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SPOROČILO ZA MEDIJE                 Ljubljana, 21. oktober 2011 
 
Ponovno dvojno slovensko zmagoslavje in letošnji največji ekipni uspeh 
 
Jordanski Aman si bo slovenska reprezentanca v športnem plezanju vtisnila med najlepše spomine. Včeraj in 
danes, 20. in 21. oktobra, je v Amanu potekala sedma tekma svetovnega pokala 2011 v športnem plezanju v 
težavnosti, kjer je naša ekipa dosegla izjemen uspeh ter Slovenijo z dvojno zmago in četrtim mestom 
ponovno ponesla na plezalski vrh. Mina Markovič je bila zlata, Maja Vidmar srebrna in Klemen Bečan tik pod 
stopničkami, četrti.  
 
Slovensko reprezentanco so tokrat zastopali le naši najboljši trije plezalci, ki so visoka pričakovanja selektorja 
slovenske članske reprezentance Simona Margona in trenerja Romana Krajnika, ki je s plezalci odpotoval v 
Aman, tudi upravičili.  
Mina Markovič in Maja Vidmar sta dvojno slovensko zmagoslavje v letošnji sezoni svetovnega pokala enkrat že 
dosegli, a v francoskem Brianconu sta bili vlogi zamenjani; slavila je Maja, Mina pa je njen uspeh dopolnila s 
srebrom. Maja je uspešno nastopala tudi na Kitajskem (v Changzhiju je bila tretja), na ostalih tekmah pa vedno 
blizu stopničk. 
A Mina Markovič je v letošnji sezoni svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti tista, ki je s štirimi 
zmagami poleg Avstrijca Jakoba Schuberta (s sedmimi zmagami) skoraj nepremagljiva. Zmagala je v 
Chamonixu, na kitajskih tekmah v Xiningu in Changzhiju ter v Amanu, bila dvakrat druga (Briancon in Boulder, 
ZDA), v belgijskem Puursu pa se je povzpela do brona.  
K ekipnemu uspehu – srebru – je danes doprinesel s četrtim mestom Klemen Bečan. To je bila tudi letošnja 
prva slovenska moška uvrstitev v finale v težavnosti. Klemen je v 2011 odlično nastopal v balvanih, a tudi v 
težavnosti njegova forma več kot hitro raste. 
 
Zlata Mina Markovič je dejala, da je bila tekma res na visokem nivoju, kvalitetno pripravljena in bi si zaslužila 
še več tekmovalcev. O samih smereh in svoji zmagi pa: »Do polfinala so bile smeri precej lahke in smo se že 
bali, da se bo ponovila Kitajska, a so nam v finalu pripravili dokaj velik in zahteven zalogaj. V finalu pa sem kljub 
doseženi zmagi naredila veliko napako – spregledala sem mali stop in padla. Generalno pa res lahko rečem, da 
sem zadovoljna in da se tekme odvijajo zelo odlično. Po Boulderju v ZDA sem si vzela čas za dobro pripravo, 
kajti konkurenca je velika in vrhunske rezultate lahko dosežem le z dobrim plezanjem.« Mina je bila lani v 
težavnosti skupno druga, leta 2008 tretja, letos pa ji zelo dobro kaže za skupno zmago.»Za skupno zmago bo 
potrebno še kar nekaj narediti in ne dopuščati napak. Zmage niso samoumevne, verjamem pa v svojo 
pripravljenost. Tako da že komaj čakam še te zadnje tekme letošnje sezone. In domačim navijačem kličem – 
VIDIMO SE V KRANJU!« 
 
V trenutnem skupnem seštevku svetovnega pokala Mina s 490 točkami prepričljivo vodi pred Korejko Jain Kim 
(400 točk), Maja s 326 točkami sledi na tretjem mestu. 
Pred plezalci so le še tri tekme svetovnega pokala v težavnosti. In sicer naslednji teden v francoskem Valencu, 
čez mesec dni (19. – 20. novembra) domačem Kranju, teden dni za Kranjem pa sledi le še zaključek letošnje 
sezone v Španiji, Barceloni. 

 
Srebrna Maja Vidmar je ob uspehu povedala: »Z drugim mestom sem zelo zadovoljna. Takoj, ko sem padla, 
sem bila sicer malo jezna, kajti imela sem dovolj moči za nadaljevanje, a sem oprimek slabo prijela in padla. 
Najboljše pa je, da sva z Mino obe stali na stopničkah. Škoda le, da še Klemen ni bil na stopničkah, potem pa bi 
bil uspeh za našo ekipo res neverjeten.« In načrti za konec sezone 2011? »Tekme v Valencu se že veselim, tam 
sem že zmagala, vem pa, da bo tekma težka. A če bom odplezala tako, kot znam, bodo tudi rezultati dobri. Za 
Kranj pa si želim le naših odličnih navijačev, da nam dajo vzpodbudo, kot le oni znajo!« 
 
Klemen Bečan, četrti v Amanu:  »Današnjega uspeha sem vesel. Upam, da bo šlo tako naprej tudi v Valencu, v 
Kranju in Barceloni. Mislim, da sem sposoben še kaj več pokazati in doseči. Danes sem odplezal zelo lepo, smer 
je bila po mojem okusu, tehnično precej zahtevna in lotil sem se je dobro. Dal sem vse od sebe, nisem padel 
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zaradi napake, ampak me je enostavno navilo. Pričakovanja za naprej: po stopničkah v balvanih želim biti na 
stopničkah tudi v težavnosti. Naredil bom vse, da bom to dosegel.« 
 
Trener Roman Krajnik je bil uspeha reprezentance nadvse vesel in se je v smehu spraševal, kako da mu 
selektor Simon Margon dodeli vedno tekme, na katerih dosegajo odlične rezultate. »Mislim, da so danes vsi 
trije odplezali več kot dobro. Malo mi je škoda za Klemna, ker mu je zmanjkalo res minimalno, da bi imeli z 
vsemi tremi stopničkami pravo trojno zmagoslavje. Mislim, da bo do konca sezone še zelo zanimivo. Mislim pa, 
da bo v Kranju tekma, ki bo vsemu dogajanju dala piko na 'i', to že lahko razkrijemo,« je Krajnik  vzpodbudno 
napovedal predzadnjo tekmo. 
 
Zmagoslavna ekipa s trenerjem Krajnikom na čelu se vrača domov v nedeljo dopoldne; v Francijo, Valence, pa v 
četrtek, 27. oktobra, že odpotuje razširjena slovenska reprezentanca (člani in nekateri mladinci).   
    
REZULTATI svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, Aman, 20. – 21. oktober 2011: 
 

ženske (Celotni rezultati: IFSC) 
1. Mina Markovič, SLO   
2. Maja Vidmar, SLO 
3. Jain Kim, KOR 
3. Momoka Oda, JAP 
5. Seuran Han, KOR 
6. Jenny Lavarda, ITA 
7. Christine Schranz, AVT 
8. Mathilde Brumagne, BEL 

 

moški (Celotni rezultati: IFSC) 
1. Jakob Schubert, AVT 
2. Ramón Julian Puigblanque, ŠPA 
3. Mauel Romain, FRA 
4. Klemen Bečan, SLO 
5. Romain Desgranges, FRA 
6. Stefano Ghisolfi, ITA 
7. Gauthier Supper, FRA 
8. Ja-Bee Kim, KOR 

 
Pripravila Zdenka Mihelič 
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