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KAZALO - zbirni list objav
SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

Žurnal 24

Stran: 19

SLOVENIJA

Naslov: Ženske dobile svojo Planico
Vsebina: Ženski smučarski skoki. Naše v samem vrhu, svetovni pokal letos tudi v Ljubnem.

Avtor: Daša Birsa
Rubrika, Oddaja: Scena

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Spored svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske
Vsebina: Ljubljana, 23. novembra (STA) - Spored tekem svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske v sezoni 2011/12.
Avtor: zza/zza
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

www.sta.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Smučarske skakalke z visokimi cilji v zimo
Vsebina: Novinarska konferenca pred začetkom prve sezone svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske.Članice skakalne reprezentance Maja Vtič, Špela Rogelj, Anja
Tepež, Katja Požun, Eva Logar in Urša Bogataj.…
Avtor: zza/ic
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Slovenke želijo krojiti svetovni vrh
Vsebina: Tretjega decembra se bo v norveškem Lillehammerju začela premierna sezona
svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih. Zelo velike cilje imajo tudi
Slovenke. Žensko reprezentanco v smučarskih skokih letos čaka premierna sezona…
Avtor: Ž. Š.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: "Konkurenca bi se nas morala bati"
Vsebina: Za slovenske smučarske skakalke bo letošnja sezona nekaj posebnega, saj se bodo
premierno pomerile v svetovnem pokalu, v katerem bodo lahko prišle tudi do lepih
denarnih nagrad
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE

Stran 1
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23.11.2011

www.rtvslo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Slovenske 'orlice' pogumno v premierno sezono svetovnega pokala
Vsebina: Zgodovinska sezona že izgubljena za Evo Logar

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

www.mi-press.eu

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: Pred začetkom sv. pokala za ženske
Vsebina: V sejni sobi Smučarske zveze Slovenije so se medijem predstavile tekmovalke, ki
bodo v letošnji sezoni prvič v zgodovini nastopale na tekmah svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

www.ljnovice.com

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Slovenske smučarske skakalke z visokimi cilji
Vsebina: LJUBLJANA (Slovenija) - Žensko reprezentanco v smučarskih skokih letos čaka
premierna sezona svetovnega pokala, ki se bo začela 3. decembra v norveškem
Lillehammerju. Ekipa na čelu z izkušeno Majo Vtič želi krojiti vrh v svetovnem…
Avtor: STA / LN
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
23.11.2011

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Triplat želi vsaj tri uvrstitve na zmagovalne stopničke
Vsebina: Ženska reprezentanca v smučarskih skokih letos ne bo mogla računati na
poškodovano Evo Logar, a so napovedi optimistične.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
24.11.2011

Sportske novosti

Stran: 21

HRVAŠKA

Naslov: Slovenke optimistične
Vsebina: SKIJAŠKI SKOKOVI

Avtor: ti
Rubrika, Oddaja: Slovenija - sportovi

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE

Stran 2
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24.11.2011

Večer

Stran: 31

SLOVENIJA

Naslov: Predsednik je pol denarja že zbral
Vsebina: Tudi skakalke na smučeh v svetovnem pokalu

Avtor: MARJAN HORVAT
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
24.11.2011

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Kuusamo, Ljubno ob Savinji, Planica ?
Vsebina:

Avtor: Sportal
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
24.11.2011

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Kuusamo, Ljubno ob Savinji, Planica ?
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
25.11.2011

Savinjske novice

Stran: 2

SLOVENIJA

Naslov: Za tekmovanje bo potrebno zbrati preko 200.000 evrov
Vsebina: SMUČARSKI SKAKALNI KLUB (SKK) LJUBNO BTC

Avtor: Marija Lebar
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
28.11.2011

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Matjaž Triplat: V sezono vstopamo z visokimi cilji
Vsebina: Novinarska konferenca pred začetkom prve sezone svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske.Članice skakalne reprezentance Maja Vtič, Špela Rogelj, Anja
Tepež, Katja Požun, Eva Logar in Urša Bogataj.…
Avtor: zza/ic
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE

Stran 3
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28.11.2011

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Matjaž Triplat: V sezono vstopamo z visokimi cilji
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
02.12.2011

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Olimpijske novice OKS št. 47
Vsebina: Ljubljana, 2. decembra (STA) - Olimpijske novice Olimpijskega komiteja Slovenije
(OKS) številka 47.
Avtor: ad/jz
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
02.12.2011

www.ljnovice.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Olimpijske novice OKS št. 47
Vsebina:

Avtor: STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
15.12.2011

Naš čas

Stran: 13

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno na mednarodnem zemljevidu tekem v smučarskih skokih
Vsebina: Smučarsko skakalni klub (SSK) BTC Ljubno se ponaša z več kot 55-letno tradicijo

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: ZIMSKA PRAVLJICA

Žanr:Poročilo

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
16.12.2011

FINANCE WEEKEND

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: Vražje leteče Slovenke
Vsebina: Slovenski smučarji skakalci so letošnjo sezono začeli precei bolje kot v minulih nekaj
letih, tudi prve stopničke smo že dočakali z moštvenim tretiim mestom v
Harrachovu. Robi Kranjec in preostali orli pa od letos niso več edini slovenski…
Avtor: Rok Košir
Rubrika, Oddaja: adrenalin

Žanr:Poročilo

Naklada:16800

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE

Stran 4
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18.12.2011

Nedelo

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: Trinajstletnica odšteva do svetovnega pokala
Vsebina: Ime, ki obeta Ema Klinec, smučarska skakalka

Avtor: Mojca Finc, Roman Šipič
Rubrika, Oddaja: podaljski

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
01.01.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ste pripravljeni na športno leto 2012?
Vsebina:

Avtor: Martin Pavčnik
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
04.01.2012

Večer

Stran: 31

SLOVENIJA

Naslov: Leto za olimpijske in nogometne užitke
Vsebina: Koledar pomembnejših športnih dogodkov v letu 2012

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Koledar

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
06.01.2012

Radio Velenje

Termin: 15:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Včeraj je potekala seja na temo svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske
Vsebina: Včeraj popoldne je bila na Ljubnem razširjena seja Savinjsko Šaleške gospodarske
zbornice na kateri so osrednjo pozornost namenili tekmi FIS svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske, ki bo 11. in 12. februarja na Ljubnem. Ta športni…
Avtor: Tatjana Podgoršek
Rubrika, Oddaja: Aktualno

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
06.01.2012

Novi tednik

Stran: 14

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno pred Planico
Vsebina: Na Ljubnem ob Savinji se pripravljajo na konec tedna od 10. do 12. februarja, ko se
bo v tem skakalnem kraju ustavila karavana najboljših smučark skakalk na svetu.
Avtor: US
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE

Stran 5
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06.01.2012

Savinjske novice

Stran: 22

SLOVENIJA

Naslov: Začetek zimske skakalne sezone v Kranju
Vsebina: SSK LJUBNO BTC

Avtor: Štefka Sem
Rubrika, Oddaja: Šport, Organizacije

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
08.01.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: LETEČA DEKLETA V LJUBNO OB SAVINJI
Vsebina: Družba BTC na Čelu s predsednikom uprave Jožetom Mermalom vse leto skrbi za
žensko skakalno reprezentanco.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Žanr:Poročilo

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.01.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Vtič: 'Vem, da sem v stiku z najboljšimi'
Vsebina: Maja Vtič je konec minulega tedna zabeležila najvišjo slovensko uvrstitev na tekmah
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Poleg nje v svetovnem pokalu,
tekmo v prvi sezoni bo gostilo tudi Ljubno, blestijo tudi ostale Slovenke. Kako ste…
Avtor: Igor Kovačič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…
11.01.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Smučarke skakalke bodo februarja tekmovale pri nas na Ljubnem
Vsebina: Smučarke skakalke bodo februarja za točke svetovnega pokala tekmovale pri nas v
Ljubnem. Po uvodu so Slovenke 4. v Pokalu narodov, ob koncu tedna pa jih čakajo
preizkušnje na prenovljenih napravah v Dolini Fiemme v Italiji.
Avtor: Dare Rupar
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…
11.01.2012

Radio Kranj

Termin: 18:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Slovenska ženska reprezentanca na 4. mestu pokala narodov
Vsebina: Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je po uvodnih treh tekmah
svetovnega pokala na 4. mestu v pokalu narodov. Pred izbrankami Matjaža Triplata
pa so že novi izzivi. Že ta konec tedna bodo odpotovale na tekmo svetovnega…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Gorenjska danes

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: KATJA POŽUN, ŠPELA ROGELJ, ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V…

Stran 6
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11.01.2012

POP TV

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke so v smučarskih skokih veliko pokazale
Vsebina: V krstni sezoni ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih so Vražje Slovenke
veliko pokazale. Po treh tekmah novonastalega tekmovanja na najvišji ravni so
dekleta, ki bodo nastopala tudi na Olimpijskih igrah v Sočiju, že posegla tudi po…
Avtor: Andraž Hočevar
Rubrika, Oddaja: 24 ur

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: KATJA POŽUN, MAJA VTIČ, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…
11.01.2012

Žurnal 24

Stran: 11

SLOVENIJA

Naslov: Tekmice se nas morajo bati
Vsebina: Svetovni pokal. Maja Vtič je v tej sezoni že osvojila četrto mesto v skokih.

Avtor: Igor Kovačič
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…
11.01.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skakalke pripravljene na nadaljevanje sezone in na Ljubno
Vsebina: Ljubljana, 11. januarja (STA) - Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih
je po uvodnih treh tekmah svetovnega pokala na četrtem mestu v pokalu narodov.
Pred izbrankami Matjaža Triplata pa so že novi izzivi, že ta konec tedna bodo…
Avtor: tb/lr
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.01.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Intervju…
Vsebina: Intervju Kako ste se sploh odločili za smučarske skoke?Brat je skakal, njegove
nastope pa sem spremljala. Nato so še meni ponudili opremo in z veseljem sem
poskusila. Nato sem ostala pri tem športu. Ko sem bila mlajša, sta bila moja…
Avtor: Maja Vtič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…
11.01.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: 'Ljubno bo postalo ženska Planica'
Vsebina: Slovenske smučarske skakalke so se s strokovnim vodstvom ozrle na minule tri
tekme svetovnega pokala in tudi proti zgodovinski prvi tekmi tega tekmovanja na
slovenskih tleh v Ljubnem ob Savinji. "V naslednjih letih bo Ljubno postalo ženska…
Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…

Stran 7
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11.01.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: "Vražja" dekleta zanimajo stopničke
Vsebina: Ljubljana - Slovenske skakalke so letos dobile naziv "vražje" skakalke in v
svetovnem pokalu že prihajajo do dobrih uvrstitev, želijo pa si stopničk. Tudi na
domači tekmi na Ljubnem prihodnji mesec. Katja Požun je bila na prvi tekmi v…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.01.2012

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Triplat: Za ta del sezone so rezultati pričakovani
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.01.2012

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skakalke pripravljene na nadaljevanje sezone in na Ljubno
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.01.2012

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Triplat: Za ta del sezone so rezultati pričakovani
Vsebina: Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih počasi dviguje formo, največ si
obetajo od domače tekme na Ljubnem.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
12.01.2012

Radio 1

Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naslov: Novinarska konferenca smučarskih skakalk v BTC-ju
Vsebina: In če smo že pri zimskih športih, vražje Slovenke nizajo uspehe na snegu. A tokrat
ne ciljamo na Tino Maze in alpske smučarke, ampak na smučarske skakalke, ki so
odlično opravile z uvodnimi tekmami na premierni sezoni svetovnega pokala.…
Avtor: Miha Deželak
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…

Stran 8
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12.01.2012

Radio Velenje

SLOVENIJA

Termin: 14:30:00

Naslov: Februarja bo v Ljubnem svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske
Vsebina: V Ljubnem bo od 11. do 12. februarja tekmovanje za FIS ? svetovni pokal v
smučarskih skokih za ženske. To bo zelo velik in zahteven projekt za katerega se
Ljubenski smučarski zanesenjaki pripravljajo že kar lep čas.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.01.2012

TV Slovenija 1

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Slovenske smučarske skakalke
Vsebina: Slovenske smučarske skakalke so v premierno sezono Svetovnega pokala skočile
odločno. Na treh tekmah so dosegle šest uvrstitev med najboljšo deseterico. Dobre
predstave pa želijo ohraniti tudi v nadaljevanju sezone. Ta konec tedna jih čakata…
Avtor: Sara Oblak
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ PETERKA, KATJA POŽUN, MAJA VTIČ
12.01.2012

Naš čas

Stran: 5

SLOVENIJA

Naslov: Ženski skoki povezujejo dolino
Vsebina: Velika podpora in priznanje projektu smučarskih skokov za ženske za FIS svetovni
pokal na Ljubnem - Savinjska regija prva oblikovala regijski svet
Avtor: Tatjana Podgoršek
Rubrika, Oddaja: Gospodarstvo

Žanr:Poročilo

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.01.2012

Delo

Stran: 24

SLOVENIJA

Naslov: Bo Kranjec spet pokvaril avstrijsko veselico?
Vsebina: Smučarski skoki

Avtor: Miha Šimnovec
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…
12.01.2012

Ekipa

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: V Ljubnem že zasnežujejo
Vsebina: SMUČARSKI SKOKI

Avtor: ro
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Žanr:Vest

Naklada:16700

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, MAJA VTIČ,…

Stran 9
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12.01.2012

Večer

Stran: 32

SLOVENIJA

Naslov: Kujejo olimpijsko kolajno
Vsebina: Smučarke skakalke optimistične v nadaljevanju sezone

Avtor: MARJAN HORVAT
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
12.01.2012

Žurnal 24

Stran: 11

SLOVENIJA

Naslov: "Spadamo v svetovni vrh"
Vsebina: Svetovni pokal. Skakalke po prvih tekmah in pred zgodovinsko v Ljubnem.

Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…
12.01.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Bo Kranjec spet pokvaril avstrijsko veselico?
Vsebina: Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval na Kulmu, kjer bo ognjeni krst v poletih
prestal Nejc Dežman.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…
13.01.2012

Radio 1

Termin: 09:20:00

SLOVENIJA

Naslov: Tekmovanje na simulatorju smučarskih skokov
Vsebina: Skačejo in letijo orli in skačejo in letijo tudi orlice. Miha Deželak je z nami. Miha
slišim, da boš ob desetih skakal, letel tudi ti.
Avtor: Miha Deželak
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, PRIMOŽ PETERKA
13.01.2012

Radio 1

Termin: 12:20:00

SLOVENIJA

Naslov: Tekmovanje v smučarskih skokih v BTC
Vsebina: Po novem tudi punce skačejo. Ne samo, da skačejo, odlično tekmujejo v skokih na
smučeh. Bliža se namreč svetovno prvenstvo za ženske v smučarskih skokih. In to
bo v Ljubnem 11. in 12. februarja. Prav zdaj se lahko odpravite v ljubljanski BTC…
Avtor: Ivjana Banič
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE

Stran 10
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13.01.2012

Novi tednik

SLOVENIJA

Stran: 4

Naslov: Svet regije za večjo moc Savinjske regije
Vsebina: Večina od 31 občin v Savinjski statistični regiji skladno z zakonom sprejema odlok o
ustanovitvi razvojnega sveta regije
Avtor: US
Rubrika, Oddaja: Gospodarstvo

Naklada:

Žanr:Poročilo

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.01.2012

Gorenjski glas

SLOVENIJA

Stran: 11

Naslov: V Žireh tudi smučarke skakalke
Vsebina: Medtem ko najboljše smučarke skakalke sveta letos prvič nastopajo na tekmah
svetovnega pokala (prvič bo tekma SP n. in 12. februarja tudi pri nas v Ljubnem), pa
se bo okoli trideset deklet ta konec tedna predstavilo tudi na mednarodni tekmi v…
Avtor: V. S.
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Vest

Naklada:22000

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.01.2012

Savinjske novice

Stran: 6

SLOVENIJA

Naslov: V razvojnem svetu Savinjske regije tudi dvanajst predstavnikov gospodarstva
Vsebina: Upravni odbor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) se je na 19. redni seji
sestal v prostorih Šport centra v Juvanju. Člani so se seznanili z organizacijo tekem
za svetovni pokal v smučarskih skokih na Ljubnem ob Savinji, obravnavali pa so še…
Avtor: Marija Lebar
Rubrika, Oddaja: ORGANIZACIJE, GOSPODARSTVO

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.01.2012

Savinjske novice

Stran: 7

SLOVENIJA

Naslov: Smučarski skoki na Ljubnem poslovna priložnost tudi za gospodarstvo
Vsebina: RAZŠIRJENA SEJA UPRAVNEGA ODBORA SAVINJSKO-ŠALEŠKE GOSPODARSKE
ZBORNICE
Avtor: Marija Lebar
Rubrika, Oddaja: Gospodarstvo in politika

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.01.2012

Žurnal 24

Stran: 19

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Vsebina: Skoki. Vražje Slovenke skačejo na Ljubnem in v BTC Cityju.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Scena

Žanr:Oglasno…

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ANJA…

Stran 11
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13.01.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Peterka: 'Smo v svetovnem vrhu'
Vsebina: Poleti je sklenil svojo sanjsko športno kariero in se posvetil trenerskemu delu, ki ga
izpolnjuje. S slovenskimi skakalkami, ki letos premierno nastopajo v svetovnem
pokalu, se je Primož Peterka izvrstno ujel. Kako ste se ujeli pri skakalkah kot…
Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.01.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Primož Peterka: Skakalci bi morali biti prej trenerji
Vsebina: Po končani skakalni karieri se je Primož Peterka podal v trenerske vode in zdaj
pomaga ženski skakalni reprezentanci. Za Sportal je spregovoril o mentorju, ženskih
skokih, trenerski vlogi, poletih.
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE,…
14.01.2012

Radio 1

Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naslov: Novinarska konferenca smučarskih skakalk v BTC-ju
Vsebina: In če smo že pri zimskih športih, vražje Slovenke nizajo uspehe na snegu. A tokrat
ne ciljamo na Tino Maze in alpske smučarke, ampak na smučarske skakalke, ki so
odlično opravile z uvodnimi tekmami na premierni sezoni svetovnega pokala.…
Avtor: Miha Deželak
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: KATJA POŽUN, ŠPELA ROGELJ, ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V…
14.01.2012

Večer

Stran: 15

SLOVENIJA

Naslov: Slovenke si želijo prvih stopničk
Vsebina: Skakalke na smučeh danes in jutri v Predazzu

Avtor: ANDREJA PREL
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ PETERKA, KATJA POŽUN, ANJA…
16.01.2012

Žurnal 24

Stran: 12

SLOVENIJA

Naslov: fotozadetek
Vsebina: Tudi žurnalovke skačejo!

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Foto vest

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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17.01.2012

Žurnal 24

Stran: 11

SLOVENIJA

Naslov: Ekipa Radia 1 za las premagala žurnalovce
Vsebina: Vražje Slovenke skačejo dlje.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Informativni…

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
17.01.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Po treh letih premora sedaj med elito
Vsebina: Ljubljana - Najboljša slovenska skakalka v tej sezoni je Katja Požun, ki se redno
uvršča v najboljšo deseterico. Ima pa željo, da bi stala na stopničkah, tudi na
domačih tekmah na Ljubnem.
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
17.01.2012

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Po treh letih premora sedaj med elito
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
18.01.2012

Lady

Stran: 14

SLOVENIJA

Naslov: Kdor ne skače, ni Tepeš!
Vsebina: predstavitev družine Tepeš

Avtor: Eva Jandl
Rubrika, Oddaja: /

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
18.01.2012

Stop

Stran: 6

SLOVENIJA

Naslov: VRAŽJE SLOVENKE
Vsebina: Čeprav je naše upe v lepe dosežke ponovno obudil smučarski skakalec, pa so pred
nekaj tedni pozornost vzbudile "vražje Slovenke".
Avtor: C. R
Rubrika, Oddaja: V žrelu slave

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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19.01.2012

Dolenjski list

Stran: 16

SLOVENIJA

Naslov: Še vedno si pripravi smuči za tekmo
Vsebina: Izgubljena predlanska sezona se še vedno pozna

Avtor: Boris Blaić
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, EVA…
19.01.2012

Story SLO

Stran: 8

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Ženska slovenska reprezentanca v smučarskih skokih med njimi Katja Požun, ki
trenutno v skupnem seštevku zaseda šesto mesto, Špela Rogelj in Maja Vtič se
skupaj z drugimi kolegicami iz reprezentance intenzivno pripravlja za nadaljevanje…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Ljudje tedna

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…
19.01.2012

Večer

Stran: 18

SLOVENIJA

Naslov: "Pri nas res znamo stopiti skupaj"
Vsebina: Mož, ki je na Ljubnem znova pognal smučarske skoke in ustavil Savinjo

Avtor: FRANC KRAMER
Rubrika, Oddaja: Celjsko

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
19.01.2012

Žurnal 24

Stran: 9

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: BTC CITY

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Svet

Žanr:Oglas

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
20.01.2012

Novi tednik

Stran: 3

SLOVENIJA

Naslov: Bodo tuji delavci popravili statistiko?
Vsebina: Na območju celotne Občine Šoštanj je bilo 1.1. 2010 po podatkih Statističnega urada
RS 8.618 prebivalcev, od tega 4.452 moških in 4.166 žensk.
Avtor: URŠKA SELIŠNIK, ŠK
Rubrika, Oddaja: Aktualno

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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20.01.2012

Novi tednik

Stran: 21

SLOVENIJA

Naslov: Pojdi z menoj na Ljubno in v Luče
Vsebina: odkrivamo turistične bisere naših občin

Avtor: SIMONA BRGLEZ
Rubrika, Oddaja: /

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
20.01.2012

Savinjske novice

Stran: 8

SLOVENIJA

Naslov: "V tem kriznem času potrebujemo nove priložnosti, nove zgodbe"
Vsebina: Ljubno ob Savinji bo v dneh od 10. do 12. februarja gostilo najboljše smučarke
skakalke z vsega sveta, poleg njih pa še množico njihovih spremljevalcev, trenerjev,
serviserjev, medijskih poročevalcev in nenazadnje obiskovalcev. Izjemna priložnost…
Avtor: Franci Kotnik
Rubrika, Oddaja: Intervju

Žanr:Intervju

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
20.01.2012

Žurnal 24

Stran: 9

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Vsebina: Skoki. Drzne Slovenke skačejo v BTC Cityju.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Slovenija

Žanr:Oglasno…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, EVA…
21.01.2012

www.slovenskenovice.si

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: Foto: Vražje Slovenke skačejo med oblake
Vsebina: Nekoč je veljalo: spust na velikanki v Planici je zgolj za prave moške. Toda časi se
spreminjajo: Slovenija je dobila ekipo pogumnih punc, ki skačejo med oblake.
Avtor: R. S.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
22.01.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: LJUBKE LEPOTICE PRED LJUBNIM
Vsebina: Naše skakalke se na pokalu za ženske uvrščajo v sam vrh svetovne elite.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Žanr:Vest

