
Po Parizu '24 lahko pričakujemo film in knjigo
Janja Carnbret Najboljša športna plezalka na svetu bo v Miinchnu lovila zadnjo manjkajočo lovoriko, zatem še tekma na novi steni v Kopru

Novica za vse, ki morda niste

vedeli. Janja Carnbret vendarle

ni popolna. Preden je šla v Ko-

per, kjer je preizkusila novo ste-
no, na kateri bo 2. in 3. septem-
bra svetovni pokal, si je kupila

tri pare kopalk, s se ni mogla
shladiti v morju, ker jih je - po-

zabila doma. Na steni je običaj-
no stoodstotna in takšna name-
rava biti tudi, ko bo skupaj z 12
člani reprezentance v športnem
plezanju zastopala slovenske
barve na evropskem prvenstvu
v Miinchnu (od 11. do 18. avgu-
sta). Da misli resno, potrjuje

tudi njena pričeska z rožnatimi
prameni, s kakršno je pred na-
tanko letom dni osvojila zlato
olimpijsko kolajno v Tokiu.
Peter Zalokar

Olimpijsko zlato, šest naslovov

svetovne prvakinje, 36 zmag na
40 tekmah svetovnega pokala.
Ali lahko ugibamo, da vas na in-

tervjujih največkrat vprašajo, kaj

pri 23 letih sploh še preostane
športniku, ki je osvojil vse?
Bi rekla, da je to eno od najbolj
pogostih vprašanj, ja. Morda celo

med top 3.

Kaj mu predstavlja konkurenco?

Kako ste se počutili, ko ste
zmagali? No, zdaj me največkrat
vprašajo, kako močno si želim
evropski naslov, ki ga zares še
nimam.

Kaj pa klasična, zakaj ste se
odločili za plezanje?
Zdaj je to že malo zamrlo, včasih

pa prav gotovo.

Dovolite še eno krilatico. Kje

imate spravljeno zlato kolajno s
6. avgusta 2021?

Doma je, spravljena na varnem
mestu in tudi na vidnem, da jo

lahko vsak dan pogledam.

Evropsko prvenstvo se ne sliši
preveč težek zalogaj, vendar-

le ne nastopajo močne Azijke

in Američanke. Kako to, da še
nimate naslova kraljice stare
celine?

Na mojem prvem prvenstvu leta

2015 (stara je bila 16 let; op. p.)

sem bila druga, leta 2017 sem na
težavnosti naredila hudo napako

in bila četrta, na balvanih pa dru-

ga. Odtlej nisem več nastopala na
evropskih prvenstvih.

Munchen 2022 bo kot nekakšne
mini olimpijske igre z EP v deve-

tih panogah. Je to vaš glavni cilj

sezone?

Zagotovo je, čeprav so mi po-
membne tudi tekme svetovnega
pokala (letos je dobila vse štiri;
op. p.). Če bi že imela evropski
naslov, bi bilo morda drugače.
Všeč mi je, ker bomo v Nemči-

ji prvič preizkusili olimpijski
sistem, kakršen bo veljal tudi na
OI 2024 v Parizu, torej s kombi-

nacijo balvanov in težavnosti,
hitrostno plezanje pa bo posebej.

Kako vam je to všeč?
Zdi se mi zelo dobro, ker balvane

in težavnost redno vadimo,
hitrosti pa ne. Bomo videli, zdaj

se rezultati ne bodo več množili,

ampak drugače seštevali. V teori-

ji se dobro sliši, kako bo v praksi,

pa še ne vemo.
Znan je urnik za Pariz 2024, ple-

zalci boste spet tekmovali čisto

ob koncu, ko bo večina naših
športnikov že doma.

Zdaj že imam izkušnjo z olim-

pijskih iger, zato mi bo v Parizu

malce lažje, saj že vem, kako

deluje vse skupaj in sem že enkrat

dala to skozi, da sem morala čakati

na nastop do zadnjega. Mogoče bo

trema manjša.

Pariz je vendarle bližje kot Tokio.
Če je ne bo spet zagodel covid,

se obeta tudi veliko gledalcev,
vaših navijačev. To bo precejšnja
sprememba na bolje, mar ne?
Vsekakor. Mislim, da bo plezalna
stena na prostem kot tukaj v Ko-

pru, to bo zares spektakel, če le ne
bo več epidemije. Upam, da bosta

lahko prišla tudi starša in seveda

prijatelji.

Po Miinchnu bo svetovni pokal

v Kopru, gotovo je nekaj poseb-

nega tekmovati pred domačimi
gledalci.

Z dvema zmagama v Kopru bi rada

ostala nepremagana v sezoni, ob

tem pa pokazala dobro plezanje in

se veselila skupaj z navijači. To je
vedno nekaj posebnega.

Če pred tem osvojite še naslov

evropske prvakinje, potem bo za-

res aktualno vprašanje o nadalj-

njih izzivih. Jih imate predvsem

na naravnih stenah?
Seveda imam cilje. Prvi je Pariz.

Boljša kot prva res ne morem biti,
vendar rada plezam in tekmujem.
Kot ste rekli, v naravnih stenah

imam res še veliko izzivov. Tam

sem bolj malo plezala, čeprav mi

je uspelo že nekaj težkih stvari.

Obstaja veliko materiala za več,
več, več ...
Uspela vam je že smer s težavno-
stjo 9a, do kod gre ta lestvica?

Do 9c.

Kako daleč ste do 9c?
Precej daleč. Veliko plezanja me
še čaka.

Sliši se nevarno.
Niti ni, plezamo na urejenih pleza

liščih, podobno kot na tekmah. Ni
nevarno, če le ne narediš kakšne
zares velike napake.

Gledali smo vas v dokumentar-

nem filmu The Wall: Climb for

Gold, posnetem pred OI v Tokiu s
štirimi tekmovalkami. Vas lahko
pričakujemo tudi v glavni vlogi?
Tudi to bo, brez skrbi.

Razmišljate tudi o knjigi?

Še ne, bom pa kmalu. Tudi meni je

v interesu, da napišem biografijo c
moji karieri. Počasi.

Po vrnitvi iz Japonske vam je

ljubljanski župan Zoran Jankovič
obljubil izgradnjo nacionalnega

plezalnega centra, kako je s tem?

Nisem na tekočem, sem pa slišala,
da žal ne bo končan do OI v
Parizu, ker se je nekaj zavleklo.

Že nekaj časa nisem bila v stiku

z županom, morda je čas, da ga

pokličem in ga malce povprašam,
kako gre.

Kolajna je doma ,
spravljena na varnem
mestu in tudi na
vidnem , dajo lahko
vsak dan pogledam.

Všeč mi je, ker bomo
v Nemčiji prvič
preizkusili olimpijski
sistem , kakršen bo
veljal tudi na OI 2024
v Parizu.
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Janja Garnbret si je najprej temeljito ogledala, potem pa preizkusila novo plezalno steno v Kopru, kjer bo 2. in 3. septembra svetovni pokal. Foto Jože Suhadolnik
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