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Ljubljana, 14. 7. 2012

MINA MARKOVIČ ZMAGALA NA TEKMI SVETOVNEGA POKALA V TEŽAVNOSTNEM PLEZANJU
Včeraj, 13. julija 2012, se je v Chamonixu zaključila prva tekma letošnjega svetovnega pokala v težavnostnem
plezanju, na kateri je najuspešnejša slovenska športna plezalka Mina Markovič ponovno potrdila, da je tudi
najboljša športna plezalka sveta. Mina Markovič je novo sezono svetovnega pokala v težavnostnem plezanju
začela na najboljši možni način: z ZMAGO na uvodni tekmi v francoskem Chamonixu. Tekmovalka je vpisala že
deseto zmago v svetovnem pokalu, osmo v težavnosti.
STA: Markovičeva, ki je lansko sanjsko sezono kronala z zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v
težavnosti, je v Chamonixu potrdila odlično formo ter status najboljše športne plezalke na svetu. V polfinalu je
kot edina tekmovalka preplezala smer do vrha, prepričljivo je nastopila tudi v kvalifikacijah, ko je obe smeri
preplezala do vrha. V finalu se sicer ni dotaknila vrha, padla je na istem gibu kot južnokorejska tekmovalka Jain
Kim, a se je zaradi boljšega polfinalnega izida (Mina je edina dosegla vrh) nazadnje lahko veselila nove zmage.
Markovičeva je tako ubranila lansko zmago na tem umetnem plezališču v francoskih Alpah.
"Mina je prikazala še četrto zelo dobro predstavo na tej tekmi. Pokazala je, da lahko letos upravičeno
pričakujemo ubranitev skupnega seštevka v svetovnem pokalu. Res smo vsi veseli, da je odplezala tako, kot je
treba, in pokazala, da je letos v odlični formi. Komaj čakamo na naslednje tekme," je bil po novem, odličnem
uspehu slovenske tekmovalke takoj po tekmi zelo zadovoljen selektor slovenske članske reprezentance v
športnem plezanju Simon Margon.
Štiriindvajsetletna tekmovalka je bila novega uspeha zelo vesela: "Še enkrat sem se uspela zbrati. Smer sem si na
ogledu uspela dobro ogledati in jo tudi dokaj dobro odplezala. Sicer ni šlo vse po mojih načrtih, po pravici
povedano sem pričakovala vrh, ampak tudi s tem, do kamor sem preplezala, mislim, da moram biti zadovoljna,
predvsem s svojim nastopom in z zmago. V zadnjem času smo z ekipo naredili zelo dobre in kvalitetne treninge in
mislim, da bomo lahko tako nadaljevali naprej. Zdaj s polno paro hitimo na naslednja tekmovanja," je dejala
Markovičeva.
"Vsaka zmaga za sebe je posebna, tudi slednja v Chamonixu je zelo posebna, saj je bila prva dosežena z novim
varovalnim pasom, ki sem ga dobila za darilo. Zmagati tukaj mi veliko pomeni, ker gre za prvo zmago v tej
sezoni," je še dejala Markovičeva. Naslednja tekma bo prihodnji teden v Brianconu. "Prepričana sem, da imam še
nekaj rezerve in da sem na tekmah sposobna odplezati še bolje," je napovedala Markovičeva.
Markovičeva, ki je lani osvojila skupno zmago tudi v kombinaciji svetovnega pokala, je v prvi polovici leta
uspešno nastopala v svetovnem pokalu v balvanih, ko je na domači tekmi v obljubljanski občini Log-Dragomer
zmagala, enkrat pa je bila druga. Sicer je v svetovnem pokalu v športnem plezanju doslej že desetkrat stala na
najvišji stopnički zmagovalnega odra, od tega je osem zmag vpisala v težavnosti, dve pa v balvanih.
Po Franciji in pred septembrskim vrhuncem sezone - svetovnim prvenstvom v Parizu - sta avgusta na sporedu še
tekmi v Imstu (težavnost) in Münchnu (balvani). Letos se bo sezona sklenila s tekmo svetovnega pokala v
težavnosti 17. in 18. novembra v Kranju.
Vir: STA
Izkazala sta se tudi mlada Domen Škofic in Urban Primožič, ki sta se uspešno prebila v polfinale, prav tako je
dobro nastopila Maja Vidmar, ki pa ji je poškodba preprečila še boljšo uvrstitev. Ponovila se ji je namreč
poškodba sredinca na levi roki. Med dekleti je nastopila tudi Tina Šušteršič, ki se je med članicami tudi dobro
borila.
REZULTATI (Vir: IFSC)
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ženske
1. Mina Markovič (Slo)
2. Jain Kim (KOR)
3. Momoka Oda (JAP)
17. Maja Vidmar (SLO)
47. Tina Šušteršič (SLO)
Skupaj nastopilo 55 tekmovalk.
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moški
1. Sachi Amma (JAP)
2. Ramón Julian Puigblanque (ŠPA)
3. Sean McColl (KAN)
15. Domen Škofic (SLO)
23. Urban Primožič (SLO)
44. Jure Bečan (SLO)
Skupaj nastopilo 54 tekmovalcev.

Tekme svetovnega pokala v težavnosti 2012:
Chamonix (FRA), 12.-13. 7. 2012
Briançon (FRA), 20.-21. 7. 2012
Imst (AVT), 10.-11. 8. 2012
Puurs (BEL), 21.-22. 9. 2012
Atlanta (ZDA), 29.-30. 9. 2012
Xining (KIT), 12.-13. 10. 2012
Mokpo (KOR), 20.-21. 10. 2012
Inzai (JAP, 27.-28. 10. 2012
Kranj (SLO), 17.-18. 11. 2012
Zadnja tekma svetovnega pokala v balvanih 2012: München (NEM), 25.-26. 8. 2012.
Vrhunec sezone, svetovno prvenstvo (težavnost, hitrost, balvani): Pariz (FRA), 12.-16. 9. 2012.
Pripravila Zdenka Mihelič
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