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, ŠPELA…
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23.01.2012

www.govori.se

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Smučarski skoki za ženske
Vsebina: Ženska slovenska reprezentanca v smučarskih skokih - med njimi Katja Požun, ki
trenutno v skupnem seštevku zaseda šesto mesto, Špela Rogelj in Maja Vtič - se
skupaj z drugimi kolegicami iz reprezentance intenzivno pripravlja za nadaljevanje…
Avtor: Story
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…
26.01.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: M. Vtič: Zakaj bi skrivala željo po stopničkah?
Vsebina: Ljubljana - Za Majo Vtič lahko rečemo, da le še čakamo na trenutek, ko bo
konstantno skakala med najboljše. Na domači tekmi na Ljubnem ne skriva ciljev: želi
si skočiti na stopničke. V premierni sezoni svetovnega pokala je Maja Vtič…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, MAJA…
27.01.2012

Radio 1

Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno - skakalni raj za ženske
Vsebina: Včeraj se je v Kuusamu na Finskem začela sezona smučarskih skakalcev v
svetovnem pokalu. Tako na ekipni kot na posamični tekmi so dominirali Avstrijci,
naši pa so se kot ekipa izkazali s petim mestom, na posamični tekmi pa so do točk…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: PRIMOŽ PETERKA, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
27.01.2012

Novi tednik

Stran: 10

SLOVENIJA

Naslov: Ljubenski skok do pike na i
Vsebina: O prizadevnih prostovoljcih na Ljubnem in zgornjesavinjskih priložnostih - Bo
Mermal, mali župan ljubljanskega BTC ja, novi župan Ljubljane?
Avtor: Uršak Selišnik
Rubrika, Oddaja: Intervju

Žanr:Intervju

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
27.01.2012

Savinjske novice

Stran: 8

SLOVENIJA

Naslov: "Miselni preskok nam je omogočil, da smo prestopili meje do takrat nemogočega"
Vsebina: NEKDANJI SMUČARSKI ŠAMPION PRIMOŽ ULAGA

Avtor: Štefka Sem
Rubrika, Oddaja: Intervju

Žanr:Intervju

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, PRIMOŽ PETERKA

Stran 16
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27.01.2012

Žurnal 24

Stran: 18

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Vsebina: Virtualno. Skočite s smučarskimi legendami.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: SVET UDOBJA

Žanr:Oglasno…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, ŠPELA…
28.01.2012

Radio 1

Termin: 09:20:00

SLOVENIJA

Naslov: Navijajte za skakalne legende
Vsebina: Navijajte za Primoža Ulago, ki je v svetovnem pokalu dosegel devet zmag, na
olimpijskih igrah v Calgaryju ekipno osvojil srebro, prvo v smučarskih skokih. Na
svetovnem prvenstvu v poletih v Obersdorfu je osvojil drugo mesto. Leta 88…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
28.01.2012

Radio 1

Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno - skakalni raj za ženske
Vsebina: Včeraj se je v Kuusamu na Finskem začela sezona smučarskih skakalcev v
svetovnem pokalu. Tako na ekipni kot na posamični tekmi so dominirali Avstrijci,
naši pa so se kot ekipa izkazali s petim mestom, na posamični tekmi pa so do točk…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: PRIMOŽ PETERKA, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
29.01.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: Bosonoga rekorderka
Vsebina: V počastitev vražjih Slovenk, ki se bodo s skakalno žensko elito pomerile na
svetovnem pokalu, ki bo v soboto, 11., in nedeljo, 12. februaija, v Ljubnem ob
Savinji, smo v Koloseju v BTC Cityju na virtualni skakalnici Xbox 360 Kinect…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Žanr:Vest

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
02.02.2012

Obrazi

Stran: 32

SLOVENIJA

Naslov: NAŠE VRAŽJE SKAKALKE
Vsebina: Ženska skakalna reprezentanca Slovenije

Avtor: PETRA ŽIGON
Rubrika, Oddaja: POSEBNA ZGODBA

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…

Stran 17
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02.02.2012

www.siol.net

SLOVENIJA

Termin: 00:00:00

Naslov: "Stopničke bodo, ko bodo"
Vsebina: Ljubljana - Šest vražjih Slovenk bo ta konec tedna skakalo v avstrijskem
Hinzenbachu, kjer bodo skušale nadgraditi dobre rezultate v tej sezoni. Nadarjena
Ema Klinec še premlada za svetovni pokal. Trener Matjaž Triplat je v Hinzenbach…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Naklada:

Žanr:Spletni članek

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
03.02.2012

Gorenjski glas

SLOVENIJA

Stran: 22

Naslov: Smučarski skoki za ženske na RTV Slovenija
Vsebina: Šele na lanskem zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja v Londonu je padla
odločitev, da se tekme v smučarskih skokih za ženske leta 2014 prvič uradno
umestijo v program zimskih olimpijskih iger v Sočiju.
Avtor: A. B.
Rubrika, Oddaja: GLASOV ODER, KINO

Žanr:Poročilo

Naklada:22000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI
03.02.2012

Savinjske novice

SLOVENIJA

Stran: 10

Naslov: Ljubno je najmanjši kraj, ki organizira tekme svetovnega pokala
Vsebina: RAJKO PINTAR, PREDSEDNIK ORGANIZACIJSKEGA KOMITEJA LJUBNO

Avtor: Štefka Sem
Rubrika, Oddaja: Intervju

Žanr:Intervju

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
03.02.2012

Savinjske novice

Stran: 21

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke pripravljene na svetovni spektakel na Ljubnem
Vsebina: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA DEKLETA

Avtor: Franjo Pukart
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
03.02.2012

Žurnal 24

Stran: 3

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Vsebina: Navijači. Skakalske legende držijo pesti za Ljubno.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Tema dneva

Žanr:Oglasno…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE

Stran 18
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03.02.2012

www.zurnal24.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skakalke: Majdičeva o vražjih Slovenkah
Vsebina:

Avtor: L. G.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
03.02.2012

www.zurnal24.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
04.02.2012

Slovenske novice

Stran: 31

SLOVENIJA

Naslov: Petra čez 200 metrov
Vsebina: Tekaška kraljica med smučarskimi skakalkami

Avtor: M. K.
Rubrika, Oddaja: Bulvar

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
04.02.2012

www.sta.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Iraschkova zmagovalka Hinzenbacha, Požunova tretja (dopolnjeno)
Vsebina: Innsbruck, 4. februarja (STA) - Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je
zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Na
tekmi, kjer so prireditelji tri tekmovalke pred koncem odpovedali finalno serijo, je…
Avtor: zza/ke
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
04.02.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Orlice prvič na stopničkah: Požunova tretja
Vsebina: Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka svetovnega pokala v
smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Na tekmi, kjer so prireditelji tri
tekmovalke pred koncem odpovedali finalno serijo, je drugo mesto zasedla…
Avtor: J. K.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…

Stran 19
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04.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Katja Požun na stopničkah v Hinzenbachu
Vsebina: Innsbruck - Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka svetovnega
pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu, tretja pa je bila danes
najboljša Slovenka Katja Požun (114,4). Katja Požun
Glavni trener slovenske…
Avtor: STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
04.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Petra Majdič navija za 'vražje' Slovenke - Zanimivosti - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
04.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Prve stopničke za slovenske skakalke: Katja Požun tretja
Vsebina:

Avtor: To. G.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
04.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Tudi Petra Majdič navija za 'vražje' Slovenke
Vsebina:

Avtor: A. K.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, EVA…
04.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Prve stopničke za slovenske skakalke: Katja Požun tretja
Vsebina:

Avtor: To. G.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…

Stran 20
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04.02.2012

www.ljnovice.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Iraschkova zmagovalka Hinzenbacha, Požunova tretja
Vsebina:

Avtor: STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
04.02.2012

www.ljnovice.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Pregled - šport, 4. 2. 2012
Vsebina:

Avtor: STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
04.02.2012

www.gorenjskiglas.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Smučarski skoki za ženske na RTV Slovenija
Vsebina:

Avtor: Avtor: Alenka Brun, Foto: arhiv RTV SLO
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
04.02.2012

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Iraschkova zmagala v Hinzenbachu, Požunova tretja
Vsebina:

Avtor: STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
05.02.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 40

SLOVENIJA

Naslov: Vražje skakalke
Vsebina: Primož Ulaga in ostale skakalske legende navijajo za naše vražje smučarske
skakalke.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: MINIMAGAZIN

Žanr:Vest

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE

Stran 21
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05.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Iraschkovi še druga zmaga v Hinzenbachu, Požunova šesta (dopolnjeno)
Vsebina: Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Dunaj, 5. februarja (STA) - Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka
tudi druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu.…
Avtor: zza/tb
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
05.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Pregled - šport, 5. 2. (nedelja)
Vsebina: Ljubljana, 5. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v
nedeljo, 5. februarja.
Avtor: zza/ic/tb/alb/tb
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
05.02.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Požunova skočila na 6. mesto
Vsebina: Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka tudi druge tekme
svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Še eno drugo
mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson…
Avtor: G. P., L. G.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
05.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Stoch veliki junak v Val di Fiemmeju; Prevc 10.
Vsebina:

Avtor: M. L.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
05.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Iraschkovi še druga zmaga, Požunova šesta
Vsebina: Dunaj - Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka tudi druge tekme
svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Daniela Iraschko
Še eno drugo mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah…
Avtor: STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…

Stran 22
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05.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V Hinzenbachu spet slavila Iraschkova, Požunova tokrat šesta
Vsebina:

Avtor: M. L.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
05.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V živo: V finalni seriji v Val di Fiemmeju štirje Slovenci
Vsebina:

Avtor: M. L.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
05.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V finalni seriji v Val di Fiemmeju štirje Slovenci
Vsebina:

Avtor: M. L.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
05.02.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Smučarski skoki: Kranjec še drugi dan zapored brez finala
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
05.02.2012

www.ljnovice.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skoki (ženske): Iraschkovi še druga zmaga v Hinzenbachu, Požunova šesta
Vsebina:

Avtor: STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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05.02.2012

www.delo.si

SLOVENIJA

Termin:

Naslov: Stoch najboljši v Predazzu, Prevc 10.
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Naklada:

Žanr:Spletni članek

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
06.02.2012

Delo

SLOVENIJA

Stran: 18

Naslov: Zgodovinski skok Katje Požun na oder
Vsebina: Smučarski skoki

Avtor: Mi. Š.
Rubrika, Oddaja: Šport

Naklada:

Žanr:Poročilo

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
06.02.2012

Dnevnik

SLOVENIJA

Stran: 15

Naslov: Pred njim je le še legendarni Nykanen
Vsebina: Konec tedna sta na tekmah za svetovni pokal v smučarskih skokih slavila
Schlierenzauer in Stoch
Avtor: sta
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
06.02.2012

Primorske novice

Stran: 22

SLOVENIJA

Naslov: Mirna ženska roka
Vsebina: Smučarski vikend so zaznamovali biatlonski uspehi

Avtor: ALEŠ SORTA
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
06.02.2012

Večer

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: Kolegice našla, stopničke pa tudi
Vsebina: Pogovor s Katjo Požun, prvo slovensko smučarsko skakalko, ki je v soboto v
Hinzenbachu stopila na stopničke v svetovnem pokalu
Avtor: ANDREJA PREL, vp
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Intervju

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…

Stran 24
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06.02.2012

Žurnal 24

Stran: 9

SLOVENIJA

Naslov: Po tretjem še šesto mesto
Vsebina: Svetovni pokal

Avtor: Ig. K.
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
06.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Pregled - šport, 6. 2. (ponedeljek)
Vsebina: Ljubljana, 6. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v
ponedeljek, 6. februarja.
Avtor: zza/zza
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, KATJA…
06.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem šesterica slovenskih skakalk
Vsebina: Ljubno ob Savinji, 6. februarja (STA) - V soboto in nedeljo bosta na Ljubnem ob
Savinji dve tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenija bo na
tekmovanju nastopila s šesterico tekmovalk. Selektor reprezentance Matjaž Triplat…
Avtor: zza/zza
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
06.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - šport od 6. do 12. 2.
Vsebina: Ljubljana, 6. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu od 6.
do 12. februarja.
Avtor: bp/am/ic/bp
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
06.02.2012

www.zenska.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Petra Majdič navija za naše smučarske skakalke
Vsebina:

Avtor: Maja T.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
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06.02.2012

www.tocnoto.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Vsebina: Ste vedeli, da tudi ženske skačejo? In da tudi slovenske skakalke dosegajo odlične
rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
06.02.2012

www.govori.se

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Vsebina: Pridite in navijajte! 11. in 12. februarja 2012 na Ljubnem ob Savinji, na prvi FIS
tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske... Do takrat pa se pridružite
vražjim Slovenkam in se v BTC City pomerite na virtualni skakalnici Xbox 360 Kinect.
Avtor: govori.se
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
06.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Petra Majdič navija za naše smučarske skakalke - Zanimivosti - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Zenska
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
06.02.2012

www.moski.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Vsebina: Si vedela, da tudi ženske skačejo s smučmi? In da tudi slovenske skakalke dosegajo
odlične rezultate?
Avtor: uredništvo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
06.02.2012

www.cosmopolitan.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Vsebina: Si vedela, da tudi ženske skačejo? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih.
Pridi in navijaj za slovenske skakalke, da bodo skočile še dlje - 11. in 12 ...
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
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06.02.2012

www.ekskluzivno.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Vsebina: Ste vedeli, da tudi ženske skačejo? In da tudi slovenske skakalke dosegajo odlične
rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih.preberi celoten članek
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
06.02.2012

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Na domači tekmi šest skakalk
Vsebina: Ljubno ob Savinji bo konec tedna prvič gostilo tekmo svetovnega pokala v ženskih
smučarskih skokih. Ljubno ob Savinji - Slovenska reprezentanca bo v soboto in
nedeljo bosta na premierni slovenski tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
07.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 07:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Smučarski skoki - Triplat je določil šesterico za domačo tekmo
Vsebina: Glavni trener Slovenske ženske reprezentance v smučarski skokih Matjaž Triplat je
določil šesterico, ki bo konec tedna nastopila na domači tekmi Svetovnega pokala na
Ljubnem v Savinjski dolini. Slovenska vrsta ne bo izkoristila pravice do…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Druga jutranja kronika

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, KATJA…
07.02.2012

Radio Velenje

Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Tekma za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem
Vsebina: Konec tedna, v soboto in nedeljo, bo na Ljubnem ena od šestih tekem za svetovni
pokal v smučarskih skokih za ženske. Na ta dogodek se zavzeti organizatorji, člani
Smučarsko-skakalnega kluba Ljubno pripravljajo že kar lep čas, saj je projekt velik…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
07.02.2012

Delo

Stran: 25

SLOVENIJA

Naslov: Triletni premor se je izkazal za odlično potezo
Vsebina: Smučarski skoki. Katja Požun poskrbela za prvo slovensko žensko uvrstitev na
zmagovalni oder v svetovnem pokalu
Avtor: Miha Šimnovec
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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07.02.2012

Ekipa

SLOVENIJA

Stran: 19

Naslov: V Ljubnem šesterica
Vsebina: V soboto In nedeljo bosta na Ljubnem potekali tekmi svetovnega pokala za ženske.
Slovenija bo na tekmovanju nastopila s šesterico deklet. V ekipi bodo Maja Vtič,
Katja Požun, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj. ?…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Žanr:Vest

Naklada:16700

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, EVA LOGAR, KATJA…
07.02.2012

Večer

Stran: 30

SLOVENIJA

Naslov: Halo Večer
Vsebina: IZJAVE

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Izjava

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
07.02.2012

www.zenska.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Vsebina: Si vedela, da tudi ženske skačejo s smučmi? In da tudi slovenske skakalke dosegajo
odlične rezultate?
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
07.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje! - Zanimivosti - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Zenska
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
07.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Tujina ni navdušena nad tekmama na Ljubnem - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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07.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Znane vražje skakalke za Ljubno - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
07.02.2012

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Triletni premor se je izkazal za odlično potezo
Vsebina: Katja Požun je poskrbela za prvo slovensko žensko uvrstitev na zmagovalni oder v
smučarskih skokih v svetovnem pokalu. V Kranju jutri na sporedu še DP Najboljši
slovenski skakalci se bodo pred četrtkovim odhodom v Willingen na uvodno postajo…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
07.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Znane vražje skakalke za Ljubno
Vsebina: Ljubljana - Ta konec tedna bo na Ljubnem v znamenju ženskih skokov za svetovni
pokal. Trener Matjaž Triplat je naznanil, katerih šest skakalk bo nastopilo pred
domačim občinstvom. Premierna sezona svetovnega pokala v ženski konkurenci se…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
07.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Tujina ni navdušena nad tekmama na Ljubnem
Vsebina:

Avtor: T. O.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
07.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V četrtek klepetajte s Slovenko, ki skače vedno dlje
Vsebina:

Avtor: T. O.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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08.02.2012

Radio 1

Termin: 13:20:00

SLOVENIJA

Naslov: Dobro vzdušje v slovenski skakalni ekipi
Vsebina: Ta konec tedna bo v Sloveniji zelo pomembno tekmovanje. V Ljubnem bo svetovni
pokal v smučarskih skokih in to za ženske. Pogled na leteča dekleta je priložnost, ki
je vsekakor ne smete zamuditi. Imamo pa to srečo, da bodo Slovenijo zastopala…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, PRIMOŽ PETERKA, KATJA…
08.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: V Kranju so izpeljali državno prvenstvo v smučarskih skokih
Vsebina: V Kranju so, kljub natrpanemu urniku tekem svetovnega pokala, izpeljali državno
prvenstvo v smučarskih skokih. Najboljša v državi sta postala Katja Požun in Peter
Prevc. Dekleta konec tedna čakata tekmi na Ljubnem, za moške se začenja nemška…
Avtor: Aleš Potočnik
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
08.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov: DP v Kranju z lepimi uspehi
Vsebina: Pred naslednjimi tekmami svetovnega pokala za moške v Nemčiji, za ženske pa pri
nas na Ljubnem ob Savinji, so v Kranju izpeljali tekmo za državno prvenstvo v
smučarskih skokih. Med dekleti je bila prepričljivo najboljša Katja Požun, pri moških…
Avtor: Aleš Potočnik
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
08.02.2012

Stop

Stran: 6

SLOVENIJA

Naslov: SLOVENSKE SKAKALKE ČAKAJO NA LJUBNO
Vsebina: Naša dekleta Maja Vtič, Katja Požun, Špela Rogelj, Anja Tepeš, Eva Logar in Urška
Bogataj so že dokazale in še dokazujejo, da spadajo med skakalne velesile.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V žrelu slave

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, EVA…
08.02.2012

Stop

Stran: 78

SLOVENIJA

Naslov: IN
Vsebina: Vesti

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Skušnjave

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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08.02.2012

Delo

Stran: 25

SLOVENIJA

Naslov: Tudi Kranjec samo človek, ki dela napake
Vsebina: Smučarski skoki

Avtor: Miha Šimnovec
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
08.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubezen do nogometa in skokov ? odločile ZOI
Vsebina:

Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
09.02.2012

Radio 1

Termin: 09:20:00

SLOVENIJA

Naslov: FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske
Vsebina: Tudi ženske skačejo na snegu, no ta vikend se bo dogajalo na Ljubnem, tiste
poslušalce, ki vas interesira gledat ženske v zraku, vas zdajle povabim na FIS
Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske, dogajati se začne že jutri, ko bo…
Avtor: Miha Deželak
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
09.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov: V Sloveniji bo letos kar šest tekem za točke svetovnega pokala
Vsebina: V Sloveniji bomo v tej zimi spremljali kar šest tekmovanj za točke svetovnega
pokala. Tri so že za nami, na tri pa še čakamo. Na uvodno tekmo smučark skakalk
na najvišji ravni pri nas, prav dolgo ne bo več potrebno čakati. Karavana najboljših…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
09.02.2012

Radio 1

Termin: 18:50:00

SLOVENIJA

Naslov: Vikend v znamenju ženskih skokov
Vsebina: Ta vikend bo v znamenju ženskih skokov, ki bodo čez tri leta v Sočiju tudi olimpijska
disciplina.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, EVA…
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09.02.2012

POP TV

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem napad vražjih Slovenk
Vsebina: Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih se vneto pripravlja na tekmi
svetovnega pokala, ki jih bo konec tedna gostilo Ljubno ob Savinji. Vražje Slovenke
bodo v konkurenci 49 tekmovalk iz 14 držav ob podpori domačih navijačev lovile…
Avtor: Andraž Hočevar
Rubrika, Oddaja: 24 ur

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

Dolenjski list

Stran: 19

SLOVENIJA

Naslov: Majo zdaj čakata domači tekmi
Vsebina: Maja Vtič pred prvo domačo tekmo svetovnega pokala v Ljubnem dvakrat deseta v
Hinzenbachu
Avtor: I. V.
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
09.02.2012

Lea

Stran: 18

SLOVENIJA

Naslov: UTRINKI
Vsebina: VESTI IZ SLOVENSKE ESTRADE

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Novice tedna

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
09.02.2012

Lea

Stran: 13

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: LEA JE SLIŠALA

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: kraljeve zgodbe

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, EVA…
09.02.2012

Lisa

Stran: 7

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: V Hinzenbachu so na šesti tekmi za svetovni pokal smučark skakalk Slovenke prišle
do prvih stopničk- Katja Požun je bila tretja
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Vrtiljak

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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09.02.2012

Naš čas

Stran: 16

SLOVENIJA

Naslov: Prvič na zmagovalnem odru?
Vsebina: Konec tega tedna bo Smučarsko skakalni klub BTC Ljubno prvič organiziral tekmi za
svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske
Avtor: Tatjana Podgoršek
Rubrika, Oddaja: Šport in rekreacija

Žanr:Poročilo

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
09.02.2012

Story SLO

Stran: 77

SLOVENIJA

Naslov: Virtualna skakalnica v BTC
Vsebina: LEGENDE ZIMSKIH ŠPORTOV

Avtor: SANDRA BRATUŠA
Rubrika, Oddaja: Zabava

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, EVA…
09.02.2012

Dnevnik

Stran: 24

SLOVENIJA

Naslov: Gulila šolske klopi in družno skočila na vrh
Vsebina: Na državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju je med člani prvič zmagal
Peter Prevc pred Nejcem Dežmanom in Dejanom Judežem
Avtor: Jože Okorn
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, MAJA VTIČ,…
09.02.2012

Večer

Stran: 31

SLOVENIJA

Naslov: "Na Ljubnem bomo vse obrnili v svoj prid"
Vsebina: Matjaž Triplat, šef slovenskih smučarskih skakalk, optimist pred športnim praznikom
Savinjske doline
Avtor: ANDREJA PREL
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Intervju

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

Žurnal 24

Stran: 12

SLOVENIJA

Naslov: Naj živi damska Planica!
Vsebina: Ljubno. Ta konec tedna bo gostilo prvi tekmi ženskega svetovnega pokala.

Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, KATJA…
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09.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem vse nared za ženski skakalni spektakel
Vsebina: Ljubljana, 9. februarja (STA) - Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih
konec tedna čakata dve tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem
ob Savinji. Prireditelji zagotavljajo, da je za spektakel vse nared, reprezentantke na…
Avtor: zza/ad
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - šport, 9. 2. (četrtek)
Vsebina: Ljubljana, 9. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v
četrtek, 9. februarja.
Avtor: bp/ad/am/bp
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
09.02.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Slovenke nabrušene pred domačo tekmo
Vsebina: Ta konec tedna nas na Ljubnem ob Savinji čaka premierna tekma v smučarskih
skokih za ženske. Slovenke so odlično pripravljene pred domačo tekmo. 'Forma je
dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti še tiste majhne napake, ki…
Avtor: Ž. Š.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Najboljša slovenska skakalka mora pred tekmo veliko pojesti - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, KATJA POŽUN
09.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: 'Vražja dekleta' tokrat na Ljubnem - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Delo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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09.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem za zdaj vlada Avstrijka - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
09.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Triplat: Verjamem, da se jim bomo oddolžili (video) - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: EVA LOGAR
09.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Peterka: Šest mest je prostih na stopničkah - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
09.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skakalke ne čutijo pritiska, doma bo celo lažje tekmovati - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
09.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Klepetajte s Slovenko, ki skače vedno dlje - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, KATJA POŽUN
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09.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem za zdaj vlada Avstrijka
Vsebina:

Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
09.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Peterka: Šest mest je prostih na stopničkah
Vsebina: Ljubljana - skakanje bosta sobota in nedelja praznična. Ljubno bo namreč gostilo
najboljše skakalke na svetu in na domačem terenu bodo vražje Slovenke skušale
vnovič priti do stopničk. V zgornji Savinjski dolini bo ta konec tedna v znamenju…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Triplat: Verjamem, da se jim bomo oddolžili (video)
Vsebina: Ljubljana - Za velik napredek pri slovenskih skakalkah je treba veliko zaslug pripisati
trenerju Matjažu Triplatu, ki drži niti slovenskega skakanja pri nežnejšemu spolu.
Vedno ima pred seboj najvišje cilje. Slovenska dekleta odlično nastopajo v uvodni…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Klepetajte s Slovenko, ki skače vedno dlje
Vsebina:

Avtor: T. O.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
09.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Najboljša slovenska skakalka mora pred tekmo veliko pojesti
Vsebina:

Avtor: T. O.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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09.02.2012

www.rtvslo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Skakalke ne čutijo pritiska, doma bo celo lažje tekmovati
Vsebina: Poseben občutek, ko vidiš množico gledalcev Ta konec tedna bodo najboljše skakalke
na Ljubnem, ki slovi kot eden najboljših prirediteljev tako z organizacijskega vidika
kot z vidika obiska in vzdušja.Prireditelji obljubljajo, da letos ne bo nič drugače.…
Avtor: T. O.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

www.razglej.se

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Prvo tekmo FIS Svetovnega pokala v skokih za ženske v Sloveniji podpira tudi…
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
09.02.2012

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem za zdaj vlada Avstrijka
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
09.02.2012

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Tudi Kranjec samo človek, ki dela napake
Vsebina: Petru Prevcu prva lovorika na članskem DP - Na odru za najboljše še Nejc Dežman in
Dejan Judež. Prvi naslov tudi Katji Požun
Med osmimi smučarskimi skakalkami se je z naslovom državne prvakinje po…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
09.02.2012

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: 'Vražja dekleta' tokrat na Ljubnem
Vsebina: Ljubno ob Savinji bo konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske. Ljubljana - Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih
konec tedna čakata dve tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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09.02.2012

www.cosmopolitan.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Slovenke skačemo dlje!
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…
10.02.2012

Radio 1

Termin: 09:30:00

SLOVENIJA

Naslov: V Ljubnem bo konec tedna potekalo tekmovanje v ženskih smučarskih skokih
Vsebina: Ljubno bo ta konec tedna v znamenju ženskih smučarskih skokov. Na skakalnici na
Ljubnem ob Savinji se bodo jutri in v nedeljo prvič za točke svetovnega pokala
pomerile najboljše smučarske skakalke sveta.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Lokalne novice

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

Radio Kranj

Termin: 14:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Svetovni pokal na Lubnem ob Savinji
Vsebina: Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih ta konec tedna čakata dve
tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji. Prireditelji
zagotavljajo, da je za spektakel vse nared.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Gorenjska danes

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem se je končal uradni trening za jutrišnjo tekmo
Vsebina: Na Ljubnem se je pred nekaj minutami končal uradni trening za jutrišnjo prvo tekmo
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Tekmovalna žirija je v rahlem
sneženju iskala najboljše izhodišče za obe tekmi, ki sledita jutri in v nedeljo na…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
10.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Katja Požun dosegla tretjo daljavo dneva
Vsebina: Z uradnim treningom se je na Ljubnem začel uvod v dve tekmi svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske. Že za uvod je vodilna v seštevku zime, Američanka
Sarah Hendirckson z 91 metri postavila rekord skakalnice v Savinjski dolini v ženski…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Radijski dnevnik

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
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10.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Začeli so se ženski smučarski skoki
Vsebina: Z uradnim treningom se je na Ljubnem začel uvod v dve tekmi svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske. Že za uvod je vodilna v seštevku zime Američanka
Sara Handrikson z 91 metri postavila rekord skakalnice v Savinjski dolini v ženski…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Zrcalo dneva

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
10.02.2012

Radio 1

Termin: 23:20:00

SLOVENIJA

Naslov: Tekma smučark skakalk na Ljubnem
Vsebina: Jutri pa se bo ozračje močno ogrelo okoli Ljubnega. In zakaj? Zato, ker bodo skakale
punce. Tudi one skačejo na smučeh in nekatere letijo celo dlje kot kateri izmed
moških skakalcev. Tudi v slovenski reprezentanci je nekaj deklet, ki lahko posežejo…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
10.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Ženski smučarski skoki v Ljubnem
Vsebina: Ženska skakalna karavana se je ta konec tedna ustavila na Ljubnem ob Savinji. Za
zgodovinski tekmi svetovnega pokala je vse pripravljeno. Najbolj nestrpne pa so
seveda slovenske skakalke, ki so v letošnji sezoni v odlični formi in so odločene, da…
Avtor: Sara Oblak
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

POP TV

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno bo gostilo najboljše smučarke skakalke
Vsebina: Ljubno ob Savinji pa bo ta konec tedna na dveh tekmah svetovnega pokala
premierno gostilo najboljše smučarke skakalke.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: 24 ur

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

Anja

Stran: 5

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: NAPOVEDNIK DOGODKOV

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Koledar dogodkov

Žanr:Napovednik…

Naklada:25500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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10.02.2012

Novi tednik

Stran: 15

SLOVENIJA

Naslov: Gostoljubno Ljubno
Vsebina: Na Ljubnem ob Savinji je vse pripravljeno za izvedbo dveh tekem svetovnega pokala
v smučarskih skokih za ženske.
Avtor: US
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
10.02.2012

FINANCE WEEKEND

Stran: 2

SLOVENIJA

Naslov: Rokovnik
Vsebina: napovednik dogodkov

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Rokovnik

Žanr:Napovednik…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.02.2012

Hopla

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Naslovnica revije Hopla

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Naslovnica

Žanr:Napovednik…

Naklada:25350

Gesla: KATJA POŽUN
10.02.2012

Hopla

Stran: 10

SLOVENIJA

Naslov: Leteča Slovenka cilja na stopničke
Vsebina: Katja Požun je prvič skočila pri šestih letih na desetmetrski skakalnici

Avtor: Grega Gruber
Rubrika, Oddaja: Tema tedna

Žanr:Intervju

Naklada:25350

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

Savinjske novice

Stran: 21

SLOVENIJA

Naslov: Zmagovalne stopničke Katje Požun odlična popotnica za Ljubno
Vsebina: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA DEKLETA

Avtor: Franjo Pukart
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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10.02.2012

Savinjske novice

Stran: 21

SLOVENIJA

Naslov: Organizacijsko zakulisje tekem svetovnega pokala na Ljubnem
Vsebina: VIKEND VRAŽJIH SLOVENK

Avtor: Štefka Sem
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.02.2012

Savinjske novice

Stran: 22

SLOVENIJA

Naslov: OPOZORILO OBISKOVALCEM TEKEM V SKOKIH NA LJUBNEM
Vsebina: Ker bodo v dneh od 11. do 12. februarja na Ljubnem ob Savinji izvedene tekme
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, policisti opozarjajo občane, da naj
parkirajo vozila na označenih parkiriščih v obrtni coni Loke ter naj upoštevajo…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Črna kronika

Žanr:Vest

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.02.2012

Savinjske novice

Stran: 24

SLOVENIJA

Naslov: Zadrečke novice
Vsebina: V uredništvu Zadrečkih novic smo pred svetovnim prvenstvom smučarskih skokov za
ženske dobili celo plejado vprašanj od naših bralcev.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: za razvedrilo

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
10.02.2012

Savinjske novice

Stran: 26

SLOVENIJA

Naslov: SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE
Vsebina: INapovednik dogodkov

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: NAPOVEDNIK/OGLASI

Žanr:Napovednik…

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.02.2012

Delo

Stran: 25

SLOVENIJA

Naslov: Slovenke? Do dna in s telemarkom!
Vsebina: Smučarski skoki

Avtor: Miha Šimnovec
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ŠPELA ROGELJ, URŠA BOGATAJ, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA…
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10.02.2012

Dnevnik

Stran: 14

SLOVENIJA

Naslov: Nogometno žogo zamenjala za smuči
Vsebina: V Ljubnem bosta konec tedna tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske

Avtor: Jože Okorn
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

Slovenske novice

Stran: 25

SLOVENIJA

Naslov: Hiša med nogami
Vsebina: Ljubno ob Savinji je zagotovo eden najmanjših krajev na zemeljski obli, ki prireja
tekmovanje svetovnega ranga - to soboto in nedeljo bosta kar dve tekmi za svetovni
pokal v smučarskih skokih za ženske.
Avtor: M.K.
Rubrika, Oddaja: Bulvar

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.02.2012

Večer

Stran: 15

SLOVENIJA

Naslov: "Smo mali, a predani"
Vsebina: Vražje Slovenke bodo v soboto in nedeljo skakale na Ljubnem

Avtor: ANDREJA PREL
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
10.02.2012

Žurnal 24

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: SKOKI!

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Naslovnica

Žanr:Napovednik…

Naklada:

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE, KATJA POŽUN
10.02.2012

Žurnal 24

Stran: 10

SLOVENIJA

Naslov: Želi si na velikanko
Vsebina: Intervju. Katja Požun, prva slovenska skakalka na stopničkah svetovnega pokala,
pred tekmama na Ljubnem.
Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Intervju

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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10.02.2012

Žurnal 24

Stran: 12

SLOVENIJA

Naslov: Jutri in v nedeljo na Ljubnem ob Savinji
Vsebina: Vražje Slovenke skačejo dlje. Skupaj bomo navijali za naše smučarske skakalke na
Ljubnem.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Oglasno…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
10.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - fotoservis, 11. 2. (sobota) (dopolnjeno)
Vsebina: Ljubljana, 10. februarja (STA) - V fotoservisu STA bodo v soboto, 11. februarja, na
voljo fotografije z naslednjih dogodkov.
Avtor: mkr/mkr
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - šport, 11. 2. (sobota)
Vsebina: Ljubljana, 10. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v
soboto, 11. februarja.
Avtor: lr/lr
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
10.02.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Požunova: 'Ne pustijo nas na velikanko'
Vsebina: Katja Požun, prva skakalka na stopničkah svetovnega pokala, pred tekmama na
Ljubnem, o Primožu Peterki in triletnem premoru v svoji karieri. S tretjim mestom
minuli vikend v avstrijskem Hinzenbachu ste zagotovo izpolnili enega od ciljev…
Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

www.si21.com

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: Prvo tekmo FIS Svetovnega pokala v skokih za ženske v Sloveniji podpira tudi OMV
Vsebina: Konec tega tedna, med petkom 10. februarja in nedeljo 12. februarja, bodo na
Ljubnem ob Savinji slovenske smučarke skakalke, znane tudi kot Vražje slovenke,
končno nastopile tudi pred domačimi navijači.
Avtor: OMV Slovenija d.o.o.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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10.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Požunova: 'Ne pustijo nas na velikanko' - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Zurnal24
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Peterka si želi prvi skočiti na Bloudkovi skakalnici - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…
10.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: M. Vtič: Ljubno je pozitiven pritisk (video) - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MAJA VTIČ
10.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Slovenke? Do dna in s telemarkom! - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Delo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
10.02.2012

www.golfportal.info

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Prevc prvič državni prvak
Vsebina:

Avtor: Avtor: Vilma Stanovnik, Foto: Gorazd Kavčič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
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10.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Bila v Messijevem svetu, sedaj je v svojem (video)
Vsebina: Ljubljana - Prvo ime slovenskih skokov v tej sezoni je pri dekletih Katja Požun, ki se
je po treh letih "premora" vrnila med skakalke in zablestela takoj ob povratku. Veliko
si obeta tudi od Ljubnega. Katja Požun
Katja Požun je četrta skakalka na svetu…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
10.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: M. Vtič: Ljubno je pozitiven pritisk (video)
Vsebina: Ljubljana - Ena od slovenskih adutov za tekmi svetovnega pokala v smučarskih
skokih na Ljubnem je tudi Maja Vtič, ki se zaveda, da ji lahko domača publika da le
še dodatna krila za prodor proti vrhu. Maja Vtič
Za Majo Vtič lahko rečemo, da…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, MAJA…
10.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na ženske smučarske skoke na Ljubno
Vsebina:

Avtor: Nina Vogrin
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Peterka si želi prvi skočiti na Bloudkovi skakalnici
Vsebina: Naš najuspešnejši skakalec vseh časov Primož Peterka je lani sklenil kariero, si pa
zelo želi, da bi kot prvi preizkusil novo Bloudkovo skakalnico v Planici, ki naj bi bila
zgrajena konec junija. Misli pa so pri Primožu Peterki v tem trenutku usmerjene…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, PRIMOŽ…
10.02.2012

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Slovenke? Do dna in s telemarkom!
Vsebina: Na Ljubnem ob Savinji ta konec tedna prvič ženski tekmi za svetovni pokal. Spored
tekmovanja na Ljubnem:
Jutri: 12.30 - poskusni skok, 13.45 - 1. serija, sledita finale in podelitev priznanj;…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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10.02.2012

www.dolenjskilist.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Mirni ne smučajo, ampak skačejo
Vsebina:

Avtor: M. M.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, EVA LOGAR, MAJA VTIČ
10.02.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved športnih dogodkov: sobota, 11. februar
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI
10.02.2012

www.si21.com

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: Prvo tekmo FIS Svetovnega pokala v skokih za ženske v Sloveniji podpira tudi OMV
Vsebina: Konec tega tedna, med petkom 10. februarja in nedeljo 12. februarja, bodo na
Ljubnem ob Savinji slovenske smučarke skakalke, znane tudi kot Vražje slovenke,
končno nastopile tudi pred domačimi navijači.
Avtor: OMV Slovenija d.o.o.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
10.02.2012

www.24ur.com

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Požun: Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim
Vsebina: Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih konec tedna čakata dve tekmi
za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji. Prireditelji
zagotavljajo, da je za spektakel vse nared, reprezentantke na čelu z najboljšima to…
Avtor: K.A.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

Radio 1

Termin: 07:50:00

SLOVENIJA

Naslov: Danes pa se bo ozračje močno ogrelo okoli Ljubnega
Vsebina: Danes pa se bo ozračje močno ogrelo okoli Ljubnega. Zakaj? Ker bodo skakale
punce. Ja tudi one skačejo na smučeh in ne boste verjeli, nekatere letijo celo dlje kot
kateri izmed moških skakalcev. Tudi v slovenski reprezentanci je nekaj deklet, ki…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
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11.02.2012

Radio Triglav

Termin: 11:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Danes na Ljubnem začetek ženskega praznika smučarskih skokov
Vsebina: Na Ljubnem ob Savinji bo danes ob 13.45 prva od dveh tekem svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske. Slovenske barve bodo pred domačimi navijači
zastopale Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Včeraj, danes, jutri

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
11.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 13:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Opravljena poskusna serija skokov na Ljubnem
Vsebina: Na Ljubnem so že opravili s poskusno serijo pred prvo tekmo svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske pri nas. Tudi tokrat so bile v ospredju najboljše
tekmovalke v tej zimi, Katja Požun, ki je četrta v skupnem seštevku zime, pa že…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Danes do 13ih

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

Radio Sora

Termin: 14:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Mladi skakalci na tekmi v Sebenjah
Vsebina: Ta konec tedna bosta vsaj dve zanimivi tekmi v smučarskih skokih, najprej svetovni
pokal v skokih za ženske, ki bo potekal ta konec tedna na Ljubnem, druga zanimiva
tekma v okviru državnega prvenstva v smučarskih skokih za dečke in deklice do 11…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Dober dan, Gorenjska

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

Radio Ognjišče

Termin: 15:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem gre pravkar h koncu 2. serija
Vsebina: Ljubno ob Savinji pa gosti tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal. Po prvi seriji
je v vodstvu Američanka Hendricksonova.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Info oddaja

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno ob Savinji v znamenju ženskih smučarskih skokov
Vsebina: Ljubno ob Savinji prvič v naši zgodovini gosti najboljše smučarke skakalke za
svetovni pokal
Avtor: Dare Rupar
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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11.02.2012

Radio Maribor MM1

Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naslov: V Ljubnem ob Savinji tekma smučark skakalk za svetovni pokal
Vsebina: Slovenska skakalka Katja Požun je zasedla sedmo mesto

Avtor: Matej Štrafela
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonova spet pokazala, da je v odlični formi
Vsebina: Ljubno ob Savinji se je vpisalo na slovenski seznam prirediteljev tekem svetovnega
pokala. Američanka Sarah Hendrickson je prva zmagovalka ženskih smučarskih
skokov
Avtor: Dare Rupar
Rubrika, Oddaja: Zrcalo dneva

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
11.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Tekma za svetovni pokal na Ljubnem
Vsebina: Na prvi tekmi za svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih na slovenskih tleh so se
ponovno izkazale slovenske tekmovalke. Štiri so bile med dobitnicami točk, najvišje
na sedmem mestu pa je bila Katja Požun.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
11.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Izjemno vzdušje, Slovenke uspešne
Vsebina: Slovenske skakalke so tudi pred domači gledalci dokazale, da so v odlični formi.

Avtor: Sara Oblak
Rubrika, Oddaja: DNEVNIK

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

POP TV

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem premiera tekma SP v smučarskih skokih za ženske
Vsebina: Na Ljubnem ob Savinji pa so danes prvič v zgodovini gostili tekmo Svetovnega
pokala v smučarskih skokih za ženske. Tri tisoč gledalcev je videlo že peto zmago
Američanke Sarah Hendrickson v premierni sezoni svetovnega pokala, navdušile pa…
Avtor: Andraž Hočevar
Rubrika, Oddaja: 24 ur

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ŠPELA…
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11.02.2012

Dnevnikov objektiv

Stran: 3

SLOVENIJA

Naslov: terminski plan
Vsebina: napovednik dogodkov

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Objektiv

Žanr:Napovednik…

Naklada:60000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

Žurnal

Stran: 5

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Vsebina: Danes in jutri. Na Ljubnem ustvarjajo zgodovino.

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: tema

Žanr:Oglasno…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

Žurnal

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: "Šest na stopničkah"
Vsebina: Ljubno. Danes in jutri (13.45) prvi ženski tekmi svetovnega pokala v Sloveniji.

Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

Delo

Stran: 26

SLOVENIJA

Naslov: Janus videl najboljši Prevčev skok v zimi
Vsebina: Smučarski skoki

Avtor: Mi. Š.
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

Delo

Stran: 25

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Willingen gosti skakalce, Ljubno pa najboljše skakalke

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Napovednik…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE

Stran 49

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org, www.m1g.info

11.02.2012

Dnevnik

Stran: 13

SLOVENIJA

Naslov: Janus potrdil tisto, kar sem vedel že dolgo
Vsebina: pogovor: Primož Peterka, pomočnik selektorja slovenske reprezentance v smučarskih
skokih za ženske
Avtor: Jože Okorn
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Intervju

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

Dnevnik

Stran: 15

SLOVENIJA

Naslov: športni spored
Vsebina: Floorball: liga Terme Olimia, 11. krog, danes ob 10. uri: Polycom - Insport, ob
17.30: Olimpija - Itaksport, jutri ob 14.30: Zelenci-Žhi. 1. SFL Vzhod, 10. krog,
danes ob 15. uri: Insport mladi - Ljubljana, jutti ob 17. uri: Jaws - Grosuplje, ob…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Napovednik…

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

Ekipa

Stran: 15

SLOVENIJA

Naslov: Doma še bolj motivirane
Vsebina: SMUČARSKI SKOKI - Na Ljubnem vse nared za ženski svetovni pokal

Avtor: rp, sta
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Žanr:Poročilo

Naklada:16700

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

Slovenske novice

Stran: 29

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: NAPOVEDNIK PROGRAMA

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Time out

Žanr:Napovednik…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

Večer

Stran: 14

SLOVENIJA

Naslov: Začenja se ženska Planica
Vsebina: Na Ljubnem ob Savinji se je včeraj z uradnim treningom začelo tekmovanje za
svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske.
Avtor: ANDREJA PREL
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…

Stran 50

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org, www.m1g.info

11.02.2012

Večer

Stran: 16

SLOVENIJA

Naslov: Šport na TV
Vsebina: Napovednik programa

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Napovednik…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Danes na Ljubnem začetek ženskega praznika smučarskih skokov
Vsebina: Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Na Ljubnem ob Savinji bo danes ob 13.45
prva od dveh tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenske
barve bodo pred domačimi navijači zastopale Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj,…
Avtor: zza/zza
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - šport, 11. 2. (sobota)
Vsebina: Ljubljana, 11. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v
soboto, 11. februarja.
Avtor: bp/lr/bp
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Po prvi seriji v vodstvu Hendricksonova, Požunova deveta
Vsebina: Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Na tekmi smučarskih skakalk za svetovni
pokal na Ljubnem je po prvi seriji v vodstvu Američanka Sarah Hendrickson (122,3…
Avtor: jd/ad
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem, Požunova sedma
Vsebina: Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah
Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala,…
Avtor: zza/tb
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem, Požunova sedma (dopolnjeno)
Vsebina: Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah
Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala,…
Avtor: zza/tb/tb
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Pregled - šport, 11. 2. (sobota)
Vsebina: Ljubljana, 11. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v
soboto, 11. februarja.
Avtor: jd/ad/zzb/tb/ic/am/jz/tb
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Pregled - šport od 12.00 do 17.30
Vsebina: Ljubljana, 11. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu od
12.00 do 17.30.
Avtor: ad/jd/ic/am/jz/ad
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - fotoservis, 11. 2. (sobota)
Vsebina: Ljubljana, 11. februarja (STA) - V fotoservisu STA bodo v soboto, 11. februarja, na
voljo fotografije z naslednjih dogodkov.
Avtor: bp/mkr/bp
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

www.zurnal24.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Peterka: 'Šest Slovenk na stopničkah'
Vsebina: Ljubno. Danes in jutri (13.45) prvi ženski tekmi svetovnega pokala na slovenskih
tleh. "Ta vikend sta organizirani dve tekmi. Na stopničkah je prostora za šest
tekmovalk. Torej šest," je v svojstveno duhovitem slogu na vprašanje, koliko…
Avtor: Lojze Grčman
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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11.02.2012

www.vecer.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem, Požunova sedma
Vsebina: Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke) je
zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti
Ljubno ob Savinji. Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko Saro…
Avtor: sta
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.vecer.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Slovenska 'vražja dekleta' pripravljena na nastop
Vsebina:

