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Janja
Qaphbpet

Panes <2 <2-letm Korošici je plezanje pppaslo k srcu že kot otpoku. ‘Poteh ko je doha ves čas

plezala po ohapah in drevesih, so jo stapši opisali o plezalm klub, o kale/ veh je hitpo opozorila na soof

talent. Ofled vpstmk je hitpo začela izstopati ih že pp 15 letih osvojila naslov hladmke svetovne

pjuiakiaje v težavnosti, leto poznje še na balvanih. Prvo člansko kolajno je osvojila kot 1č>-letmca,

bila je druga na enpopskeh prvenstvu. Že leto pozneje se je o Papzu razveselila prvega naslova

svetovne ppvakye v težavnosti n prvih štiph zhag v svetovneh pokalu. ~Teh se je do zdaj nabralo že

31 ob osdnih zhagah v skupneh seštevku (štiph v kohbinacji, tpeh v težavnosti m em na balvanih,

na kateph je leta S201Q zhagala v prav vseh tekfkah, na kateph je nastopila). Ota SP Q01Q o

japonskeh O-tačiodžju se je zapisala v zgodovino kot prva plezalka, kje ubranila naslov svetovne

prvakinje v balvanskeh plezanju. Postala je ppia ženska, kije na isteh svetovneh prvenstvu slavila

v težavnosti in balvanih, nato pa edina v zgodovini špoptnega plezanja s tpjčkoh zlatih kolajn v

težavnosti, balvanih in kohbinacji. S skupno šestihi zlatihi kolajnahije ženska z največ zhagahi

na svetovnih prvenstvih. S teh je postala prva fnvoptinja za naslov olihpjske prvakye na ppehiep v

Poku. Qz tipa je mso vrgli hiti enoletna preložitev igep nitijophat s tpehi disaplinahi, kje vključeval

tudi hitrostno plezanje, mti vsi ppbsk, kijih je bila deležna kot ppva favoptiya. Ofsehu tehu je bila

kos m se z zanesljivo zhago v zgodovino vpisala kot prva olihpjska zhagovalka v špoptneh plezanju.

Ob teh je ostala ppepposto in prav mč prevzetno dekle, ki vedno daje vtis, da v plezanju predvseh

uživa. Po je dokazala tudi v začetku novehbpa, ko je v Oliant v Spanji kot prva ženska na svetu na

pogled preplezala shep oceyeno z 8c. ža svoje uspehe je bila v letih 22018 in 2?01Q s strani

novinajev izbrana za slovensko športnico leta, o yemh ppppavah na QQ pa je bil posnet tudi filhsk
dokuhentapec z naslovoh Phe Opali - Olihb fop Qold «, kje v h/nulih dneh dočakal ppehiepo.

Robert Pogačar
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oJcVkjO. čj&pskbji&t

Vedno znova se mi zdi
neverjetno, da mi je
uspelo zmagati na 01

v te kot otrok sploh

' kdaj razmišljali še

o kakšnem drugem

športu kot o plezanju ali vam

je bila to praktično edina

opcija?

Takrat sem zelo rada tudi

plesala. Poleg plezanja sem v
okviru šole trenirala atletiko

in tenis. Kmalu so se treningi

plezanja in plesa začeli prekri-

vati, tako da sem se morala

za nekaj odločiti. Pri meni to
ni bila težka odločitev, saj je

bilo plezanje vedno tista prva

opcija.

Bi se plezanja vseeno lotili z
enako resnostjo, če ne bi bilo

vseh uspehov vaših predhod-

nic, od Martine ČuFar in Natal-

ije Gros do vaših vzornic Maje

Vidmar in Mine Markovič?
Mislim, da bi bilo enako.

Vem, da sem kot oseba pridna

in delovna ter se vselej trudim

doseči tisto, kar si zamislim.

Seveda je bilo lažje, ker sem
pred sabo imela predhodnice.

