
PLEZALEC LUKA POTOČAR BO NA BLIŽNJEM EP V MUNCHNU LOVIL ODLIČJE V TEŽAVNOSTI

Upam na medaljo, morda tudi zlat )

Komaj dvajsetletni Jeseničan se je s svojimi dosežki že vpisal med najboljše športne plezalce v težavnostnem
plezanju. Potem ko se je lani okrasil s srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v Moskvi, se je na letošnjih svetovnih
pokalih redno uvrščal v finale, najvišje do četrtega mesta v Innsbrucku in Chamonixu. S tem je napovedal tudi
kandidaturo za kolajno na bližnjem EP, kjer bo tekmoval tudi na balvanih.

ROBERT POGAČAR

• Leta 2019 ste kot 18-let-

ni mladenič prvič sodelovali

na EP in zasedli osmo mesto.

Gotovo si letos želite nad-

gradnje tega rezultata.
Od zadnjega EP je že kar

nekaj časa in v tem času so se

rezultati precej izboljšali. Glede

na prejšnje tekme svetovnega

pokala bodo tu samo Evro-

pejci. Če bi odplezal tako, kot

znam, bi imel kakšno kolajno
v žepu že tudi na svetovnih po-
kalih. Resnično upam, da mi to

uspe na evropskem prvenstvu.
Veliko mi pomeni, da sem bil

v Innsbrucku med Evropejci
najboljši in v Chamonixu dru-

gi. Upam, da bomo lahko po
prvenstvu govorili o medalji,
morda celo zlati.

• Odločili ste se tudi

za nastop na balvanih in v

kombinaciji. Kako močni se

počutite tam?

Kar zadeva kombinacijo, bi

se moral najprej uvrstiti med

najboljšo osmerico v seštevku
obeh disciplin. To je zagotovo

moj cilj, čeprav o rezultatu težje

govorim, saj takšne tekme še ni

bilo.

• Po tem EP vam bo goto-

vo bolj jasno, kakšne so vaše
realne možnosti za uvrstitev

na OI v Parizu.
Na OI se bo gotovo težko

uvrstiti, vsekakor bo to EP že
zelo dober pokazatelj, kje smo.

Res samo med Evropejci, a go-
tovo se bo že videlo, na čem je

še potrebno delati in kakšne so

možnosti. Za preboj na OI bo

sicer odločilno svetovno prven-

stvo naslednje leto, in če tam ne

uspe, še dodatne kvalifikacije v
letu 2024.

• Cernu pripisujete vaš

napredek v zadnjih letih?
Z leti se razvijam tudi fi-

zično. Od finala leta 2020 v
Brianconu, ki je bila takrat
edina tekma, sem res vesel, da
mi je uspelo obdržati to raven
in sem v finalu na skoraj vsaki
tekmi. No, včasih se zgodi ka-
kšen spodrsljaj, svpje plezanje
bom skušal še nadgraditi.

• V zadnjem času ste na-

predovali tudi na balvanih.
Balvani so bili vseskozi v

mojih načrtih, sploh v prvih
delih sezone. Tudi zato, ker

sem se fizično bolje razvil,

sem letos na njih napravil

večji napredek. Na evropskih
pokalih sem pridobival dobre

izkušnje, ki jih bom poskušal
tudi dobro izkoristiti.

• Ste član ŠPO PD Ra-
dovljica, kjer vas trenira Do-

men Švab, ki je tudi trener v

reprezentanci.

Domen je moj trener že še-
sto leto, medtem ko sem prej

treniral na Jesenicah. Z njim

se vidim tudi dolgoročno, ver-

jamem, da lahko še kaj izbolj-
šava. Upam, da nam bo SPO

Radovljica zago-
tovila ustrezne

objekte, da
bom lah-
ko tam

še naprej
normal-

no tre-

niral.

Kdaj
trenirate

tudi na steni,

ki jo je postavil vaš

reprezentančni kolega Do-

men Škofič?
Da, tam se da kar dobro

trenirati. Uporabljamo tako
nizko kot visoko steno. Vesel

sem, da so nekaj takega zgra-

dili blizu mojega doma.

• Kako dobri ste v na-

ravnih stenah?
Tam niti ne plezam veliko,

saj za to ni časa. Po sezoni raje
naredim kakšen odmor in

plezanje povsem odmislim.
Ce že grem plezat v skalo, je

to le v Sloveniji.

• JanjaGarnbretjevste-
ni že splezala smer 8 c. Bi to

zmogli?
Verjamem, da bi.

• Kako usklajujete šport
in študij?

S študijem sem za zdaj za-

ključil. Vpisan sem bil v prvi

letnik višje šole za informati-
ko, a je bilo vsega preveč. Ver-
jamem, da bi lahko končal
tudi študij, a je bilo tam veliko

praktičnega izobraževanja, ki

se ga nisem mogel udeležiti,
tako da sem dal prednost
športu. Vsekakor obstaja

možnost, da bom nekoč študij
zaključil, saj me informatika
tudi veseli.
ČE BI ODPLEZAL TAKO, KOT

ZNAM, BI IMEL KAKŠNO
KOLAJNO V ŽEPU ŽE TUDI
NA SVETOVNIH POKALIH.
RESNIČNO UPAM, DA Ml
TO USPE NA EVROPSKEM

PRVENSTVU.
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