Avtor: sta
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.vecer.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Po prvi seriji v vodstvu Hendricksonova
Vsebina:

Avtor: sta
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V živo: Ženski skoki v Ljubnem ob Savinji - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, ANJA…
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V Ljubnem praznik ženskih smučarskih skokov - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: 24ur
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
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11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Peterka: 'Šest Slovenk na stopničkah' - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Zurnal24
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hiša med nogami - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Slo.Novice
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: VIDEO in FOTO: Na Ljubnem zmaga Hendricksonovi, Požunova sedma - Šport -…
Vsebina:

Avtor: 24ur
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno: zmaga Hendricksonovi, Požunova na 7. mestu - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Delo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Sarah udarila na rekordnem Ljubnem, Požunova sedma - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem, Požunova sedma - Šport -…
Vsebina:

Avtor: Vecer
Rubrika, Oddaja:

Naklada:

Žanr:Spletni članek

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem zmaga Hendricksonovi, Požunova sedma - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: 24ur
Rubrika, Oddaja:

Naklada:

Žanr:Spletni članek

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Po prvi seriji vodi Hendricksonova, Požunova deveta - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: 24ur
Rubrika, Oddaja:

Naklada:

Žanr:Spletni članek

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubo: zmaga Hendricksonovi, Požunova na 7. mestu - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Delo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
11.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Požunova sedma na 'domači' skakalnici - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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11.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Triplat: Kar je preveč, je preveč
Vsebina: Ljubno - Pričakovanja navijačev kot tudi slovenskega ženskega skakalnega tabora
pred prvo tekmo na Ljubnem so bila večja kot sedmo mesto Katje Požun, a je vražje
Slovenke pri pohodu na vrh oviral tudi veter. V prvi seriji je imela od naših…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

www.slovenskenovice.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Američanka Hendricksonova zmagala, Požunova sedma
Vsebina: Katja Požun je pristala na sedmem mestu. LJUBNO OB SAVINJI - Najboljša
smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka prve od
dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob Savinji.…
Avtor: T. P., STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: GostoLjubno kraj za slovensko veselje?
Vsebina: Ljubno - Danes bo na Ljubnem prva od dveh tekem smučarskih skokov za svetovni
pokal. Slovenska vražja dekleta bodo skušala pred domačimi navijači skočiti na
stopničke. Slovenija bo nastopila na sobotni in nedeljski tekmi v sestavi Manja…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
11.02.2012

www.slovenskenovice.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke danes in jutri v Ljubnem
Vsebina:

Avtor: A. F.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.slovenskenovice.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vodi Američanka, Požunova je deveta
Vsebina:

Avtor: T. P., STA
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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11.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skakalni praznik na Ljubnem
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

www.slovenskenovice.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hiša med nogami
Vsebina:

Avtor: M. K.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
11.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V živo: Ženski skoki v Ljubnem ob Savinji
Vsebina:

Avtor: A. V.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Požunova sedma na 'domači' skakalnici
Vsebina:

Avtor: A. V.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Zmaga Hendricksonove, Požunova sedma
Vsebina:

Avtor: A. V.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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11.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Zmaga Hendricksonove, Požunova sedma
Vsebina:

Avtor: A. V.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.dolenjskilist.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem Vtičeva danes ni imela sreče
Vsebina:

Avtor: STA, J. A.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
11.02.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved športnih dogodkov: nedelja, 12. februar
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
11.02.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno: v finalni seriji štiri slovenske skakalke
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
11.02.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno: zmaga Hendricksonovi, Požunova na 7. mestu
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: KATJA POŽUN, ANJA TEPEŠ, MAJA VTIČ, ŠPELA ROGELJ, URŠA BOGATAJ,…
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11.02.2012

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V Ljubnem praznik ženskih smučarskih skokov
Vsebina:

Avtor: 09:54
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
12.02.2012

Radio 1

Termin: 13:20:00

SLOVENIJA

Naslov: Predsednik države bo navijal za slovenske skakalke
Vsebina: Danes zjutraj se je dan pričel zelo posebno. Boštjanu Romihu je v predsedniškem
stotem Zajtrku z zvezdami družbo delal predsednik dr. Danilo Türk. Takoj za tem se
je sicer odpravil na Ljubno, tam se bo udeležil FIS tekmovanja za svetovni pokal v…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: V eter

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.02.2012

Radio Ognjišče

Termin: 15:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno ob Savinji je ta konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala v smučarskih…
Vsebina: Ljubno ob Savinji je ta konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske. Tako, kot včeraj je tudi danes slavila Američanka Sarah
Hendrickson. Nastopile so tudi Slovenke: včeraj so se v v finale uvrstile štiri, danes…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Info oddaja

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
12.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem znova najboljša Američanka
Vsebina: Junakinja tekmovanja smučark skakalk za točke svetovnega pokala na Ljubnem je
Američanka Sarah Hendrickson, ki je za drugo zmago s 95 metri v finalni seriji
postavila nov rekord naprave. Za slovensko uvrstitev v deseterico je še enkrat v…
Avtor: Dare Rupar
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

Radio 1

Termin: 16:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Katja Požun danes deveta
Vsebina: Slovenija pa je ta konec tedna gostila najboljše smučarke skakalke. Po mnenju Rajka
Pintarja je tekma v Ljubnem ob Savinji izpolnila vsa pričakovanja.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Novice

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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12.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Druga tekma na Ljubnem
Vsebina: Skakalnica na Ljubnem ob Savinji pa je gostila drugo tekmo svetovnega pokala za
dekleta. Slovenske skakalke so bile ponovno uspešne, tri so osvojile točke, največ jih
je Katja Požun, ki je bila deveta.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem nič novega
Vsebina: Če v letošnji sezoni pozorno spremljate ženske smučarske skoke potem naslednjo
zgodbo zagotovo že poznate.
Avtor: Sara Oblak
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
12.02.2012

POP TV

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno 2012
Vsebina: Rekord ameriške najstnice Sarah Hendrickson.

Avtor: Andrej Hočevar
Rubrika, Oddaja: 24 ur

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
12.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 22:45:00

SLOVENIJA

Naslov: Zmaga Američanke, Požunova med deset
Vsebina: Smučarke skakalke so se za točke svetovnega pokala merile na Ljubnem ob Savinji.

Avtor: Sara Oblak
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
12.02.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 22

SLOVENIJA

Naslov: Jože, pozen', v Ljubnem so pripravljeni!
Vsebina: NEDELJSKI NA PRIZORIŠČU SVETOVNEGA ŽENSKEGA POKALA V SKOKIH

Avtor: Karmen Pust, Tone Fornezzi
Rubrika, Oddaja: Športni dogodek

Žanr:Poročilo

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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12.02.2012

Nedelo

Stran: 14

SLOVENIJA

Naslov: Kar Katja Požun reče, tudi stori
Vsebina: Sarah Hendrickson znova zmagala

Avtor: Miha Šimnovec
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

Nedelo

Stran: 15

SLOVENIJA

Naslov: Semafor
Vsebina: Rezultati

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova deveta
Vsebina: Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 12. februarja (STA) - Američanka Sarah Hendrickson (259,6
točke), ki ji je v finalu vnovič uspel rekordno dolg skok na ljubenski lepotici - 95…
Avtor: zza/zza
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Pregled - šport od 12.00 do 17.30
Vsebina: Ljubljana, 12. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu od
12.00 do 17.30.
Avtor: ad/ic/tb/zor/urk/zza/jz/am/lr/ad
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
12.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova deveta (dopolnjeno)
Vsebina: Ljubno ob Savinji, 12. februarja (STA) - Američanka Sarah Hendrickson (259,6
točke), ki ji je v finalu vnovič uspel rekordno dolg skok na ljubenski lepotici - 95
metrov - je osvojila tudi drugo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih na…
Avtor: zza/tb
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, KATJA…
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12.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - Slovenija, 12. 2. (nedelja)
Vsebina: Ljubljana, 12. februarja (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne
dejavnosti Slovenije v nedeljo, 12. februarja.
Avtor: bp/mva/tz/bp
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - fotoservis, 12. 2. (nedelja)
Vsebina: Ljubljana, 12. februarja (STA) - V fotoservisu STA bodo v nedeljo, 12. februarja, na
voljo fotografije z naslednjih dogodkov.
Avtor: bp/mkr/tz/bp
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Napoved - šport, 12. 2. (nedelja)
Vsebina: Ljubljana, 12. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v
nedeljo, 12. februarja.
Avtor: bp/am/lr/bp
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.02.2012

www.sta.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonova na Ljubnem v vodstvu, Požunova sedma
Vsebina: Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 12. februarja (STA) - Američanka Sarah Hendrickson (126,1
točke) je po rekordno dolgem skoku na ljubenski lepotici - 91,5 metra - v vodstvu…
Avtor: zza/zza
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.zurnal24.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: 1. serija: Požunova v igri za stopničke
Vsebina:

Avtor: J. K., L. G.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Američanka spet na vrhu, Katja Požun med deset - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skoki v živo: Ljubno ob Savinji, 1. serija - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: RTV-Slovenija
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Matjaž Triplat: Slovenija ima izjemen potencial - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ameriška invazija na Ljubno - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Bodo Slovenke danes manj 'GostoLjubne'? - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
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12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno: nova zmaga Američanke, Požunova tokrat deveta - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Delo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonova na Ljubnem v vodstvu, Požunova sedma - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: 24ur
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Požunova sedma po prvi seriji* - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V Sloveniji letela ameriška super junakinja - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vtičeva na drugi tekmi brez finala - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Dolenjski
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MAJA VTIČ
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12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Katja Požun lahko skoči za stopničke - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Slo.Novice
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno: Požunova sedma po prvi seriji - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: Delo
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI
12.02.2012

www.slovenskenovice.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Katja Požun lahko skoči za stopničke
Vsebina:

Avtor: M. U.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.slovenskenovice.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Katja Požun med prvo deseterico
Vsebina: Najboljše smučarske skakalke na drugi tekmi na Ljubnem. LJUBNO OB SAVINJI - Na
skakalnici na Ljubnem se še drugič merijo najboljše smučarske skakalke na tekmi
svetovnega pokala. Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova…
Avtor: M. U.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonovi zmaga in rekord skakalnice
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
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12.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Bodo Slovenke danes manj "GostoLjubne"?
Vsebina:

Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
12.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V Sloveniji letela ameriška super junakinja
Vsebina:

Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
12.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Špela Rogelj na Ljubnem iskala mamo
Vsebina: Ljubljana - V soboto je s trinajstim mestom na Ljubnem naredila veliko zadovoljstva
svojim navijačem slovenska skakalka Špela Rogelj, ki še vedno stiska zobe zaradi
težav s hrbtom. Zdravstvene težave s hrbtom že kar nekaj časa bremenijo našo…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, ŠPELA…
12.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Matjaž Triplat: Slovenija ima izjemen potencial
Vsebina: Glavni trener ženske skakalne reprezentance Matjaž Triplat ni bil povsem zadovoljen
po domačih tekmah svetovnega pokala na Ljubnem, a verjame, da ima Slovenija
ogromno potenciala za vrhunske domete. Primož Triplat
Za vami sta domači…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, KATJA…
12.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skoki v živo: Katja Požun po prvi seriji blizu stopničk
Vsebina:

Avtor: S. J.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ŠPELA…
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12.02.2012

www.rtvslo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Anja Tepeš
Vsebina: To je v družini. Tepeševi naredimo lep telemark.Izjava smučarske skakalke Anje
Tepeš po prvi seriji tekme svetovnega pokala na Ljubnem, TV Slovenija.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, ANJA…
12.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Američanka spet na vrhu, Katja Požun spet med deset
Vsebina:

Avtor: S. J., T. O.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Skoki v živo: Ljubno ob Savinji, 1. serija
Vsebina:

Avtor: S. J.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Američanka spet na vrhu, Katja Požun med deset
Vsebina:

Avtor: S. J., T. O.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
12.02.2012

www.dolenjskilist.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Vtičeva na drugi tekmi brez finala
Vsebina:

Avtor: B. B.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
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12.02.2012

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: V Sloveniji letela ameriška super junakinja
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
12.02.2012

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova deveta (dopolnjeno)
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
12.02.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno: nova zmaga Američanke, Požunova tokrat deveta
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
12.02.2012

www.delo.si

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno: Požunova sedma po prvi seriji
Vsebina: Tudi na drugi tekmi svetovnega pokala ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob
Savinji najbolje kaže Sarah Hendrickson. Ljubno - Američanka Sarah Hendrickson
(126,1 točke) je po rekordno dolgem skoku na tekmi svetovnem pokala na…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
12.02.2012

www.24ur.com

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Hendricksonovi zmaga na Ljubnem, Požunova deveta
Vsebina:

Avtor: 15:10
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ANJA…
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13.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 07:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Smučarski skoki-Ljubno-Katja Požun deveta
Vsebina: V prvi sezoni svetovnega pokala smučarskih skakalk je bila na Ljubnem ob Savinji
najboljša Američanka Sara Hendrickson, postavila je tudi rekord skakalnice, 95
metrov. Naše manj od pričakovanega, najboljša Katja Požun, deveta.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Druga jutranja kronika

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Radio Maribor MM1

Termin: 08:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem slavila Američanka Sarah Hendrickson
Vsebina: Na Ljubnem je tudi drugi dan slavila Američanka Sarah Hendrickson v finalu je
postavila tudi rekorde deklet na ljubeljski lepotici 95 metrov.
Avtor: Matej Štrafela
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: URŠA BOGATAJ, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA…
13.02.2012

Radio 1

Termin: 09:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem je dvakrat slavila Američanka
Vsebina: Na Ljubnem je dvakrat slavila Američanka, Katja Požun je bila deveta. Na Ljubnem
se je včeraj končala druga od dveh tekem svetovnega pokala v ženskih smučarskih
skokih.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Lokalne novice

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Radio 1

Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem se je včeraj končalo tekmovanje v ženskih smučarskih skokih
Vsebina: Na Ljubnem so včeraj naše tekmovalke skakale nekoliko slabše. Na Ljubnem se je
včeraj končala druga od dveh tekem svetovnega pokala v ženskih smučarskih
skokih.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Lokalne novice

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
13.02.2012

Radio Slovenija 1

Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Začela se je nova tradicija, ki bo trajala in trajala
Vsebina: Minuli konec tedna smo tudi pri nas lahko pospremili uvodno tekmo smučark skakalk
za točke svetovnega pokala. Na Ljubljen v Savinski dolini, so tako dosedanjim
izvedbam Celinskega pokala, dodali nov mejnik in v največji meri tudi uspeli. Morda…
Avtor: Dare Rupar
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
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13.02.2012

TV Slovenija 1

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Na Ljubnem so domačini poskrbeli za vzdušje
Vsebina: Slovenija je minuli konec tedna gostila prvi ženski skakalni preizkušnji za svetovni
pokal. Z odlično organizacijo se je izkazalo Ljubno ob Savinji kjer se je zbralo največ
navijačev v premierni sezoni tekem najvišjega ranga. Zmanjkala je le pika na i…
Avtor: Sara Oblak
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Nova

Stran: 18

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Podporo prvemu svetovnemu FiS pokalu v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem
ob Savinji je izkazala tudi najboljša slovenska tekačica na smučeh Petra Majdič, ki se
je z ekipo legend slovenskih smučarskih športov pomerila na virtualni skakalnici…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Trači

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
13.02.2012

REPORTER

Stran: 91

SLOVENIJA

Naslov: Petra Majdič vabi
Vsebina: Bliža se prvi svetovni FIS-pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob
Savinji, Slovenija pa se ogreva skupaj z domačimi skakalkami.
Avtor: Monika Kubelj
Rubrika, Oddaja: Estrada

Žanr:Vest

Naklada:25000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
13.02.2012

Delo

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: Katjo Požun kar vrtelo po zraku
Vsebina: Smučarski skoki

Avtor: Miha Šimnovec
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Delo

Stran: 18

SLOVENIJA

Naslov: Semafor
Vsebina: Rezultati

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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13.02.2012

Dnevnik

Stran: 24

SLOVENIJA

Naslov: Preveč napak in slabe razmere
Vsebina: Američanka Sarah Hendrickson je dobila obe tekmi za svetovni pokal v smučarskih
skokih v Ljubnem
Avtor: sta
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Dnevnik

Stran: 28

SLOVENIJA

Naslov: Vikend v številkah
Vsebina: pregled rezultatov športnih tekmovanj

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Vest

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.02.2012

Ekipa

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: Požunova sedma in deveta
Vsebina: Katja Požun je tudi na domači tekmi svetovnega pokala v Ljubnem nadaljevala serijo
uvrstitev med najboljšo deseterico.
Avtor: rp
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Žanr:Vest

Naklada:16700

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT, KATJA…
13.02.2012

Ekipa

Stran: 19

SLOVENIJA

Naslov: Smučarski skoki
Vsebina: Športni rezultati

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Zimski športi

Žanr:Vest

Naklada:16700

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.02.2012

Primorske novice

Stran: 18

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke letijo po zraku
Vsebina: Smučarski vikend je zaznamovala Tina Maze z drugim mestom v Andori - V Ljubnem
so se predstavile smučarske skakalke
Avtor: ALEŠ SORTA
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
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13.02.2012

Slovenske novice

Stran: 13

SLOVENIJA

Naslov: Trema Veliko breme
Vsebina: Sarah Hendrickson požela obe skakalni zmagi na Ljubnem

Avtor: OTO GIACOMELLI
Rubrika, Oddaja: Finale

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
13.02.2012

Večer

Stran: 5

SLOVENIJA

Naslov: Mož, ki verjame, da bo Ljubno damska Planica
Vsebina: PORTRET TEDNA- Rajko Pintar

Avtor: VLADO PAVEO
Rubrika, Oddaja: V žarišču

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Večer

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: Ameriška najstnica še naprej razred zase
Vsebina: Sarah Hendrickson dvakrat slavila na Ljubnem, Katja Požun sedma in deveta

Avtor: ANDREJA PREL
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Večer

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: Naše "orlice" posebej navdušene nad publiko
Vsebina: Varovanke Matjaža Triplata so na Ljubnem uživale, saj nikjer nimajo tako glasne in
številne podpore navijačev
Avtor: ANDREJA PREL
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Anketa

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
13.02.2012

Žurnal 24

Stran: 9

SLOVENIJA

Naslov: Požunova med deset
Vsebina: Ljubno.

Avtor: L. G.
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN, ŠPELA…
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13.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Matjaž Triplat: Slovenija ima izjemen potencial - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, MATJAŽ TRIPLAT
13.02.2012

www.times.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: P. Majdič: V mlajših letih bi skočila - Šport - TIMES.si
Vsebina:

Avtor: SiOL
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.02.2012

www.siol.net

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: P. Majdič: V mlajših letih bi skočila
Vsebina:

Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI
13.02.2012

www.e-revija.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Začela se je neka nova tradicija, ki bo trajala in trajala
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
13.02.2012

www.rtvslo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Začela se je neka nova tradicija, ki bo trajala in trajala
Vsebina:

Avtor: R. K.
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
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14.02.2012

Radio Velenje

Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

Naslov: Konec tedna sta bili na Ljubnem tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih za…
Vsebina: Konec tedna sta bili na Ljubnem tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih za
ženske. Na ta dogodek so se zavzeti organizatorji, člani Smučarsko skakalnega kluba
Ljubno pripravljali kar lep čas, se je splačalo, odgovarja Rajko Pintar, predsednik…
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Poročila

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
14.02.2012

List - Revija za kulturo in druga…

Stran: 10

SLOVENIJA

Naslov: Bo Ljubno druga Planica?
Vsebina: Januarsko sejo je predsednica upravnega odbora SŠGZ, Šoštanjčanka dr. Cvetka
Tinauer sklicala v Šport centru Prodnik v Juvanju, ki sodi v občino Ljubno.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Dogodki in ljudje

Žanr:Poročilo

Naklada:900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI SKOKI
14.02.2012

Novi tednik

Stran: 13

SLOVENIJA

Naslov: Ameriški skok med navijače Ljubnega
Vsebina: Neverjetno vzdušje, tisoči navijačev, precejšen mraz in veliko dobre volje so odlike
dvodnevnega dogajanja na Ljubnem ob Savinji, ki je minilo v znamenju tekem
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske.
Avtor: US
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
14.02.2012

Jana

Stran: 34

SLOVENIJA

Naslov: Podpora slovenskim skakalkam
Vsebina: Pred prvim svetovnim pokalom FIS v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob
Savinji je našim izvrstnim skakalkam izkazala podporo tudi naša najboljša tekačica
na smučeh Petra Majdič.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Ljudje in dogodki

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
14.02.2012

Dnevnik

Stran: 25

SLOVENIJA

Naslov: Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske v Ljubnem ob Savinji skozi objektiv…
Vsebina: foto utrinki

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Time out

Žanr:foto reportaža

Naklada:54900

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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14.02.2012

Ekipa

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: Le navdih ne bo dovolj
Vsebina: Tekma na Ljubnem pokazala, da so tudi ženski skoki lahko še kako zanimivi

Avtor: Robert Pogačar
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Žanr:Poročilo

Naklada:16700

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
14.02.2012

www.siol.net

Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Ljubo Jasnič: Skakalke imajo v meni velikega zaveznika
Vsebina: Skakalni tekmi na Ljubnem sta pretekli konec tedna postavili nove smernice, Ljubo
Jasnič pa je med drugim spregovoril tudi o bitkah, ki so jih imeli s SZS, da so ženski
skoki le dobili pravo veljavo. Pretekli konec tedna je Ljubno postavilo nov mejnik v…
Avtor: Jaka Lopatič
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
15.02.2012

7 dni

Stran: 6

SLOVENIJA

Naslov: Rekord na Ljubnem
Vsebina: Ljubno v Savinjski dolini si je minuli vikend prislužilo laskav rekord še nikoli ni bilo na
kakšni ženski skakalni tekmi svetovnega pokala toliko obiskovalcev.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: /

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
15.02.2012

Dnevnik

Stran: 36

SLOVENIJA

Naslov: Snežna in ledenodnevna vremenska zgodovina
Vsebina: Če ni prinesel ključev od korenin včerajšnji Valentin, jih bo čez teden dni vsaj pust.