Pokazale so, da se da, in mis-

lila sem si, da če so lahko one,

lahko tudi jaz. Lažje mije bilo z
vidika, ker je vedno nekaj težje

doseči kot prvi. Takrat je precej

večja negotovost, a lije to de-

jansko mogoče. Če jih ne bi bilo,
bi bilo seveda težje, a še vedno

bi marsikaj dosegla. Vztrajala

bi, ker sem takšna po značaju.

Ste že kot osnovnošolka

razmišljali, da si nekoč želite
biti najboljša plezalka na
svetu?

Takrat o tem sploh še nisem

razmišljala. Vedno sem si

samo želela plezati in biti čim

boljša, nisem pa nikoli razmišl-
jala, da si želim biti svetovna

prvakinja. Nikoli nisem bila na
neki prelomnici, ali se mo-

ram odločiti za šport ali šolo.

Ker sem v plezanju tako zelo

uživala, sem vedno verjela, da

mi v njem lahko uspe. Že kot

mlajši otrok sem si želela biti

kot moje vzornice in jim slediti.

Z Majo in Mino sem opravila že

nekaj skupnih treningov in tam

potem že vidiš, kje si. Vedno
sem si torej želela biti uspešna,

nikoli pa si nisem mislila, da

bom tako uspešna. Vse seje

zgodilo zelo hitro.

Kako si danes razlagate, da

vam je preboj iz mladinske v
člansko kategorijo uspel tako

hitro? Pri večini je ta prehod

vendarle bolj počasen.

Ko prvič prideš tekmovat na
člansko raven, je na neki način

lažje, saj nimaš bremena rezu-

ltata. Jaz sem bila res talent, a

vemo, da to pri članih ni dovolj,

ampakje pomembno tudi trdo

delo. Pri meni je šlo za oboje,

saj sem bila ob talentu pridna

in delovna. Vsekakor je bilo

dobro, da takrat nisem čutila
nobenega pritiska. Ko začneš

nastopati v članski konkuren-

ci, od tebe nihče ničesar ne
pričakuje. Plezaš in tekmuješ,

ker ti je pač fino. Ta prehod je

za mnoge vseeno lahko težek,

saj so smeri na članskih tekmah
precej težje kot na mladinskih.
Ko sem jaz začela tekmovati, je

bilo to malce manj izrazito kot
danes. Svoje je gotovo opravila

tudi trma, da hočem biti pri

članicah uspešna tako, kot sem

bila na mladinskih tekmah.

Ste verjeli, da bo športno

plezanje sprejeto v program

olimpijskih iger, in kakšen je

bil vaš odziv, ko ste izvedeli,

da se je to dejansko zgodilo?

Ker plezanje prej ni bilo

del olimpijske družine, sem

Olekate/u špo/ifkiki

pravijo, da tekhtjejo

predvseOn zase. ~Tudi jaz v

pjtui vrsti tekhjeOn zase..

Ob teOn pa Oni je še toliko

bolje , da tekrkjeOn za

Slovelo, saj je to vseeno

Onoj doOn, kjeji seOn odrasla

n i iOnaOn prijatelje. Ofedovo

je super tekkovati za svojo

državo, še posebej zato,

ke/i iOnaOnO toliko USpeŠOlik

športnikov. ‘Da poneseš

iOne Slovenje o svet, je

gotovo določena čast.
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se s tem nekako sprijaznila.

Zagotovo so sanje vsakega

športnika, da enkrat tekmuje na
olimpijskih igrah, in bile so tudi

moje, a sem si raje govorila, da

če ne bom, pač ne bom. Če me

ne bi bilo na 01, plezanja zaradi

tega ne bi imela nič manj rada.

Seveda sem bila zelo vesela ob

novici, da bo moj šport vendar-

le del 01. Športno plezanje

si je to gotovo zaslužilo. Že

takrat sem si zadala za cilj, da

se uvrstim na 01 in tam osvojim

kolajno. Nekaj negotovosti je

bilo le okrog Formata, ko so v
olimpijsko kombinacijo dodali

še hitrostno plezanje, ki ga prej

skoraj nisem trenirala. No, če si

hotei biti tam, si se s formatom

moral sprijazniti in trenirati vse
tri discipline.

