko
časa nisem imela nobene

primerjave s konkurenco,

ki sem jo zdaj končno
dobila. Lahko rečem,

da sem res zadovoljna s
svojo formo in letošnjim
napredkom, ki jo zdaj samo
še tempiram na avgust,«

je povedala Gambretova

po svoji enajsti zaporedni

zmagi na balvanskih tekmah,
upoštevajoč svetovni pokal

in svetovni prvenstvi v letih

2018 in 2019.
Pri moških je evropsko čast

ubranil Čeh Adam Ondra, ki

je bil v Meiringenu tako kot

Gambretova najboljši že pred

dvema letoma, zmagal pa je

pred tremi Japonci. Jernej
Kruder in Gregor Vezonik
sta ostala tik pod mejo finala

na sedmem in devetem

mestu. Lučka Rakovec in

Domen Škofič sta zasedla

10. mesto, Lucija Tarkuš je

bila 14., Mia Krampi in Zan

Lovenjak Sudar sta končala
na 15. mestu. Brez polfinala

so ostali Anže Peharc na 21.,

Julija Kruder na 35. in Matic

Kotar na 47. mestu.
Če bodo razmere s

pandemijo dopuščale, bo

naslednja postaja svetovnega
pokala Salt Lake City v ZDA z
dvema balvanskima tekmama
22. in 30. maja. Nastop je

tam napovedala tudi Janja
Garnbret
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