Avtor: Miha Pavšek
Rubrika, Oddaja: Prosti čas

Žanr:Poročilo

Naklada:54900

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
16.02.2012

Dolenjski list

Stran: 18

SLOVENIJA

Naslov: Vtičeva razočarala na Ljubnem
Vsebina: Maja Vtič iz SD Zabrdje je na dveh tekmah svetovnega pokala v smučarskih skokih
na Ljubnem ob Savinji osvojila vsega eno točko.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: KATJA POŽUN, MAJA VTIČ, SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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16.02.2012

Lisa

SLOVENIJA

Stran: 7

Naslov: Dekleta v dno skakalnice s telemarkom
Vsebina: LJUBNO OB SAVINJI

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: /

Naklada:

Žanr:Poročilo

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
16.02.2012

Naš čas

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: Skakalnica Ljubno - ženska Planica
Vsebina: Vražje Slovenke niso izpolnile vseh ciljev

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Naslovnica

Žanr:Napovednik…

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
16.02.2012

Naš čas

Stran: 2

SLOVENIJA

Naslov: Daleč od Ljubljane, blizu svetu
Vsebina: Svet se je vrtel na Ljubnem - Večja sreča s snegom kot z vodo - "Zgodovinska"
Rogaška - Črke radi vzamejo v roke
Avtor: Ifc
Rubrika, Oddaja: Od četrtka do četrtka

Žanr:Poročilo

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
16.02.2012

Naš čas

Stran: 12

SLOVENIJA

Naslov: Čvek, čvek...
Vsebina: Pregled vesti

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: /

Žanr:Vest

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
16.02.2012

Naš čas

Stran: 12

SLOVENIJA

Naslov: Frkanje levo & desno
Vsebina: Pregled vesti

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: /

Žanr:Vest

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE

Stran 76

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org, www.m1g.info

16.02.2012

Naš čas

Stran: 16

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno - ženska Planica
Vsebina: Na prvi tekmi v smučarskih skokih za svetovni pokal za ženske v Sloveniji na
Ljubnem zmagala Američanka Sarah Hendrickson. Naše solidne - Zadovoljni
organizatorji, navijači, nad gledalci tudi vražje Slovenke - Skoki za ženske tudi v…
Avtor: Tatjana Podgoršek
Rubrika, Oddaja: Šport in rekreacija

Žanr:Poročilo

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
16.02.2012

Naš čas

Stran: 16

SLOVENIJA

Naslov: Rajko Pintar: Skoki so preteklost, sedanjost in prihodnost
Vsebina: Ljubenska skakalnica

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport in rekreacija

Žanr:Intervju

Naklada:5400

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
16.02.2012

Polet

Stran: 15

SLOVENIJA

Naslov: Premiere
Vsebina: Tina Maze je absolutna kraljica slovenskega zimska športa.

Avtor: S. V.
Rubrika, Oddaja: dva tedna in pol

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
16.02.2012

Polet

Stran: 30

SLOVENIJA

Naslov: Ženska lahko poleti tudi 250 metrov
Vsebina: Pred skoraj natanko enim letom Primož Peterka, dvakratni zmagovalec svetovnega
pokala v smučarskih skokih, ni niti približno vedel, kaj bo počel, ko bo po zadnjem
poletu na planiški velikanki končal kariero aktivnega športnika.
Avtor: Jaka Lucu
Rubrika, Oddaja: Gladiator

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
16.02.2012

Delo

Stran: 22

SLOVENIJA

Naslov: Med letečimi fanti in dekleti sredi Ljubljane
Vsebina: Skakalnice v Mostecu

Avtor: Staš Ivanc
Rubrika, Oddaja: Panorama

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŠPELA ROGELJ, URŠA…
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16.02.2012

www.delo.si

Termin:

SLOVENIJA

Naslov: Med smučarskimi skakalci v Mostecu
Vsebina:

Avtor: /
Rubrika, Oddaja:

Žanr:Spletni članek

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŠPELA ROGELJ, URŠA…
17.02.2012

Novi tednik

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Ljubno pod vtisom vražjih žensk

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Naslovnica

Žanr:Napovednik…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
17.02.2012

Novi tednik

Stran: 14

SLOVENIJA

Naslov: Predsednika so prepričali. Tudi ženski skoki so pravi šport.
Vsebina: Pohvale organizatorjem, ki že razmišljajo o naslednji tekmi za svetovni pokal

Avtor: URŠKA SELIŠNIK
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, KATJA…
17.02.2012

Novi tednik

Stran: 32

SLOVENIJA

Naslov: Lepotica stoletja v domačem kraju
Vsebina: Ime Bernarde Marovt, v tujini znane kot Bernie, je pri nas sinonim za dolgo in
uspešno manekensko kariero.
Avtor: URŠKA SELIŠNIK
Rubrika, Oddaja: Rumena stran

Žanr:Foto vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
17.02.2012

Hopla

Stran: 2

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Pustna sobota bo sicer jutri, a ptujski kurenti zimo veselo, čeprav za zdaj še
neuspešno, preganjajo že nekaj časa.
Avtor: ta
Rubrika, Oddaja: Za začetek

Žanr:Foto vest

Naklada:25350

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKI SMUČARSKI…
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17.02.2012

Mladina

SLOVENIJA

Stran: 66

Naslov: Parada
Vsebina: foto vest dogodkov

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Parada

Žanr:foto reportaža

Naklada:19840

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
17.02.2012

Savinjske novice

Stran: 1

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: Naslovnica Savinjskih novic

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Naslovnica

Žanr:Napovednik…

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
17.02.2012

Savinjske novice

Stran: 17

SLOVENIJA

Naslov: Uvertura ženskega svetovnega pokala za čisto odliko
Vsebina: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA DEKLETA - LJUBNO OB SAVINJI 2012

Avtor: Franjo Pukart
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
17.02.2012

Savinjske novice

Stran: 24

SLOVENIJA

Naslov: Cvetke in koprive
Vsebina: Satire preteklega tedna

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: za razvedrilo

Žanr:satira

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
17.02.2012

Savinjske novice

Stran: 27

SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: BTC, Ljubno

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Oglasi

Žanr:Oglas

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE

Stran 79

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org, www.m1g.info

17.02.2012

Delo

SLOVENIJA

Stran: 13

Naslov: Žlahtni dvomotorci
Vsebina: Zasavska hvalnica norosti

Avtor: Polona Malovrh
Rubrika, Oddaja: Slovenija

Naklada:

Žanr:Komentar

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, KATJA POŽUN
19.02.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: Sulec za skakalke
Vsebina: Dobili smo novo vlado in začel se je lov na velike ribe

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Žanr:Šala

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
19.02.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: Zastareli grehi
Vsebina: Na tekmi svetovnega pokala v ženskih skokih so se pod skakalnico na Ljubnem ob
Savinji srečali predsednik BTC Jože Mermal, bivši predsednik Milan Kučan, bivši
varnostnik Peter Šefman in bivši profesor dr. Geza Vogrinčič.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Žanr:Šala

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
19.02.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: Lovše napreduje
Vsebina: V soboto je prišel na tekmo svetovnega pokala v ženskih skokih na Ljubno tudi
predsednik SZS Tomaž Lovše.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Žanr:Šala

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
19.02.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 26

SLOVENIJA

Naslov: Ljubno je postalo ženska Planica
Vsebina: NEDELJSKI SE JE UDELEŽIL IN IZBRSKAL NEKAJ ZANIMIVOSTI VELIKEGA
TEKMOVANJA SKAKALK
Avtor: Tone Fornezzi
Rubrika, Oddaja: uspeh

Žanr:Poročilo

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
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20.02.2012

Nova

Stran: 57

SLOVENIJA

Naslov: Vražje SLOVENKE prestale domači krst
Vsebina: Ljubno, 11. februarja Ljubno ob Savinji, ženski svetovni pokal v smučarskih skokih

Avtor: DOMEN MAVRIČ
Rubrika, Oddaja: Na zabavi

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
23.02.2012

Dolenjski list

Stran: 16

SLOVENIJA

Naslov: ŠPORT PO DOLGEM IN POČEZ
Vsebina: ŠPORTNE VESTI

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Vest

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE, MAJA…
23.02.2012

Story SLO

Stran: 77

SLOVENIJA

Naslov: Vražje Slovenke navdušile
Vsebina: SVETOVNI POKAL V ŽENSKIH SMUČARSKIH SKOKIH

Avtor: DOMEN MAVRIČ
Rubrika, Oddaja: Zabava

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE,…
24.02.2012

Savinjske novice

Stran: 19

SLOVENIJA

Naslov: Datum skakalnih tekem v prihodnjem letu že določen
Vsebina: Po vsestransko uspešnem športnem spektaklu na Ljubnem je le dva dni kasneje s
strani mednarodne smučarske zveze (FIS) prišla potrditev, da bo Ljubno tudi v
prihodnjem letu prireditelj dveh tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih za…
Avtor: Štefka Sem
Rubrika, Oddaja: Šport

Žanr:Poročilo

Naklada:2500

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
24.02.2012

Savinjske novice

Stran: 24

SLOVENIJA

Naslov: Cvetke in koprive
Vsebina: kratke novice iz družabnega življenja

Avtor: /
Rubrika, Oddaja: za razvedrilo

Žanr:Vest

Naklada:2500

Gesla: ŽENSKE SKAKALKE
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24.02.2012

Žurnal 24

Stran: 2

SLOVENIJA

Naslov: Glavni sponzor - Slovenija
Vsebina: EP 2013. Tri milijone in pol za medijski zakup bo šlo najbrž iz državne malhe.

Avtor: Janez Zalaznik
Rubrika, Oddaja: Tema dneva

Žanr:Poročilo

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
26.02.2012

Nedeljski dnevnik

Stran: 20

SLOVENIJA

Naslov: Petra spet daje vetra
Vsebina: Prejšnji vikend se je na Ljubnem v Savinjski dolini na tekmah za svetovni pokal v
ženskih skokih zbralo pod skakalnico precej znamenitih osebnosti.
Avtor: /
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Žanr:Šala

Naklada:147000

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE, ŽENSKE SKAKALKE
28.02.2012

POP TV

Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naslov: Bučen sprejem v prestolnici
Vsebina: Po skoraj točno letu dni, odkar je množica na Prešernovem trgu pozdravila svetovno
prvakinjo v veleslalomu Tino Maze, je smučarska evforija v Sloveniji spet na vrhuncu
Avtor: Vanda Levstik, Vesna Ban
Rubrika, Oddaja: 24 ur

Žanr:Dialogizirano…

Naklada:

Gesla: SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
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Žurnal 24
Naslov: Ženske dobile svojo Planico
Datum: 23.11.2011

Stran, Termin: 19

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Daša Birsa

Stran 83

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 460.51
Rubrika, Oddaja: Scena
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.sta.si
Naslov: Spored svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske
Datum: 23.11.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/zza

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1694783

Ljubljana, 23. novembra (STA) - Spored tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske v sezoni 2011/12. * Spored svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske
2011/12:
03.12.2011 - Lillehammer (Norveška)
06.01.2012 - Schonach - Schönwald (Nemčija)
08.01.2012 - Hinterzarten (Nemčija)
14.01.2012 - Val di Fiemme - Predazzo (Ita)
15.01.2012 - Val di Fiemme - Predazzo (Ita)
28.01.2012 - Szczyrk (Poljska)
29.01.2012 - Szczyrk (Poljska)
04.02.2012 - Hinzenbach (Avstrija)
05.02.2012 - Hinzenbach (Avstrija)
11.02.2012 - Ljubno (Slovenija)
12.02.2012 - Ljubno (Slovenija)
03.03.2012 - Zao (Japonska)
04.03.2012 - Zao (Japonska)
09.03.2012 - Oslo (Norveška) - finale sezone

Stran 84

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Naslov: Smučarske skakalke z visokimi cilji v zimo
Datum: 23.11.2011