Zaradi vključitve hitrosti

torej niste podvomili, da vam
morda ne bo uspelo?

Na začetku s tem Formatom

nihče ni bil zadovoljen, jasno pa

je bilo, da bo kolajno osvojil tis-

ti, ki se bo z njim prej sprijaznil.

Tako smo vsi začeli trenirati

tudi hitrost in vsaj pri menije

bil napredek precej hiter. Glede

tega mi je šla na roke enoletna

preložitev 01, saj sem hitrosti v
času pandemije lahko posvetila

še več pozornosti. Nikoli nisem

podvomila, da bi bita to zame
lahko previsoka ovira.

Od 01 v Tokiu in vaše zmage

so minili že štirje meseci.

Katera je prva stvar, ki vam

v zvezi z njimi zdaj pade na
pamet?

Ko pomislim na Tokio, se mi

vedno znova zdi neverjetno, da

mi je uspelo zmagati. Ta Format

je bil zelo negotov, saj zadnji

tekmovalec v težavnosti lahko

premeša prav vse. Čeprav so vsi

govorili, da imam zlato kolajno

že v žepu, to ni bilo tako samou-

mevno. Ob vseh teh pritiskih, ki

so bili okoli mene, je to še toliko

bolj neverjetno. Seveda mi je

ostala v spominu tudi celotna

olimpijska vas in dejstvo, da

smo bili na kupu tekmovalci

iz različnih držav in različnih

športov. Ko jih vidiš, postaneš

še dodatno motiviran. Tudi pri-

zorišče in organizacija sta bila

res neverjetna, tako da mi bodo

ne glede na omejitve zaradi

koronavirusa celotne 01 ostale

v zares lepem spominu. Verjam-

em, da bi bilo brez teh omejitev

še stokrat bolje, a upam, da bo

že v Parizu drugače.

Je torej to povsem dru-

gačna tekma kot svetovno

prvenstvo?

Vsekakor. Veličina olimpijskih

iger se res hitro začuti. Če sem
prej kdaj mislila, da sem bila

pod pritiskom, se ta z 01 sploh

ne more primerjati. Razlika je

dejansko velika. Potrebno je

bilo veliko pogovorov, po-

javili so se tudi kakšni dvomi.

Navsezadnje sem vedela, da

sem dobro trenirala, in tja prišla

dobro pripravljena, tako daje

bilo potem le nekoliko lažje.

Kaj pa občutki ob poslušan-

ju himne? So bili tudi ti dru-

gačni kot kdaj prej ob zmagat

na SP ali v svetovnem pokalu

So. Takrat res pomisliš na

vse ljudi, ki so ti pomagali priti

do tja, zato himno poslušaš še

toliko bolj s srcem. Prej mi je

bilo to že skoraj kot del rituala,

ko pa si enkrat na 01 in

stojiš na prvi stopnički, je >
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slovensko himno poslušati še

toliko bolje.

Koliko se med tekmovanji

zavedate, da zastopate barve
Slovenije?

Nekateri športniki pravijo, da

tekmujejo predvsem zase. Tudi

jaz v prvi vrsti tekmujem zase.

Ob tem pa mi je še toliko bolje,

da tekmujem za Slovenijo, saj

je to vseeno moj dom, kjer sem

odrasla in imam prijatelje. Ved-
no je super tekmovati za svojo

državo, še posebej zato, ker

imamo toliko uspešnih šport-

nikov. Da poneseš ime Slovenije

v svet, je gotovo določena čast.
Čeprav smo majhna država in

majhen narod, v športu res
kažemo, da smo močni in da se

lahko kosamo z vsemi velikani.