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/ic

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1698232

Novinarska konferenca pred začetkom prve sezone svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske.Članice skakalne reprezentance Maja Vtič, Špela Rogelj, Anja Tepež,
Katja Požun, Eva Logar in Urša Bogataj.
Ljubljana, 23. novembra (STA) - Žensko reprezentanco v smučarskih skokih letos čaka
premierna sezona svetovnega pokala, ki se bo začela 3. decembra v norveškem
Lillehammerju. Ekipa na čelu z izkušeno Majo Vtič želi krojiti vrh v svetovnem pokalu,
visoke cilje pa ima tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu ter olimpijskih igrah mladih
prihodnje leto. Slovensko A-reprezentanco sestavljajo Urša Bogataj, Eva Logar, Katja
Požun, Špela Rogelj, Anja Tepeš in Maja Vtič, B-ekipo pa Ema Klinec, Barbara Klinec in
Julija Sršen. Za Logarjevo, najboljšo Slovenko v minuli zimi, je letošnja sezona zaradi
poškodbe že izgubljena: 'Rehabilitacija poteka po načrtu. Za letos je zame žal že konec
nastopov, a moje misli so že usmerjene naprej. To sezono k sreči na sporedu ni ne
svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, tako da se bom v miru pripravljala na naslednjo
sezono.'Odsotnost Logarjeve se bo najbolj poznala v pokalu narodov, saj je povprečno
dosegla nekje med 450 in 550 točk na sezono, opozarja glavni trener reprezentance Matjaž
Triplat: 'Pred sezono sem imel skrito željo, da bi se borili za zmago v pokalu narodov, a
brez Eve to bržčas ne bo mogoče. Kljub njeni poškodbi pa ciljev za zimo nismo spreminjali,
saj so dekleta zimo pričakala odlično pripravljena. V svetovnem pokalu si želimo tri uvrstitve
na stopničke, eno tekmovalko na koncu sezone v 'top 6', še eno pa med 10. Pokal narodov
si želimo končati med najboljšimi petimi reprezentancami sveta. Visoki so cilji tudi na MSP:
enkrat do 6., enkrat do 12. in enkrat do 20. mesta ter ekipno do 5. mesta z orientacijo na
kolajno. Na OI mladih bo nastopila Bogatajeva, njen cilj pa je gotovo ena od kolajn.'Tudi
Triplatov pomočnik, nekdanji šampion Primož Peterka je poudaril, da so v pripravljalnem
obdobju naredili vse, kar se je narediti dalo: 'Glede na konkurenco, sploh na zadnji trening v
Ramsauu, lahko rečem, da dekleta skačejo na res visoki ravni. Vsi člani ekipe smo pred
sezono naredili veliko in dekleta so dobro pripravljena. Kar se tiče fizičnega dela, ni
nobenih pomanjkljivosti, kar pa se tiče samih skokov, tehnike, pa smo imeli zdaj na
pripravah v Ramsauu toliko primerjave, da jaz osebno nad ravnjo skakanja celotne ekipe
ne morem biti razočaran.''Kakšna od deklet gotovo izstopa, a mi je všeč, da je ekipa tako
močna, da gre vsak dan za drugo dekle. Zavedam se, da je to samo trening, saj gre na
tekmi za drugo opremo, psihološka pripravljenost pride do izraza, ampak temelj za sezono
je res dobro postavljen. Kako se bo pa to poznalo na tekmi, pa ni več odvisno od Matjaža
(Triplata, op. STA) ali mene,' je še povedal Peterka.Največje breme v novi sezoni bo ob
poškodbi Logarjeve padlo na Majo Vtič. Sama se s tem ne obremenjuje, saj se bo
osredotočila zgolj na čim boljše nastope: 'Kar se tiče motorične priprave, je ta res dobra, saj
sem naredila velik korak naprej v primerjavi z lani. Veliko sem opravila tudi individualnega
treninga, saj sem želela odpraviti rezerve in tudi v izogib poškodbam. Tudi tehniko sem
glede na lani izboljšala, a je prvi trening na snegu pokazal še nekaj rezerve. To želim v
naslednjih dneh izboljšati in se čim bolj približati svojim najboljšim skokom, saj vem, da
sem lahko takrat blizu vrha.''Letos smo imeli precej boljše pogoje za treniranje, na voljo
smo imeli več finančnih sredstev in priprave smo res super izkoristili. Na prvem snegu bolje
ne bi moglo biti, tudi skoki kažejo na dobro formo. Mislim, da sem bolje pripravljena kot lani
ob začetku sezone, tako da merim na višja mesta kot prejšnjo sezono. In ne samo jaz. Tudi
kot celotna ekipa upamo na skupni uspeh,' pa je pred sezono poudarila Rogljeva.Urša
Bogataj, Katja Požun, Špela Rogelj in Maja Vtič se v petek skupaj s Triplatom odpravljajo v
Rovaniemi, kjer bodo konec tedna nastopile na celinskem pokalu. Nato se bosta ekipi za
svetovni pokal pridružila še Primož Peterka in Anja Tepeš. Skakalke bodo po tekmah še
ostale na Norveškem in sezono nadaljevale na tekmah celinskega pokala v Nottodenu,
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Tretjega decembra se bo v norveškem Lillehammerju začela premierna sezona svetovnega
pokala v ženskih smučarskih skokih. Zelo velike cilje imajo tudi Slovenke. Žensko
reprezentanco v smučarskih skokih letos čaka premierna sezona svetovnega pokala, ki se
bo začela 3. decembra v norveškem Lillehammerju. Ekipa na čelu z izkušeno Majo Vtič želi
krojiti vrh v svetovnem pokalu, visoke cilje pa ima tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu
(MSP) ter olimpijskih igrah (OI) mladih prihodnje leto.Slovensko A-reprezentanco
sestavljajo Urša Bogataj, Eva Logar, Katja Požun, Špela Rogelj, Anja Tepeš in Maja Vtič, B
-ekipo pa Ema Klinec, Barbara Klinec in Julija Sršen. Za Logarjevo, najboljšo Slovenko v
pretekli zimi, je letošnja sezona zaradi poškodbe že izgubljena: "Rehabilitacija poteka po
načrtu. Za letos je zame žal konec nastopov, a moje misli so že usmerjene naprej. To
sezono k sreči na sporedu ni ne svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, tako da se bom v
miru pripravljala na naslednjo sezono."Odsotnost Logarjeve se bo najbolj poznala v pokalu
narodov, saj je povprečno dosegla nekje med 450 in 550 točk na sezono, opozarja glavni
trener reprezentance Matjaž Triplat: "Pred sezono sem imel skrito željo, da bi se borili za
zmago v pokalu narodov, a brez Eve to najbrž ne bo mogoče. Kljub njeni poškodbi pa ciljev
za zimo nismo spreminjali, saj so dekleta zimo pričakala odlično pripravljena. V svetovnem
pokalu si želimo tri uvrstitve na stopničke, eno tekmovalko na koncu sezone v top 6, še eno
pa med 10. Pokal narodov si želimo končati med najboljšimi petimi reprezentancami sveta.
Visoki so cilji tudi na MSP: enkrat do 6., enkrat do 12. in enkrat do 20. mesta ter ekipno do
5. mesta z orientacijo na kolajno. Na OI mladih bo nastopila Bogatajeva, njen cilj pa je
gotovo ena od kolajn."Tudi Triplatov pomočnik, nekdanji šampion Primož Peterka, je
poudaril, da so v pripravljalnem obdobju naredili vse, kar se je narediti dalo: "Glede na
konkurenco, sploh na zadnji trening v Ramsauu, lahko rečem, da dekleta skačejo na res
visoki ravni. Vsi člani ekipe smo pred sezono naredili veliko in dekleta so dobro
pripravljena. Kar se tiče fizičnega dela, ni nobenih pomanjkljivosti, kar se tiče samih skokov
in tehnike, pa smo imeli zdaj na pripravah v Ramsauu toliko primerjave, da jaz osebno nad
ravnjo skakanja celotne ekipe ne morem biti razočaran.""Kakšna od deklet gotovo izstopa,
a mi je všeč, da je ekipa tako močna, da gre vsak dan za drugo dekle. Zavedam se, da je to
samo trening, saj gre na tekmi za drugo opremo, psihološka pripravljenost pride do izraza,
ampak temelj za sezono je res dobro postavljen. Kako se bo to poznalo na tekmi, pa ni več
odvisno od Matjaža (Triplata, op. STA) ali mene," je še povedal Peterka.Največje breme v
novi sezoni bo ob poškodbi Logarjeve padlo na Majo Vtič. Sama se s tem ne obremenjuje,
saj se bo osredotočila zgolj na čim boljše nastope: "Kar se tiče motorične priprave, je ta res
dobra, saj sem naredila velik korak naprej v primerjavi z lani. Veliko sem opravila tudi
individualnega treninga, saj sem želela odpraviti rezerve in tudi v izogib poškodbam. Tudi
tehniko sem izboljšala, a je prvi trening na snegu pokazal še nekaj rezerve. To želim v
naslednjih dneh izboljšati in se čim bolj približati svojim najboljšim skokom, saj vem, da
sem lahko takrat blizu vrha.""Letos smo imeli precej boljše pogoje za treniranje, na voljo
smo imeli več finančnih sredstev in priprave smo res super izkoristili. Na prvem snegu bolje
ne bi moglo biti, tudi skoki kažejo na dobro formo. Mislim, da sem bolje pripravljena kot lani
ob začetku sezone, tako da merim na višja mesta. In ne samo jaz. Tudi kot celotna ekipa
upamo na skupni uspeh," pa je pred sezono poudarila Rogljeva.Urša Bogataj, Katja Požun,
Špela Rogelj in Maja Vtič se v petek skupaj s Triplatom odpravljajo v Rovaniemi, kjer bodo
konec tedna nastopile na celinskem pokalu. Nato se bosta ekipi za svetovni pokal pridružila
še Primož Peterka in Anja Tepeš. Skakalke bodo po tekmah še ostale na Norveškem in
sezono nadaljevale na tekmah celinskega pokala v Nottodenu, kjer bo ekipo dopolnila tudi
Ema Klinec.
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Ljubljana - Za slovenske smučarske skakalke bo letošnja sezona nekaj posebnega, saj se
bodo premierno pomerile v svetovnem pokalu, v katerem bodo lahko prišle tudi do lepih
denarnih nagrad. Tako kot fanti bodo imela tudi dekleta denarni sklad na tekmah
svetovnega pokala. Sicer bo ta nekoliko manjši, vendar bodo to kljub temu hvale vredne
številke, za katere se bodo potegovale tudi naše skakalke. Ljubno, ki bo 11. in 12. februarja
prihodnje leto gostilo dve tekmi svetovnega pokala za ženske, bo imelo nagradni sklad
35.000 švicarskih frankov (približno 29.000 evrov) za obe tekmi. Zmagovalka bo tako na
vsaki tekmi svetovnega pokala prejela po 3000 švicarskih frankov, medtem ko je bila
praksa na tekmah celinskega pokala 500 švicarskih frankov. Verjetno bi kar zajeten kupček
denarja v tej sezoni pobrala naša Eva Logar, ki pa se je žal poškodovala, a že kuje načrte
za prihodnjo sezono. "Rehabilitacija poteka po načrtu. Zame je na žalost sezona
zaključena. Vse misli so usmerjene že naprej. Letošnja sezona ni ne olimpijska in nima
svetovnega prvenstva, tako da veliko ne bom izgubila," je povedala študentka, ki izpite v
povprečju opravlja z ocena 9,2, kar je pohvalno za športnico, ki je veliko na treningih.
Maja Vtič bo ob odsotnosti Eve Logar gonilna sila slovenskega ženskega skakanja.
Tako bo breme tistih poglavitnejših rezultatov padlo na Majo Vtič ? lani deseta v skupnem
seštevku celinskega pokala, v katerem pa je identična kakovost, kot bo v svetovnem
pokalu. "V tehniki moram postoriti še kar nekaj popravkov. Rezerve imam tudi drugod.
Treningi so bili uspešni, kar so pokazali zadnji testi. Se pa je krog kandidatk za visoke
uvrstitve razširil. Deset tekmovalk se lahko poteguje za zmago. Na vsaki tekmi želim
pokazati najboljše skoke," pravi Maja pred začetkom sezone, ki se bo za dekleta začela s
tekmo celinskega pokala v Rovaniemiju konec meseca, medtem ko bo prva postojanka
svetovnega pokala v Lillehammerju med 2. in 4. decembrom.So pa se z vstopom v svetovni
pokal povečali tudi stroški za dekleta, kar poudarja predsednik zbora za skoke in nordijsko
kombinacijo Ljubo Jasnič, ki upa, da bodo kmalu našli vsa potrebna sredstva: "Naša
dekleta niso le najboljša temveč tudi najlepša. Vesel sem, da smo prišli do svetovnega
pokala tudi pri dekletih. Obremenil nas je za dodatnih 100.000 evrov, saj morajo potovati
veliko dlje. V okviru zmožnosti upamo, da bomo v letošnjem letu pokrili celotno finančno
konstrukcijo. Manjka nam 250.000 evrov. Ampak ta številka ne omejuje programa, ki teče
naprej. Resno računamo na uspehe deklet, ki so nas v preteklosti že razveseljevala. Veseli
smo tudi, da se bodo dekleta pokazala domači publiki na tekmi svetovnega pokala v
Ljubnem."
Špela Rogelj
Zaradi premajhnega finančnega vložka v ženske skoke so
imela naša dekleta v preteklosti kar nekaj težav ? predvsem pri opremi. Vendar se je stanje
začelo nekoliko izboljševati. Občutno stare drese so zamenjali novi. "Z novo opremo ter
novimi smučmi ? poleti sem skakala še s štiri leta starim dresom ? pričakujem, da bom
pokazala tisto, kar res znam," pravi Katja Požun. Med tistimi, od katerih se bo nekoliko več
pričakovalo v novi sezoni, sta tudi Špela Rogelj ter Anja Tepeš. Slednja je povsem sanirala
zadnjo poškodbo, kar je dober znak za začetek sezone, ki jo bo začela v Lillehammerju,
kamor bo prišla s kombijem s pomočnikom Matjaža Triplata ? Primožem Peterko. "Sedaj
lahko delam spet vse in se tako normalno pripravljam. Imam še nekaj napak, ki jih bom
skušala popraviti. Vse gre po načrtih," pravi sestra Jurija Tepeša. Zelo optimistična pa je
pred sezono Rogljeva: "V tehniki so še manjše napake, ki jih moram odpraviti. Kondicijsko
je celotna ekipa napredovala od lani. Mislim, da bi se nas morala konkurenca bati. Cilje
sem si postavila malenkostno višje, bo pa nekaj posebnega skakati v svetovni pokalu, saj
bo imel večjo draž kot tekme celinskega pokala."
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Zgodovinska sezona že izgubljena za Evo Logar V smučarskih skokih skakalke letos čaka
premierna sezona svetovnega pokala, v katerem si sam vrh želijo krojiti tudi
Slovenke.Najvišje tekmovanje za skakalke ne bo več kontinentalni pokal, temveč tako kot v
moški konkurenci svetovni pokal. Na sporedu je 14 tekem, sezona se začenja 3. decembra
v Lillehammerju, vrhunec sezone za Slovenke pa bosta domači tekmi za svetovni pokal v
Ljubnem ob Savinji (11. in 12. februarja).Nesrečna Logarjeva dobro okrevaSlovensko Areprezentanco sestavljajo Urša Bogataj, Eva Logar, Katja Požun, Špela Rogelj, Anja Tepeš
in Maja Vtič, B-ekipo pa Ema Klinec, Barbara Klinec in Julija Sršen.Za Logarjevo, najboljšo
Slovenko v minuli zimi, je letošnja sezona zaradi poškodbe že izgubljena: "Rehabilitacija
poteka po načrtu. Za letos je zame žal že konec nastopov, a moje misli so že usmerjene
naprej. To sezono k sreči na sporedu ni ne svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, tako
da se bom v miru pripravljala na naslednjo sezono." Med petimi najboljšimi
reprezentancamiOdsotnost Logarjeve se bo najbolj poznala v pokalu narodov, saj je
povprečno dosegla nekje med 450 in 550 točk na sezono, opozarja glavni trener
reprezentance Matjaž Triplat: "Pred sezono sem imel skrito željo, da bi se borili za zmago v
pokalu narodov, a brez Eve to bržčas ne bo mogoče. Kljub njeni poškodbi pa ciljev za zimo
nismo spreminjali, saj so dekleta zimo pričakala odlično pripravljena. V svetovnem pokalu
si želimo tri uvrstitve na stopničke, eno tekmovalko na koncu sezone v 'top 6', še eno pa
med 10. Pokal narodov si želimo končati med najboljšimi petimi reprezentancami
sveta."Peterka zaupa dekletomTudi Triplatov pomočnik, nekdanji šampion Primož Peterka
je poudaril, da so v pripravljalnem obdobju naredili vse, kar se je narediti dalo: "Glede na
konkurenco, sploh na zadnji trening v Ramsauu, lahko rečem, da dekleta skačejo na res
visoki ravni. Vsi člani ekipe smo pred sezono naredili veliko in dekleta so dobro
pripravljena. Kar se tiče fizičnega dela, ni nobenih pomanjkljivosti."
Glavni adut - "veteranka" VtičevaNajvečje breme v novi sezoni bo ob poškodbi Logarjeve
padlo na Majo Vtič. Sama se s tem ne obremenjuje, saj se bo osredotočila zgolj na čim
boljše nastope: "Kar se tiče motorične priprave, je ta res dobra, saj sem naredila velik korak
naprej v primerjavi z lani. Veliko sem opravila tudi individualnega treninga, saj sem želela
odpraviti rezerve in tudi v izogib poškodbam. Tudi tehniko sem glede na lani izboljšala, a je
prvi trening na snegu pokazal še nekaj rezerve."Spored svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske 2011/12:3.12. - Lillehammer (Norveška)6.1. - Schonach - Schönwald
(Nemčija)8.1. - Hinterzarten (Nemčija)14. - 15. 1. - Val di Fiemme - Predazzo (Ita)28. - 29.
1. - Szczyrk (Poljska)4. - 5. 2. - Hinzenbach (Avstrija)11. - 12. 2. - Ljubno (Slovenija)3.-4. 3.
- Zao (Japonska)9.3. - Oslo (Norveška) - finale sezone
To. G.
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V sejni sobi Smučarske zveze Slovenije so se medijem predstavile tekmovalke, ki bodo v
letošnji sezoni prvič v zgodovini nastopale na tekmah svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske. Šesterica deklet je spregovorila o poteku poletnih priprav, povedale so
nam, kaj menijo o višjem nivoju tekmovanj, poleg deklet pa sta pričakovanja razkrila tudi
glavni trener Matjaž Triplat in pomočnik trenerja Primož Peterka. Zbrane so nagovorili tudi
predsednik Zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, Ljubo Jasnič,
predsednik Organizacijskega komiteja Ljubno, Rajko Pintar in Beno Hvala, danes
imenovani spiritus agens svetovnih smučarskih skokov. V uvodu je spregovorila
predsednica SZS, Barbara Kürner Čad: "Letos je prvič na sporedu svetovni pokal in teh
tekmovanj se zelo veselimo, saj so se naša dekleta odlično odrezala na poletni turneji. Eva
se je žal poškodovala, toda mi še vedno računamo na zelo dobre rezultate."
Ljubo Jasnič: "Že predvčerajšnjim sem povedal, da sem izredno vesel, da smo prišli tudi do
svetovnega pokala za ženske. SZS je to sicer obremenilo za 100.000 evrov, tudi glede na
to, da morajo potovati dlje kot v prejšnjih sezonah. Upam, da bomo v letošnjem letu pokrili
celotno finančno konstrukcijo, 50.000 evrov nam sicer manjka, a to ne obremenjuje
strokovnega vodstva in deklet. Program teče normalno, razen seveda poškodbe Eve in
mislim, da bomo lahko program v celoti izpeljali. Računamo na uspehe, v Ljubnem pa
imamo prvič tekmi svetovnega pokala. Glede na to kakšni gostitelji so in glede na
organizacijo, se teh tekem že zelo veselim. Dekleta pa se bodo lahko predstavila celotni
slovenski javnosti tudi na domačih tleh."
Matjaž Triplat: "Za nas se veliko stvari ni spremenilo, saj bodo v celinskem pokalu
nastopala ista dekleta, tako da bo konkurenca ista. Naziv tekmovanja je sigurno drugačen,
tako da pričakujemo organizacijo tekmovanj na najvišjem možnem nivoju. To bo sigurno
prispevalo k prepoznavnosti ženskih smučarskih skokov. Ogromno truda je bilo vloženega,
da se ženski skoki popeljejo po teh smernicah in mislim, da se s tem odpira nova dimenzija
za razvoj skokov v mednarodnem merilu. Poletno sezono smo zaključili s pripravami v
Hinzenbachu, v začetku tega meseca, potem pa smo v miru čakali na ugodne razmere. V
Ramsauu smo opravili zelo uspešen trening s sedmimi tehničnimi enotami, dekleta pa so
opravila 130 skokov. Prve enote smo predvsem namenili testiranju opreme, smučem,
dresom in okovju. To so specifične stvari, ki so zelo pomembne in dajejo piko na i.
Določene zadeve nam še manjkajo, smo še v fazi dodelav samih tekmovalnih dresov.
Moramo pa se zavedati, da nimamo takih možnosti, da bi preizkusili ogromno število
dresov. Kar se treningov tiče, za prvi sneg ne moreš imeti boljših pogojev, kot smo jih imeli,
kar je lepa popotnica za naprej. Zdaj čakamo na Rovaniemi, kamor gremo v petek. Tam
bodo nastopile Urša Bogataj, Katja Požun, Špela Rogelj in Maja Vtič, v Lillehammerju na
svetovnem pokalu se nam bosta pridružila še Primož in Anja Tepeš, nadaljevali pa bomo s
celinskim pokalom v Notoddenz, kjer se priključi še Ema Klinec. Barbare Klinec tam ne bo,
saj je ta trenutek na pregledu, verjamem pa, da bo vse v redu. S poškodbo Eve Logar je
moj tihi cilj zelo težko dosegljiv, to je, da konkuriramo za najvišja mesta v pokalu narodov.
Tu bo določen upad točk, saj je Eva osvajala od 34 do 35 točk na tekmo, oziroma 496 do
551 točk na sezono. Vendar ciljev nismo korigirali ali spuščali. Verjamem, da imamo
potencial, punce so dobro pripravljene, motorični testi pa kažejo vrhunsko stopnjo. Cilji, ki
so vezani na svetovni pokal so tri uvrstitve do tretjega mesta, ter ena uvrstitev do šestega in
ena med deseterico v skupnem seštevku. V pokalu narodov želimo uvrstitve med peterico.
Še en visok cilj je vezan na Mladinsko svetovno prvenstvo, kjer planiramo eno uvrstitev do
6, eno do 12 in eno do 20. Za orientacijo na individualnem tekmovanju ciljamo na kolajno,
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ekipno do petega mesta, za orientacijo pa na kolajno. Na Mladinskih olimpijskih igrah v
Innsbrucku, kjer bo nastopila Urša Bogataj, želimo enkrat do tretjega mesta."
Primož Peterka: "Tekom tega leta smo naredili vse kar se je dalo narediti, dekleta so se
zelo trudila, kot tudi Matjaž in jaz. Kolikor sem videl konkurenco in nočem veliko
napovedovati, smo na zelo visokem nivoju."
Maja Vtič: "V tehniki je potrebno še kar nekaj popraviti: Kar se tiče ostalih področij mislim,
da so bili treningi uspešni, to so pokazali tudi testi. Mislim, da se je krog konkurence zelo
razširil, deset tekmovalk se lahko poteguje za zmago, skoraj iz vsake države bi se lahko
kakšna našla. Posebnega cilja za Ljubno nimam, želim pokazati vse kar znam."
Špela Rogelj: "V tehniki je nekaj manjših napak, ki jih je treba popraviti, kondicijsko pa
mislim, da je cela ekipa napredovala od lani. Mislim, da se nas mora konkurenca bati.
Naziv Svetovnega pokala je višji, konkurenca pa ostaja ista. Tudi cilji so zdaj nekoliko višji."
Anja Tepeš: "Glede poškodbe je vse v redu, vse lahko delam, se normalno pripravljam. Je
še nekaj napak za popraviti, drugače pa gre vse po načrtih."
Katja Požun: "S pripravami sem zadovoljna, od poletja sem napredovala in čudno bi bilo, če
ne bi. Pričakujem, da bom pokazala tisto kar znam, da sestavim dva dobra skoka,
predvsem sedaj, ko imamo izboljšano opremo in smuči, ki mi zelo ležijo."
Eva Logar: "Rehabilitacija poteka po planu, letošnja sezona pa je zame na žalost že
zaključena. Vse misli so zdaj usmerjene naprej."
Urša Bogataj: "Zdi se mi da sem dobro pripravljena, predvsem smo poleti veliko delali na
kondiciji.?
Rajko Pintar: "To je za nas velika čast. Tekme so bile potrjene že v začetku septembra, ko
nas je obiskal Walter Hofer. Bili smo zelo ponosni, da je cel dan tudi s koristnimi nasveti
pomagal v času organizacije priprav. Ponovil bi besede Chike Yoshide, ki je rekla, da kar je
Planica za moške, bo Ljubno za ženske skoke. Za nami je že sedem tekem celinskega
pokala, pred nami, 11. in 12. februarja, pa še svetovni pokal. Pričakujemo od tri do pet tisoč
obiskovalcev na tekmo, se pravi veliko več, kot na tekmah celinskega pokala, tudi v tujini.
Veliko priprav je za nami, moram pa povedati, da imamo srečo, da smo že dobili
generalnega sponzorja, to je družba BTC in zlatega sponzorja, to je družba OMV. Plod
priprav so bile tudi podpisane pogodbe s FIS-o in SZS s katero smo vzpostavili zelo dobro
sodelovanje. Razlika med celinskim in svetovnim pokalom je, če ne drugega to, da je
denarni sklad veliko večji. Prepričan pa sem, da bo velik del nagrad ostal v Sloveniji, kot do
sedaj, ko so dekleta najboljše rezultate dosegala na naši skakalnici. Poskusili bomo že prej
zagotoviti pogoje, da bodo dekleta lahko že prej trenirala, če bo strokovni štab to želel in da
bomo tudi sicer poskrbeli za bivalne razmere, tako da se bodo dekleta počutila dobro. Ker
je to velika prelomnica, bi povedal, da ima Ljubno velike zasluge, da so se stvari glede
ženskih skokov premaknile v to smer in tisti, ki je največ naredil za to je Beno Hvala."
Beno Hvala: "Začetki so bili zelo zelo težki. Pred devetimi leti smo naredili prve korake in
sicer v mednarodnem merilu. Ženski smučarski skoki nikakor niso mogli dobiti svetovne
pravice, če lahko tako rečem. Bivša županja Salt Lake Cityja se je borila in končno prišla
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do mednarodnega priznanja te športne panoge. Nove olimpijske panoge, svetovnega
pokala in svetovnega prvenstva. Seveda stvari nisem delal na svojo roko, ampak tudi z že
bivšim vodstvom smučarske zveze. Odkar je novi predsednik zbora in odbora g. Jasnič,
sem v pisni dokumentaciji sodeloval tudi z njim. Lobiranje in promocija sta bila kar naporna.
Niti FIS-a ni bila za to, niti gospod Hofer. Dobivali smo se pri meni doma in skrbeli za to, da
je prišlo do mednarodnega priznanja. Zdaj smo tu. Pisal sem vsem odgovornim urednikom
športnih programov Evrovizije, na naslednji generalni skupščini Evrovizije pa bomo še
posebej promovirali ženske smučarske skoke. V Sočiju je velik interes za ženske skoke.
Skupaj s Triplatom se dogovarjamo, da bi ruska državna reprezentanca prišla na Ljubno,
tako da bi dobili reciprociteto, da bi potem naša dekleta spoznala olimpijsko skakalnico. S
Triplatom sva naredila prve korake. Celo zadevo na Ljubnem mislimo dobro organizirati.
Imamo tudi svoje kadre, nekaj pa smo jih uvozili, kot je na primer vodja tekmovanja in še
kdo. Predstavniki vseh medijev bodo imeli odlične pogoje."
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www.ljnovice.com
Naslov: Slovenske smučarske skakalke z visokimi cilji
Datum: 23.11.2011

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: STA / LN

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.ljnovice.com/default.asp?podrocje=48&menu=7&novica=147468

LJUBLJANA (Slovenija) - Žensko reprezentanco v smučarskih skokih letos čaka premierna
sezona svetovnega pokala, ki se bo začela 3. decembra v norveškem Lillehammerju. Ekipa
na čelu z izkušeno Majo Vtič želi krojiti vrh v svetovnem pokalu, visoke cilje pa ima tudi na
mladinskem svetovnem prvenstvu ter olimpijskih igrah mladih prihodnje leto. Slovensko Areprezentanco sestavljajo Urša Bogataj, Eva Logar, Katja Požun, Špela Rogelj, Anja Tepeš
in Maja Vtič, B-ekipo pa Ema Klinec, Barbara Klinec in Julija Sršen. Za Logarjevo, najboljšo
Slovenko v minuli zimi, je letošnja sezona zaradi poškodbe že izgubljena: "Rehabilitacija
poteka po načrtu. Za letos je zame žal že konec nastopov, a moje misli so že usmerjene
naprej. To sezono k sreči na sporedu ni ne svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, tako
da se bom v miru pripravljala na naslednjo sezono." Odsotnost Logarjeve se bo najbolj
poznala v pokalu narodov, saj je povprečno dosegla nekje med 450 in 550 točk na sezono,
opozarja glavni trener reprezentance Matjaž Triplat: "Pred sezono sem imel skrito željo, da
bi se borili za zmago v pokalu narodov, a brez Eve to bržčas ne bo mogoče. Kljub njeni
poškodbi pa ciljev za zimo nismo spreminjali, saj so dekleta zimo pričakala odlično
pripravljena. V svetovnem pokalu si želimo tri uvrstitve na stopničke, eno tekmovalko na
koncu sezone v 'top 6', še eno pa med 10. Pokal narodov si želimo končati med najboljšimi
petimi reprezentancami sveta. Visoki so cilji tudi na MSP: enkrat do 6., enkrat do 12. in
enkrat do 20. mesta ter ekipno do 5. mesta z orientacijo na kolajno. Na OI mladih bo
nastopila Bogatajeva, njen cilj pa je gotovo ena od kolajn." Tudi Triplatov pomočnik,
nekdanji šampion Primož Peterka je poudaril, da so v pripravljalnem obdobju naredili vse,
kar se je narediti dalo: "Glede na konkurenco, sploh na zadnji trening v Ramsauu, lahko
rečem, da dekleta skačejo na res visoki ravni. Vsi člani ekipe smo pred sezono naredili
veliko in dekleta so dobro pripravljena. Kar se tiče fizičnega dela, ni nobenih
pomanjkljivosti, kar pa se tiče samih skokov, tehnike, pa smo imeli zdaj na pripravah v
Ramsauu toliko primerjave, da jaz osebno nad ravnjo skakanja celotne ekipe ne morem biti
razočaran." "Kakšna od deklet gotovo izstopa, a mi je všeč, da je ekipa tako močna, da gre
vsak dan za drugo dekle. Zavedam se, da je to samo trening, saj gre na tekmi za drugo
opremo, psihološka pripravljenost pride do izraza, ampak temelj za sezono je res dobro
postavljen. Kako se bo pa to poznalo na tekmi, pa ni več odvisno od Matjaža (Triplata, op.
STA) ali mene," je še povedal Peterka. Največje breme v novi sezoni bo ob poškodbi
Logarjeve padlo na Majo Vtič. Sama se s tem ne obremenjuje, saj se bo osredotočila zgolj
na čim boljše nastope: "Kar se tiče motorične priprave, je ta res dobra, saj sem naredila
velik korak naprej v primerjavi z lani. Veliko sem opravila tudi individualnega treninga, saj
sem želela odpraviti rezerve in tudi v izogib poškodbam. Tudi tehniko sem glede na lani
izboljšala, a je prvi trening na snegu pokazal še nekaj rezerve. To želim v naslednjih dneh
izboljšati in se čim bolj približati svojim najboljšim skokom, saj vem, da sem lahko takrat
blizu vrha." "Letos smo imeli precej boljše pogoje za treniranje, na voljo smo imeli več
finančnih sredstev in priprave smo res super izkoristili. Na prvem snegu bolje ne bi moglo
biti, tudi skoki kažejo na dobro formo. Mislim, da sem bolje pripravljena kot lani ob začetku
sezone, tako da merim na višja mesta kot prejšnjo sezono. In ne samo jaz. Tudi kot celotna
ekipa upamo na skupni uspeh," pa je pred sezono poudarila Rogljeva. Urša Bogataj, Katja
Požun, Špela Rogelj in Maja Vtič se v petek skupaj s Triplatom odpravljajo v Rovaniemi,
kjer bodo konec tedna nastopile na celinskem pokalu. Nato se bosta ekipi za svetovni pokal
pridružila še Primož Peterka in Anja Tepeš. Skakalke bodo po tekmah še ostale na
Norveškem in sezono nadaljevale na tekmah celinskega pokala v Nottodenu, kjer bo ekipo
dopolnila tudi Ema Klinec.
Skoki - ženske: Spored svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske 2011/12
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datumkrajzmagovalkaslo.uvrstitev
03.12.2011Lillehammer (Norveška)-06.01.2012Schonach - Schönwald (Nemčija)-08.01.2012Hinterzarten (Nemčija)-14.01.2012Val di Fiemme - Predazzo (Ita)-15.01.2012Val di Fiemme - Predazzo (Ita)-28.01.2012Szczyrk (Poljska)-29.01.2012Szczyrk (Poljska)-04.02.2012Hinzenbach (Avstrija)-05.02.2012Hinzenbach (Avstrija)-11.02.2012Ljubno (Slovenija)-12.02.2012Ljubno (Slovenija)-03.03.2012Zao (Japonska)-04.03.2012Zao (Japonska)-09.03.2012Oslo (Norveška)FINALE-STA / LN
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www.delo.si
Naslov: Triplat želi vsaj tri uvrstitve na zmagovalne stopničke
Datum: 23.11.2011

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/triplat-zeli-vsaj-tri-uvrstitve-na-zmagovalne-stopnicke.html

Ženska reprezentanca v smučarskih skokih letos ne bo mogla računati na poškodovano
Evo Logar, a so napovedi optimistične. Ljubljana - Žensko reprezentanco v smučarskih
skokih letos čaka premierna sezona svetovnega pokala, ki se bo začela 3. decembra v
norveškem Lillehammerju. Ekipa na čelu z izkušeno Majo Vtič želi krojiti vrh v svetovnem
pokalu, visoke cilje pa ima tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu ter olimpijskih igrah
mladih prihodnje leto. Slovensko A-reprezentanco sestavljajo Urša Bogataj, Eva Logar,
Katja Požun, špela Rogelj, Anja Tepeš in Maja Vtič, B-ekipo pa Ema Klinec, Barbara Klinec
in Julija Sršen, piše STA. Za Logarjevo, najboljšo Slovenko v minuli zimi, je letošnja sezona
zaradi poškodbe že izgubljena: 'Rehabilitacija poteka po načrtu. Za letos je zame žal že
konec nastopov, a moje misli so že usmerjene naprej. To sezono k sreči na sporedu ni ne
svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, tako da se bom v miru pripravljala na naslednjo
sezono.'Odsotnost Logarjeve se bo najbolj poznala v pokalu narodov, saj je povprečno
dosegla nekje med 450 in 550 točk na sezono, opozarja glavni trener reprezentance Matjaž
Triplat: 'Pred sezono sem imel skrito željo, da bi se borili za zmago v pokalu narodov, a
brez Eve to bržčas ne bo mogoče. Kljub njeni poškodbi pa ciljev za zimo nismo spreminjali,
saj so dekleta zimo pričakala odlično pripravljena. V svetovnem pokalu si želimo tri uvrstitve
na stopničke, eno tekmovalko na koncu sezone v 'top 6', še eno pa med 10. Pokal narodov
si želimo končati med najboljšimi petimi reprezentancami sveta. Visoki so cilji tudi na MSP:
enkrat do 6., enkrat do 12. in enkrat do 20. mesta ter ekipno do 5. mesta z orientacijo na
kolajno. Na OI mladih bo nastopila Bogatajeva, njen cilj pa je gotovo ena od kolajn.'
Peterka: Ženska ekipa je močna, vsak dan izstopa drugo dekle Tudi Triplatov pomočnik,
nekdanji šampion Primož Peterka je poudaril, da so v pripravljalnem obdobju naredili vse,
kar se je narediti dalo: 'Glede na konkurenco, sploh na zadnji trening v Ramsauu, lahko
rečem, da dekleta skačejo na res visoki ravni. Vsi člani ekipe smo pred sezono naredili
veliko in dekleta so dobro pripravljena. Kar se tiče fizičnega dela, ni nobenih
pomanjkljivosti, kar pa se tiče samih skokov, tehnike, pa smo imeli zdaj na pripravah v
Ramsauu toliko primerjave, da jaz osebno nad ravnjo skakanja celotne ekipe ne morem biti
razočaran.' 'Kakšna od deklet gotovo izstopa, a mi je všeč, da je ekipa tako močna, da gre
vsak dan za drugo dekle. Zavedam se, da je to samo trening, saj gre na tekmi za drugo
opremo, psihološka pripravljenost pride do izraza, ampak temelj za sezono je res dobro
postavljen. Kako se bo pa to poznalo na tekmi, pa ni več odvisno od Matjaža ali mene,' je
še povedal Peterka. Vtičeva trenirala tudi individualno Največje breme v novi sezoni bo ob
poškodbi Logarjeve padlo na Majo Vtič. Sama se s tem ne obremenjuje, saj se bo
osredotočila zgolj na čim boljše nastope: 'Kar se tiče motorične priprave, je ta res dobra, saj
sem naredila velik korak naprej v primerjavi z lani. Veliko sem opravila tudi individualnega
treninga, saj sem želela odpraviti rezerve in tudi v izogib poškodbam. Tudi tehniko sem
glede na lani izboljšala, a je prvi trening na snegu pokazal še nekaj rezerve. To želim v
naslednjih dneh izboljšati in se čim bolj približati svojim najboljšim skokom, saj vem, da
sem lahko takrat blizu vrha.''Letos smo imeli precej boljše pogoje za treniranje, na voljo
smo imeli več finančnih sredstev in priprave smo res super izkoristili. Na prvem snegu bolje
ne bi moglo biti, tudi skoki kažejo na dobro formo. Mislim, da sem bolje pripravljena kot lani
ob začetku sezone, tako da merim na višja mesta kot prejšnjo sezono. In ne samo jaz. Tudi
kot celotna ekipa upamo na skupni uspeh,' pa je pred sezono poudarila Rogljeva, še
poroča Slovenska tiskovna agencija. Urša Bogataj, Katja Požun, špela Rogelj in Maja Vtič
se v petek skupaj s Triplatom odpravljajo v Rovaniemi, kjer bodo konec tedna nastopile na
celinskem pokalu. Nato se bosta ekipi za svetovni pokal pridružila še Primož Peterka in
Anja Tepeš. Skakalke bodo po tekmah še ostale na Norveškem in sezono nadaljevale na
tekmah celinskega pokala v Nottodenu, kjer bo ekipo dopolnila tudi Ema Klinec.
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Spored svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske 2011/12:
03.12.2011 - Lillehammer (Norveška)
06.01.2012 - Schonach - Schönwald (Nemčija)
08.01.2012 - Hinterzarten (Nemčija)
14.01.2012 - Val di Fiemme - Predazzo (Ita)
15.01.2012 - Val di Fiemme - Predazzo (Ita)
28.01.2012 - Szczyrk (Poljska)
29.01.2012 - Szczyrk (Poljska)
04.02.2012 - Hinzenbach (Avstrija)
05.02.2012 - Hinzenbach (Avstrija)
11.02.2012 - Ljubno (Slovenija)
12.02.2012 - Ljubno (Slovenija)
03.03.2012 - Zao (Japonska)
04.03.2012 - Zao (Japonska)
09.03.2012 - Oslo (Norveška) - finale sezone
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Sportske novosti
Naslov: Slovenke optimistične
Datum: 24.11.2011

Stran, Termin: 21

HRVAŠKA

Naklada:

Avtor: ti
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 57.41
Rubrika, Oddaja: Slovenija - sportovi
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Večer
Naslov: Predsednik je pol denarja že zbral
Datum: 24.11.2011

Stran, Termin: 31

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: MARJAN HORVAT
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 439.82
Rubrika, Oddaja: Šport
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www.siol.net
Naslov: Kuusamo, Ljubno ob Savinji, Planica ?
Datum: 24.11.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Sportal

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2011/11/koledar_svetovnega_pokala_2011_12.aspx

Ljubljana - Tradicionalno se svetovni pokal za moške začenja v Kuusamu, končal pa se bo
v Planici na poletih. Dekleta bodo ob premiernem popotovanjem po tekmah svetovnega
pokala obiskale tudi Ljubno ob Savinji. Moški 26. 11. in 27. 11 - Kuusamo (Fin)Ekipna
tekmaPosamična tekma03. 12. in 04. 12. - Lillehammer (Nor)Posamična tekmaPosamična
tekma09. 12., 10.12. in 11. 12. ? Harrachov (Češ)Posamična tekmaEkipna
tekmaPosamična tekma17. 12. in 18. 12. ? Engelberg (Švi)Posamična tekmaPosamična
tekma
Novoletna turneja 30. 12. ? Oberstdorf (Nem)Posamična tekma1. 1. ? GarmischPartenkirchen (Nem)Posamična tekma4. 1. ? Innsbruck (Avt)Posamična tekma6. 1. ?
Bischofshofen (Avt)Posamična tekma
14. 1. in 15. 1. - Tauplitz/Bad Mitterndorf (Avt)
Posamična tekmaPosamična tekma20. 1. in 21. 1. ? Zakopane (Pol)Posamična
tekmaPosamična tekma28. 1. in 29. 1. ? Sapporo (Jap)Posamična tekmaPosamična
tekma4. 2. in 5. 2. ? Val di Fiemme (Ita)Posamična tekmaPosamična tekma11. 2. in 12. 2. ?
Willingen (Nem)Ekipna tekmaPosamična tekma15. 2. ? Klingenthal (Nem)Posamična
tekma18. 2. in 19. 2. ? Oberstdorf (Nem)Posamična tekmaEkipna tekma
Svetovno
prvenstvo v poletih 24. 2., 25. 2. in 26. 2. ? VikersundPosamična tekmaPosamična
tekmaEkipna tekma
3. 3. in 4. 3. ? Lahti (Fin)Ekipna tekmaPosamična tekma8. 3. ?
Trondheim (Nor)Posamična tekma11. 3. ? Oslo (Nor)Posamična tekma16. 3., 17. 3. in 18.
3. ? Planica (Slo)Posamična tekmaEkipna tekmaPosamična tekma
Ženske 3.
12. ? Lillehammer (Nor)Posamična tekma6. 1. - Schonach-Schoenwald (Nem)Posamična
tekma8. 1. - Hinterzarten (Nem)Posamična tekma14. 1. in 15. 1. - Val di Fiemme (Ita)
Posamična tekmaPosamična tekma28. 1. in 29. 1. - Szczyrk (Pol)Posamična
tekmaPosamična tekma4. 2. in 5. 2. - Hinzenbach (Avt)Posamična tekmaPosamična
tekma11. 2. in 12. 2. ? Ljubno ob Savinji (Slo)Posamična tekmaPosamična tekma3. 3. in 4.
3. ? Zao (Japonska)Posamična tekmaPosamična tekma9. 3. ? Oslo (Nor)Posamična tekma
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www.e-revija.si
Naslov: Kuusamo, Ljubno ob Savinji, Planica ?
Datum: 24.11.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3459359/Kuusamo-Ljubno-ob-Savinji-Planica-%EF%BF%BD

Ljubljana - Tradicionalno se svetovni pokal za moške začenja v Kuusamu, končal pa se bo
v Planici na poletih. Dekleta bodo ob premiernem popotovanjem po tekmah svetovnega
pokala obiskale tudi Ljubno ob Savinji.
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Savinjske novice
Naslov: Za tekmovanje bo potrebno zbrati preko 200.000 evrov
Datum: 25.11.2011

Stran, Termin: 2

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Marija Lebar
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www.sta.si
Naslov: Matjaž Triplat: V sezono vstopamo z visokimi cilji
Datum: 28.11.2011

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/ic

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1694823

Novinarska konferenca pred začetkom prve sezone svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske.Članice skakalne reprezentance Maja Vtič, Špela Rogelj, Anja Tepež,
Katja Požun, Eva Logar in Urša Bogataj.
Ljubljana, 28. novembra (STA) - Smučarske skakalke v sezoni 2011/12 čaka premiera v
svetovnem pokalu, eden od gostiteljev tekem na najvišji ravni pa bo tudi Ljubno ob Savinji.
Ker v tej sezoni ni ne svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, imajo v slovenskem taboru
visoke cilje v svetovnem pokalu, poudarja glavni trener reprezentance Matjaž Triplat. 'Letos
imamo prvič ločena programa za A- in B-ekipo. Cilji reprezentance A so v letošnji sezoni
vezani primarno na svetovni pokal, B-ekipo pa sestavljajo mlajše tekmovalke, ki se bodo
preizkušale v celinskem pokalu in nižjih ravneh tekmovanja,' je uvodoma v pogovoru za
STA povedal Triplat, ki v sodelovanju s pomočnikom Primožem Peterko in klubskimi trenerji
vodi tako A- kot B-ekipo, pri čemer je A-reprezentanca povsem neodvisna od klubskega
pogona.Ženska reprezentanca je že pred začetkom zimske sezone doživela udarec, saj je
zaradi poškodbe izgubila prvo ime lanske sezone Evo Logar. 'Dejstvo je, da smo izgubili
Evo Logar za zimsko sezono. To je kar hud udarec za ekipo, saj je Eva osvajala v
povprečju okoli 500, 550 točk na sezono, kar se bo v pokalu narodov zagotovo poznalo. A
kljub njeni poškodbi ciljev pred sezono nismo spreminjali, saj verjamem, da lahko ostala
dekleta ta primanjkljaj nadoknadijo,' je prepričan Triplat.'Vsekakor so naši cilji vezani na
svetovni pokal in mladinsko svetovno prvenstvo, saj drugih večjih tekmovanj letos nimamo.
V svetovnem pokalu se želimo trikrat uvrstiti med najboljše tri, sezono želimo končati z eno
tekmovalko v 'top 6', tudi v pokalu narodov želimo ostati med najboljšimi petimi
reprezentancami. Poletno sezono smo končali celo kot najbolj uspešna država, a prav v
tem točkovanju se bo najbolj pokazala odsotnost Eve,' se zaveda selektor.'Seveda imamo
visoke cilje tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu, saj imamo željo, motivacijo in znanje
za osvojitev kolajne. Naš cilj bo ena uvrstitev do šestega mesta z orientacijo na kolajno, v
ekipni tekmi pa merimo med najboljših pet, prav tako z orientacijo na kolajno. Na olimpijskih
igrah mladih v Innsbrucku 2012 lahko nastopajo le tekmovalke, rojene leta 1995 in 1996,
tako da bo tam nastopila Urša Bogataj; njen cilj je prav tako kolajna,' je visokoleteče načrte
pred sezono razgrnil Triplat, ki pa je z mislimi že usmerjen tudi k olimpijskim igram leta
2014 v Sočiju, kjer bodo prvič na sporedu tudi ženski smučarski skoki.'To je moja tretja
sezona na čelu ženske reprezentance. Seveda smo z mislimi tudi že na olimpijskih igrah v
Sočiju 2014. Letos smo že testirali določene stvari za OI; nekatere so se pokazale za zelo
dobre, druge za malo manj. Celotne poletne sezone smo se načrtno lotili nekoliko bolj
eksperimentalno, z željo, da dobimo odgovore za naslednji dve sezoni. Leta 2013 nas čaka
svetovno prvenstvo, leta 2014 pa olimpijske igre. Naslednji dve sezoni bosta tako povsem
osredotočeni zgolj na ta dva nastopa,' je poudaril trener.Za slovensko ekipo se z uvedbo
svetovnega pokala ni veliko spremenilo. Večji je nagradni sklad posamezne tekme (prej
1500 švicarskih frankov na tekmo, zdaj 6000), na katerih bodo nastopala ista dekleta, kot
so prej v celinskem pokalu. Organizacija tekem bo na višji ravni, kar bo botrovalo večji
prepoznavnosti in medijski pozornosti tudi ženskim smučarskim skokom. S tem se bo šport
hitreje razvijal, je prepričan tudi Triplat: 'Postojanke svetovnega pokala večinoma že
poznamo in smo jih že preizkusili. Nov je Val di Fiemme oziroma Predazzo, kjer bo
naslednje leto svetovno prvenstvo. Resda bo letos premiera svetovnega pokala, s čimer se
nedvomno odpirajo nova vrata za ženske skoke. Zdaj je na nas, da priložnost čim bolje
izkoristimo. Definitivno se bo pospešil razvoj, lažje bo tudi prihajati do prepotrebnih
finančnih sredstev, kjer smo vedno v primanjkljaju.'
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www.e-revija.si
Naslov: Matjaž Triplat: V sezono vstopamo z visokimi cilji
Datum: 28.11.2011
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Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3478935/Matjaz-Triplat:-V-sezono-vstopamo-z-visokimi-cilji

Smučarske skakalke v sezoni 2011/12 čaka premiera v svetovnem pokalu, eden od
gostiteljev tekem na najvišji ravni pa bo tudi Ljubno ob Savinji. Ker v tej sezoni ni ne
svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, imajo v slovenskem taboru visoke cilje v
svetovnem pokalu, poudarja glavni trener reprezentance Matjaž Triplat.
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Naslov: Olimpijske novice OKS št. 47
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Žanr: Spletni članek
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http://www.sta.si/vest.php?id=1701727