Kateri dosežek drugih slov-
enskih športnikov se vasje

nekako najbolj dotaknil?
Na zadnjih 01 vsekakor zma-

ga Primoža Rogliča. Pred tem

je letos imel veliko smole in res

sem mu iz srca privoščila, da
mu je uspelo. Seveda sem bila
vesela tudi za Tino Trstenjak,

pravzaprav za vse naše šport-

nike. Že z iger v Riu se dobro
spomnim zmage Tine in kolajne

Petra Kauzerja.

Se vas morda ti posamični

dosežki dotaknejo bolj kot

tisti iz ekipnih športov?

Ne, rekla bi, da se me
dotaknejo vsi uspehi slovenskih
športnikov, tako posamični kot

ekipni. Dobro vem, da vsi v te

dosežke res veliko vložijo, tako
ekipa kot posamezniki. Včasih

je res treba pojesti ogromno

»dreka«, da prideš do takšnih
vrhunskih rezultatov.

Je še prezgodaj govoriti, na

koliko olimpijskih igrah se še
vidite kot tekmovalka?

Na igre v Parizu še gotovo
računam, za tiste leta 2028

v Los Angelesu pa še nisem

povsem prepričana. Vsekakor

te opcije ne izključujem.

Značilnost športnega
plezanja je tudi v tem, da si

plezalke in plezalci med sabo

pomagate, na primer z nasveti

pri ogledu smeri. Se vam zdi,

daje ta medsebojna pomoč

pri vas bolj prisotna kot v
kakšnem drugem športu?

Lahko rečem, da smo res

dobra plezalska družba, ki si

med seboj rada pomaga. Smeri

so zdaj postavljene tako, da

nihče točno ne ve, kje so pasti,

saj je vse bolj kompleksno. Vsi

razmišljamo in delamo skupaj,

a v steni si vendarle sam. Včasih
imaš tudi do pet možnosti, kako

bi lahko preplezal kakšno se-
kvenco, tako daje vse odvisno
od tega, kako se boš odločil v
danem trenutku. Včasih pa je

res dobro, da ti kdo pove kaj, na

kar sam ne pomisliš, in potem
vidiš, da ima prav. Seveda je na

tekmah vse odvisno od tvoje

glave.

Zagotovo ste v dosedanji
karieri doživeli tudi kakšen

bolj smešen dogodek, ki bi ga

lahko izpostavili.

Teh stvari je bilo ogromno,

a se jih na hitro bolj težko

spomnim. Kot prva mi pride na
misel tekma svetovnega pokala

v švicarskem Villarsu, ko mi je

med polfinalom v težavnosti

že na drugem oprimku na tla

padla vrečka z magnezijem.

Ne glede na to sem zlezla

do vrha, kar si bom za vedno
zapomnila. Drugače se znotraj

slovenske ekipe velikokrat
zgodi kaj smešnega, tako da se

vedno imamo fino. Resje, da
greš na tekmo z namenom, da
dosežeš dober rezultat, a je ob
tem pomembno, da se dobro
počutiš. V ekipi uživamo in se

tudi veliko smejimo.

V teh dneh je premiero

doživel dokumentarec z

naslovom »The Wall - Climb
for Gold«, ki vas v družbi še

treh plezalk spremlja med

pripravami za nastop na 01

v Tokiu. Vas preseneča, da
boste že tako zgodaj doživeli

film o vašem plezanju?

Ideja, da me eno leto vse

do 01 vsepovsod spremljajo in

snemajo, mi sprva ni bila ravno

najbolj všeč, saj tega nisem bila

navajena. Pozneje seje izkaza-

lo, da tako hudo vseeno ni bilo,

saj so bili ustvarjalci filma le

na nekaj tekmah in nekajkrat

prišli v Slovenijo, kar me sploh

ni motilo. Resje, da še nisem

toliko stara, da bi o meni morali

posneti film, vseeno pa se mi to

zdaj zdi zelo dobra ideja. Zajete

smo štiri plezalke v različnih
fazah življenja in tekmovanja,

tako daje bil film tudi resnično

dobro zasnovan. Verjetno bom
še kdaj kaj posnela o sebi, a

raje malo pozneje. Zdaj se že

počutim kot veteranka, (smeh)
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