Ljubljana, 2. decembra (STA) - Olimpijske novice Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS)
številka 47. * Novice iz OKS:LJUBLJANA - Oddelek za boj proti dopingu pri Olimpijskem
komiteju Slovenije (OKS) je v sredo, 30. novembra, na ministrstvu za šolstvo in šport
pripravil 3. protidopinško konferenco. Janez Kocijančič, predsednik OKS, je predstavil
splošni pogled krovne športne organizacije in zagotovil nadaljnji boj proti jemanju
prepovedanih poživil. Tudi Marko Rajšter, direktor direktorata za šport MŠŠ, je zagotovil
nadaljevanje podpore države v skladu z možnostmi. Tadeja Brankovič Likozar, članica
komisije športnikov pri OKS, pa je to problematiko izpostavila v luči zdaj že nekdanje
vrhunske športnice pa tudi iz svoje nove zadolžitve, uradnice za kontrolo dopinga. Janko
Dvoršak, vodja oddelka za boj proti dopingu, je predstavil program testiranja na nacionalni
ravni, nacionalni program preprečevanja dopinga v športu med letoma 2000 in 2020,
program testiranja v Sloveniji in Evropi, financiranje v Sloveniji in v Evropi ter realizacijo
protidopinškega programa v letošnjem letu.
Obenem so predstavili novo spletno stran
sloado.si, namenjeno slovenskemu športu in vsem njegovim privržencem v uspešnejšem
boju proti prepovedanim sredstvom. 'Nevednost ni izgovor!' poudarjajo v oddelku za boj
proti dopingu OKS.
Spletna stran ponuja vse informacije o svetovnem boju proti
prepovedanim sredstvom, o protidopinškem programu v Sloveniji, programih osveščanja in
izobraževanja, o nevarnostih in pasteh uporabe prepovedanih snovi in postopkov ... Na
novi spletni strani bo moč najti tudi informacije o tem, kako poteka kontrola prepovedanih
sredstev (testiranje), kakšni so nameni, cilji in zahteve programa nenapovedanih testiranj in
katere snovi in postopki so v športu prepovedani.
Prek spletne strani bo OKS športnike
seznanil tudi s pravili in kršitvami protidopinških pravil, z vplivom dopinga na zdravje ter
novicami o boju proti prepovedanim sredstvom tako doma kot v svetu. 'Z dobro
ozaveščenostjo športnikov, njihovega spremljajočega osebja in širše športne javnosti nam
bo skupaj uspelo premagati 'kugo' današnjega časa,' je zapisal Janko Dvoršak.* Novice iz
Moka:LOZANA - Olimpijski muzej v Lozani bo imel do konca januarja 2012, ko bodo začeli
njegovo prenovo, prost vstop za obiskovalce. Od danes naprej tako olimpijski muzej, ki je
domovanje olimpijskih spominkov in razstav, osem tednov ne bo imel vstopnine. Konec
januarja (29.) pa ga bodo zaprli zaradi obsežne prenove, ki bo trajala 20 mesecev. Muzej je
odprt od leta 1993, do danes pa ga je obiskalo več kot 3,3 milijona obiskovalcev.* Novice iz
Eeca:SOČI - Slovenski kajakaš Simon Brus je bil na zasedanju 40. skupščine Evropskega
olimpijskega komiteja (Eoca) v ruskem Sočiju razglašen za petega mladega športnika
Evrope. Brus je evropski prvak in mladinski svetovni podprvak. Letos se je izkazal tudi v
članski konkurenci, saj je na EP skupaj s Petrom Kauzerjem in Juretom Megličem priveslal
do zlate moštvene kolajne, lani pa je bil najboljši tudi na prvih olimpijskih igrah mladih v
Singapurju.
Prvo nagrado Piotra Nurowskega, predsednika poljskega olimpijskega
komiteja, ki je lani tragično umrl v letalski nesreči, je iz rok predsednika Mednarodnega
olimpijskega komiteja (Mok) Jacquesa Roggeja in predsednika Eoca Patricka Hickeyja
prejel poljski kolesar Tobiasz Lis. Pred Brusom so se zvrstili še nemška biatlonka Laura
Dalhmeier, britanski skakalec v vodo Tom Daley in hrvaška judoistka Brigita Matić. Šesto
mesto je pripadlo španskemu atletu Didacu Salasu.
Najpomembnejša pa je bila
razprava o organizacijski evropskih iger. 'Vse skupaj se odvija v pozitivno smer in
pričakujem, da bodo evropske igre potrjene na izredni skupščini Eoca. Predvidevam, da
bodo tekmovanja potekala v 15 športih, večinoma olimpijskih, igre pa bi potekale v letih, ko
ne bi bilo olimpijskih iger,' je pojasnil Janez Kocijančič, predsednik Olimpijskega komiteja
Slovenije in član izvršnega odbora Eoc. Evropa se doslej kot edina celina še ni odločila za
organizacijo evropskih športnih iger, tekmovanja različnih panog na enem mestu sočasno
po vzoru olimpijskih iger. Taka tekmovanja že dolgo potekajo na drugih celinah, kot so
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vseameriške, afriške, azijske in oceanijske igre. Ideja o evropskih igrah se je prvič porodila
pred 15 leti, ko je bil na čelu Eoca še Rogge, sedaj predsednik Moka. Tedaj so jo zavrnili,
med drugim zato, ker naj bi bil koledar športnih tekmovanj preveč natrpan.
Na 40.
generalni skupščini Eoca je bilo na prizorišču olimpijskih iger leta 2014 okrog 300 delegatov
iz 48 evropskih nacionalnih komitejev, Vitalij Smirnov pa je prejel red zaslug za svoje delo v
športu. Od leta 1971 je član Mok, trikrat je bil podpredsednik Mok in dvakrat član IO.
Dolgoletni predsednik ruskega olimpijskega komiteja je bil med drugim nekajkrat ruski
minister za šport in izvršni predsednik organizacijskega odbora OI leta 1980 v
Moskvi.
Predstavili so se organizatorji velikih tekmovanj v naslednjem obdobju, tudi OI
v Londonu in prvih zimskih mladinskih OI v Innsbrucku prihodnje leto. Po skupščini v Sočiju
se je olimpijska družina preselila v Moskvo, kjer so danes s slovesnostjo obeležili stoletnico
ruskega olimpijskega komiteja. 'Na impresivni prireditvi je bila večina še živečih dobitnikov
olimpijskih medalj. Nekdanja Sovjetska zveza in sedaj Rusija sta osvojili prek 1000 medalj
na OI in lepo je bilo biti priča obeleženja tako bogate zgodovine velikega športnega naroda.
Poleg Roggeja so se slovesnosti udeležil tudi predsednik ruske vlade Vladimir Putin ter
veliko drugih uglednih gostov iz tujine,' je povedal Kocijančič.* OI 2012:LONDON - Člani
kraljeve družine Princ William, njegova soproga Catherine in princ Harry so bili imenovani
za olimpijske ambasadorje iger 2012 v Londonu. Vsi trije bodo igrali pomembno vlogo pri
spodbujanju zanimanja Britancev za največji športni dogodek prihodnjega leta.
Člani
kraljeve družine so se tako pridružili 27 britanskim olimpijcem, ki so že ambasadorji iger. Te
bodo prihodnje leto potekale med 27. julijem in 12. avgustom. V sporočilu iz kraljeve palače
so zapisali, da se celotna družina veseli olimpijskih iger.LONDON - Prireditelji olimpijskih
iger v Londonu so znova poslali v prodajo vstopnice za olimpijski nogometni turnir. Upajo,
da bo verjetno sodelovanje Davida Beckhama in drugih zvezdnikov pomagalo spodbuditi
navijače k nakupu vstopnic za nogometne tekme. Teh je na voljo še 1,5
milijona.
Nogomet je ena redkih olimpijskih disciplin, ki še ni razprodana. Vstopnice so
na voljo od danes dalje za vseh šest prizorišč. Sprva so organizatorji nogometne vstopnice
ponudili marca, takrat so imeli kupci na voljo šest tednov za nakup.
Prireditelji so tudi
že obelodanili natančne datume tekem britanske nogometne vrste (tako moške kot
ženske), kar naj bi prav tako pomagalo pri prodaji.* OI 2020:TOKIO - Tokio bo kot simbol
kandidature za poletne olimpijske igre leta 2020 uporabil najbolj slavno japonsko cvetico češnjev cvet. Organizacijski odbor je nov logo razkril in s tem je Tokio postal prvi od šestih
kandidatov v boju za OI 2020, ki je že razkril podobo.
Logotip je venec češnjevih
cvetov, ki so v olimpijskih rdeči, modri, rumeni in zeleni barvi ter vijolični, ki je pomembna v
japonski kulturi. Prireditelji so dejali, da logo simbolizira večnost, srečo in nepretrgani cikel,
obenem pa tudi okrevanje Japonske po uničujočem potresu 11. marca ter cunamiju in
jedrski nesreči.* Novice iz domačih zvez:LJUBLJANA - Strokovni svet Košarkarske zveze
Slovenije je na seji obravnaval poročila obeh članskih reprezentanc in mlajših selekcij. Med
drugim je analiziral poročilo strokovnega štaba članov, v katerem so člani sveta pod
drobnogled vzeli celotne priprave, evropsko prvenstvo v Litvi in tudi obdobje pred začetkom
priprav.
'Kot izjemno pozitivne smo ocenili posebne izbirne treninge, teh je bilo šest, ki
se jih je udeležilo 43 mladih košarkarjev. Vsi smo se strinjali, da je tak projekt potrebno
nadaljevati tudi v prihodnje,' je dejal Janez Drvarič, zaradi zdravstvenih težav predsednika
strokovnega sveta KZS, Toneta Krumpa, začasni predsedujoči.
Slovenija je na
prvenstvu nastopila brez velikega števila igralcev, ki so dres izbrane vrste nosili v
preteklosti, a z veliko mladimi, ki so debitirali na velikem tekmovanju. 'Žal selektor ni mogel
računati na veliko število igralcev, ki jih je želel videti v reprezentanci. Kljub temu se
ambicije, ki bi se zaradi objektivnih razlogov lahko spremenile, niso zmanjšale in
reprezentanca je prvenstvo začela dobro, potem pa so se pojavile določene slabosti,
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predvsem met od daleč, ki je bil plod dejstva, da v reprezentanci ni bilo izrazitega strelca,'
je dejal Drvarič, ki je povedal, da je strokovni svet, v katerem je 13 članov, pozitivno ocenil
slovensko obrambo, medtem ko je imel napad nekaj težav.
'Reprezentanca ni dosegla
tekmovalnega cilja, torej medalje ali uvrstitve na olimpijske igre, a je bilo to zaradi
objektivnih razlogov, saj ekipa ni bila popolna, kar bi morala za dosego takega cilja
zagotovo biti. Prav je, da sta želja in interes javnosti visoka, a glede na okoliščine, uvrstitve
članov na Eurobasketu 2011 ne moremo oceniti kot neuspeh,' je mnenje strokovnega sveta
pojasnil Drvarič in nadaljeval: 'Drugi cilji so bili doseženi, predvsem govorimo o mladih
košarkarjih, saj so svojo priložnost na prvem EP izvrstno izkoristili Mirza Begić, Zoran
Dragić in Edo Murić, tudi ostali košarkarji pa so na treningih in tekmah prikazali izjemno
prizadevnost, da bi dosegli zadane cilje.'
Člani strokovnega sveta so pozitivno ocenili
tudi rezultate ženske članske reprezentance, ki je na treh tekmah zbrala tri zmage in
postavila odlične temelje za prihodnost. 'Rezultat je zelo pozitiven, prav tako pa način dela,
ki so ga dekleta prikazala na pripravah in kvalifikacijah. To je prava pot za naprej, tudi v
kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2013, ki čakajo Slovenijo,' je povedal
Drvarič.
Dobro oceno so dobile tudi izbrane vrste mlajših kategorij, od katerih so si vse
reprezentance, ki so nastopale v diviziji A, priigrale obstanek, kadetom pa je po štirih letih
uspel preboj v elitno divizijo A.
Strokovni svet bo svoja mnenja predstavil na
naslednjem izvršnem odboru KZS, ko bo jasno tudi več o selektorjih vseh reprezentanc.
Kmalu bo jasno tudi kakšen bo projekt moške članske reprezentance v letu 2012, ko ta ne
bo igrala uradnih tekem, medtem ko bodo članice igrale kvalifikacije za EP
2013.KIDRIČEVO - Strelska zveza Slovenije je v Kidričevem razglasila najboljše strelce,
strelke in društva v letu 2011. Na moški strelski prestol se je drugič povzpel Boštjan Maček,
v ženski članski konkurenci je desetič slavila Renata Oražem Vršič, najboljše društvo pa je
SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem. V mladinski konkurenci sta najboljša strelca Živa
Dvoršak in Mitja Černi, v pionirski pa Jagoda Tkalec in Jakob Petelinek.
Debevec, 29kratni najboljši slovenski strelec, in Maček sta zaznamovala leto 2011, oba pa sta
'eksplodirala' na najbolj pomembnem tekmovanju - avgustovskem evropskem prvenstvu z
orožjem malega in velikega kalibra ter puško šibrenico v Beogradu. Debevec je na
beograjskem strelišču Kovilovo z malokalibrsko puško leže osvojil odličje najbolj žlahtnega,
Maček pa v trapu bronastega leska.
Prekmurski strelec je navkljub slabši uvrstitvi na
letošnjem evropskem prvenstvu osvojil laskavi naslov najboljšega strelca, odločilno
prednost pa si je 'pristreljal' na račun štirih državnih rekordov, ki jih je postavil v tem letu.
Najboljši slovenski strelec vseh časov in nosilec dveh olimpijskih kolajn je v tem letu
izboljšal en državni rekord, oba pa sta si v Beogradu zagotovila nastop na olimpijskih igrah
prihodnje leto v Londonu. Debevec bo po Los Angelesu leta 1984, Seulu leta 1988,
Barceloni leta 1992, Atlanti leta 1996, Sydneyju leta 2000, Atenah leta 2004 in Pekingu leta
2008 osmič nastopil na olimpijskih igrah, Maček, sicer sredozemski prvak iz Pescare leta
2009, pa prvič.
Na prireditvi v restavraciji Pan v Kidričevem so zlato plaketo za športne
dosežke prejeli Rajmond Debevec, Boštjan Maček, Renata Oražem Vršič in Robert
Markoja, za organizacijsko delo pa Karl Vidmar, Jože Arh, Avgust Seidl, Rafael Lah, SD
Impol Slovenska Bistrica in podjetje Mlinopek.
Za organizacijsko delo je srebrno
plaketo prejel Matjaž Pikl, bronasto plaketo za športne dosežke pa Rožle Repič, Živa
Dvoršak, Majda Raušl, Mojca Kolman, Petra Vernik, Peter Tkalec, Matic Brunšek ter SD
Juršinci, SD Železniki, SD Kisovec in SD Dušan Poženel.CELJE - Kajakaška zveza
Slovenije je na tradicionalni prireditvi Kajakaš leta, ki je bila tokrat v Celju, podelila
priznanja najboljšim v letu 2011. Prestižna naslova športnica in športnik leta KZS sta dobila
slalomista na divjih vodah, kajakašica Eva Terčelj in kajakaš Peter Kauzer.
Kauzer, ki
je v Bratislavi osvojil naslov svetovnega prvaka in si s tem že zagotovil nastop na
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olimpijskih igrah prihodnje leto v Londonu, je dobil tudi naziv najboljšega tekmovalca na
divjih vodah, dvema zmagama in tretjemu mestu ter skupni zmagi v svetovnem pokalu je
med drugim dodal tudi ekipno zlato z evropskega prvenstva v Seu
d'Urgellu.
Terčeljeva, ki je prav tako najboljša divjevodašica leta 2011 in se je že pred
tem okitila z Rožančevo nagrado Mestne občine Ljubljana, je bila z devetim mestom na SP
najboljša slovenska predstavnica in tudi ona poskrbela za izpolnjeno slovensko olimpijsko
kvoto. Izkazala se je tudi na evropskem prvenstvu mlajših članic, kjer je osvojila zlato
odličje.
Najboljša tekmovalca na mirnih vodah sta postala vse boljša člana kajakaškega
dvojca Lovro Leban in Rok Kuk, med drugim srebrna med mlajšimi člani na EP na 1000 m,
najboljša tekmovalka v mirnovodaški konkurenci pa je bila pričakovano spet Špela
Ponomarenko Janić.
Priznanje za najboljšega mladinca leta je odnesel slalomist Simon
Brus, tudi peti najboljši mladi športnik Evrope. Ob številnih uspehih v mlajših kategorijah je
nase opozoril z uspešnimi predstavami v članski konkurenci, ne nazadnje je skupaj s
Kauzerjem in Juretom Megličem v Španiji osvojil ekipno zlato.
Sicer pa je KZS
priznanja podelila vsem dobitnikom kolajn z največjih tekmovanj. Med člani so ta dobili
mirnovodaš Tim Kolar, spustaša Blaž Cof in Nejc Žnidarčič ter slalomisti Brus, Meglič in
Kauzer. V konkurenci mladincev in mlajših članov pa so priznanja dobili spustaši Anja
Kancler, Simon Oven, Luka Žganjar, Vid Debeljak in Ajda Novak, mirnovodaša Leban in
Kuk ter slalomisti Matic Štrukelj, Martin Srabotnik, Luka Božič, Sašo Taljat, Eva Terčelj in
Anže Berčič.
KZS pa je z bronasto plaketo za zasluge pri razvoju kajakaštva 'nagradila'
Kajak kanu klub Krka, ki že 35 let prireja rekreativni spust po reki Krki.LJUBLJANA Smučarske skakalke v sezoni 2011/12 čaka premiera v svetovnem pokalu, eden od
gostiteljev tekem na najvišji ravni pa bo tudi Ljubno ob Savinji. Ker v tej sezoni ni ne
svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, imajo v slovenskem taboru visoke cilje v
svetovnem pokalu, poudarja glavni trener reprezentance Matjaž Triplat.
'Letos imamo
prvič ločena programa za A- in B-ekipo. Cilji reprezentance A so v letošnji sezoni vezani
primarno na svetovni pokal, B-ekipo pa sestavljajo mlajše tekmovalke, ki se bodo
preizkušale v celinskem pokalu in nižjih ravneh tekmovanja,' je uvodoma povedal Triplat, ki
v sodelovanju s pomočnikom Primožem Peterko in klubskimi trenerji vodi tako A- kot Bekipo, pri čemer je A-reprezentanca povsem neodvisna od klubskega pogona.
Ženska
reprezentanca je že pred začetkom zimske sezone doživela udarec, saj je zaradi poškodbe
izgubila prvo ime lanske sezone Evo Logar. 'Dejstvo je, da smo izgubili Evo Logar za
zimsko sezono. To je kar hud udarec za ekipo, saj je Eva osvajala v povprečju okoli 500,
550 točk na sezono, kar se bo v pokalu narodov zagotovo poznalo. A kljub njeni poškodbi
ciljev pred sezono nismo spreminjali, saj verjamem, da lahko ostala dekleta ta primanjkljaj
nadoknadijo,' je prepričan Triplat.
'Vsekakor so naši cilji vezani na svetovni pokal in
mladinsko svetovno prvenstvo, saj drugih večjih tekmovanj letos nimamo. V svetovnem
pokalu se želimo trikrat uvrstiti med najboljše tri, sezono želimo končati z eno tekmovalko v
'top 6', tudi v pokalu narodov želimo ostati med najboljšimi petimi reprezentancami. Poletno
sezono smo končali celo kot najbolj uspešna država, a prav v tem točkovanju se bo najbolj
pokazala odsotnost Eve,' se zaveda selektor.
'Seveda imamo visoke cilje tudi na
mladinskem svetovnem prvenstvu, saj imamo željo, motivacijo in znanje za osvojitev
kolajne. Naš cilj bo ena uvrstitev do šestega mesta z orientacijo na kolajno, v ekipni tekmi
pa merimo med najboljših pet, prav tako z orientacijo na kolajno. Na olimpijskih igrah
mladih v Innsbrucku 2012 lahko nastopajo le tekmovalke, rojene leta 1995 in 1996, tako da
bo tam nastopila Urša Bogataj; njen cilj je prav tako kolajna,' je visokoleteče načrte pred
sezono razgrnil Triplat, ki pa je z mislimi že usmerjen tudi k olimpijskim igram leta 2014 v
Sočiju, kjer bodo prvič na sporedu tudi ženski smučarski skoki.
'To je moja tretja
sezona na čelu ženske reprezentance. Seveda smo z mislimi tudi že na olimpijskih igrah v
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Sočiju 2014. Letos smo že testirali določene stvari za OI; nekatere so se pokazale za zelo
dobre, druge za malo manj. Celotne poletne sezone smo se načrtno lotili nekoliko bolj
eksperimentalno, z željo, da dobimo odgovore za naslednji dve sezoni. Leta 2013 nas čaka
svetovno prvenstvo, leta 2014 pa olimpijske igre. Naslednji dve sezoni bosta tako povsem
osredotočeni zgolj na ta dva nastopa,' je poudaril trener.
Za slovensko ekipo se z
uvedbo svetovnega pokala ni veliko spremenilo. Večji je nagradni sklad posamezne tekme
(prej 1500 švicarskih frankov na tekmo, zdaj 6000), na katerih bodo nastopala ista dekleta,
kot so prej v celinskem pokalu. Organizacija tekem bo na višji ravni, kar bo botrovalo večji
prepoznavnosti in medijski pozornosti tudi ženskim smučarskim skokom. S tem se bo šport
hitreje razvijal, je prepričan tudi Triplat: 'Postojanke svetovnega pokala večinoma že
poznamo in smo jih že preizkusili. Nov je Val di Fiemme oziroma Predazzo, kjer bo
naslednje leto svetovno prvenstvo. Resda bo letos premiera svetovnega pokala, s čimer se
nedvomno odpirajo nova vrata za ženske skoke. Zdaj je na nas, da priložnost čim bolje
izkoristimo. Definitivno se bo pospešil razvoj, lažje bo tudi prihajati do prepotrebnih
finančnih sredstev, kjer smo vedno v primanjkljaju.'LJUBLJANA - Upravni odbor Atletske
zveze Slovenije (AZS) se je sestal s predsedniki atletskih klubov in društev. Spregovorili so
o sodelovanju z zvezo, govorili o objektih, zaposlovanju trenerjev in vpetosti klubov v
lokalno okolje. Srečanja se je udeležilo 15 slovenskih klubov, med njimi so bili vsi največji.
Pregledali so skupna izhodišča in sklenili da se bodo srečevali trikrat letno. že tokrat so
našli rešitve, ki jim bodo olajšale delo.
Predstavili so se organizatorji EP v krosu, ki bo
11. decembra v Velenju. 'Potekajo zadnje priprave, tudi Evropska atletska zveza je
zadovoljna s doslej opravljenim. Prepričan sem, da bomo tako organizacijsko kot
tekmovalno uspešni. Ekipa na čelu z Marjanom Hudejem je podobna, ko je bila z leta 1999,
ko je bilo EP prvič v Velenju. Tedaj je bil sneg, tokrat pa kaže, da bo vreme boljše.
Prepričan sem, da se bo Slovenija in slovenska atletika pokazala v zelo pozitivni luči,' je
pojasnil predsednik AZS Peter Kukovica.
Govorili so o olimpijski atletski ekipi za
London. Predstavili so različne kategorije atletov glede na njihovo tekmovalno uspešnost in
pogodbene zneske za sedemdeseterico ter čase izplačil. Soglasno so sprejeli sklep, da
bodo 16. decembra letos podpisali pogodbe za olimpijsko sezono. Za dva odstotka so
povečali skupne zneske, prvi obrok bo nakazan že decembra, drugi pa februarja. Tako bo
28 tekmovalcev, ki so na seznamu za največje tekme leta 2012, denar dobilo že v
pripravljalnem obdobju.
Pregledali so seznam tekmovanj za leto 2012. Ker manjka še
pet organizatorjev so ponovno pozvali klube, da jih prevzamejo. Sprejeli so sklep, da bodo
že v tej zimski sezoni začeli z tudi z zimsko atletsko ligo.* Novice iz mednarodnih
zvez:ATENE - Zaradi splošne gospodarske in finančne krize je Športna zveza Grčije
(SEGAS) zaenkrat povsem ustavila svoje delovanje. Tako je v Atenah odločil izvršni odbor
SEGAS, ki bo z delom nadaljeval šele v drugi polovici decembra. Zveza bo najprej
počakala sklepe finančnega ministrstva, da bo videla, na katera sredstva sploh lahko
računa.
'Želimo zagotovila vlade, da je naš proračun za v prihodnje zagotovljen. Mislim
da je naš šport zadnji, ki bi moral trpeti posledice finančne krize,' je ob tem dejal predsednik
SEGAS Vasilis Sevastis. Slednji je sicer poudaril, da se zaveda resnosti situacije, ampak
da mora šport v Grčiji že vse od olimpijskih iger v Atenah 2004 vseskozi pristajati na
krčenja in zmanjševanja sredstev.* Šport in nagrade:LONDON - Priznanja laureus za
najboljše športnike in športnice bodo leta 2012 podelili v Londonu, mestu, ki bo gostil
prihodnje olimpijske igre. Organizatorji so sporočili, da bo podelitev nagrad 6. februarja.
Zadnji dve leti so priznanje laureus podelili v Abu Dabiju.
Predsednik organizacijskega
odbora olimpijskih iger v Londonu 2012 Sebastian Coe, je ob tej priložnost dejal: 'Vsi si
želimo, da bi bilo leto 2012 eno najbolj znamenitih let kar se tiče športa pri nas. Upamo, da
bodo vsi, ki bodo v London prišli na podelitev nagrad, zaslutili navdušenje, ki pa šele
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prihaja.'* Šport in doping:MONTREAL - Svetovna protidopinška organizacija (Wada) je
začela revizijski proces svojega pravilnika, ki bo trajal naslednji dve leti, sprejeli pa naj bi ga
na svetovni konferenci leta 2013 v Johannesburgu.
V nov pravilnik želijo vključiti
sankcije, ki čakajo športnike v primeru jemanja nedovoljenih poživil. Mednarodni olimpijski
komite je dejal, da Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani krši pravila Wade in
posledično tudi svoja s tem, ko kršiteljem prepovedo nastop na prihodnjih olimpijskih igrah,
če je kazen višja od šestih mesecev. Odbor Cas je ob tem dejal, da bi bila takšna prepoved
mogoča le, če bi nov pravilnik ustrezno spremenili.
Drugo ključno vprašanje pa je
pravilo Britanskega olimpijskega komiteja. Športnikom, ki jim dokažejo jemanje
nedovoljenih poživil, grozi doživljenjska prepoved nastopanja. Tudi to krši kodeks Wade, a
bi to pravilo Britanci lahko hitro spremenili. Spoštovanje pravilnika Wade je zahteva pred
olimpijskimi igrami v Londonu 2012.MADRID - Španska vlada je sprejela dekret, s katerim
bo še zaostrila boj proti zlorabi prepovedanih poživil v športu. Med ključnimi novostmi je
tudi ta, da bodo španski športniki na voljo za dopinške kontrole zdaj vsak dan med 6. in 23.
uro in ne le med 8. in 23. uro.
Španci so svoje zakone na ta način še bolj poenotili s
kodeksom Svetovne protidopinške organizacije (Wada). Tiskovni predstavnik španske
vlade Jose Blanco pa je v zvezi s tem poudaril, da novi dekret ščiti športnike, istočasno pa
veča ugled španskemu športu po celem svetu.
Sklep vlade je bil pričakovan, saj je
Madrid najavil kandidaturo za olimpijske igre 2020, spoštovanje pravil Wade pa je ob
kandidaturi za igre obvezno.* Šport in rekreacija:Tečaj - crossfit Organizator: TK PLAMEN
Datum: 5.12.2011 Dodatne informacije: TK Plamen 040 850 508,
http://plamencki.wordpress.com, e-mail: plamencki@gmail.com.Spominski pohod po poteh
osvoboditeljev Starega Piskra Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA
Datum: 10.12.2011 Dodatne informacije: PD Celje matica 03 492 48 50, www.planinskodrustvo-celje.si, e-mail: pdcelje@siol.net.Pohod 'Mestni vrh' Organizator: PLANINSKO
DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA Datum: 10.12.2011 Dodatne informacije: Irena Košir
040 571 376, www.pd-ljmatica.si, e-mail: info.pdljmatica@siol.net.Pohod 'Horjul Podsmreka' Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL Datum: 11.12.2011 Dodatne
informacije: Seliger 01 7549 267, www.pd-horjul.si.Pohod 'Možic' Organizator: PLANINSKO
DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA Datum: 11.12.2011 Dodatne informacije: Jože Drab 040
30 30 27, www.pd-ljmatica.si, e-mail: info.pdljmatica@siol.net.Več informacij o prireditvah
na www.migajznami.si, kjer lahko tudi vpišete nove prireditve in vadbene programe.
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LJUBLJANA (Slovenija) - Olimpijske novice Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) številka
47., 2. december 2011. Novice iz OKS: LJUBLJANA - Oddelek za boj proti dopingu pri
Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) je v sredo, 30. novembra, na ministrstvu za šolstvo
in šport pripravil 3. protidopinško konferenco. Janez Kocijančič, predsednik OKS, je
predstavil splošni pogled krovne športne organizacije in zagotovil nadaljnji boj proti jemanju
prepovedanih poživil. Tudi Marko Rajšter, direktor direktorata za šport MŠŠ, je zagotovil
nadaljevanje podpore države v skladu z možnostmi. Tadeja Brankovič Likozar, članica
komisije športnikov pri OKS, pa je to problematiko izpostavila v luči zdaj že nekdanje
vrhunske športnice pa tudi iz svoje nove zadolžitve, uradnice za kontrolo dopinga. Janko
Dvoršak, vodja oddelka za boj proti dopingu, je predstavil program testiranja na nacionalni
ravni, nacionalni program preprečevanja dopinga v športu med letoma 2000 in 2020,
program testiranja v Sloveniji in Evropi, financiranje v Sloveniji in v Evropi ter realizacijo
protidopinškega programa v letošnjem letu. Obenem so predstavili novo spletno stran
sloado.si, namenjeno slovenskemu športu in vsem njegovim privržencem v uspešnejšem
boju proti prepovedanim sredstvom. "Nevednost ni izgovor!" poudarjajo v oddelku za boj
proti dopingu OKS. Spletna stran ponuja vse informacije o svetovnem boju proti
prepovedanim sredstvom, o protidopinškem programu v Sloveniji, programih osveščanja in
izobraževanja, o nevarnostih in pasteh uporabe prepovedanih snovi in postopkov ... Na
novi spletni strani bo moč najti tudi informacije o tem, kako poteka kontrola prepovedanih
sredstev (testiranje), kakšni so nameni, cilji in zahteve programa nenapovedanih testiranj in
katere snovi in postopki so v športu prepovedani. Prek spletne strani bo OKS športnike
seznanil tudi s pravili in kršitvami protidopinških pravil, z vplivom dopinga na zdravje ter
novicami o boju proti prepovedanim sredstvom tako doma kot v svetu. "Z dobro
ozaveščenostjo športnikov, njihovega spremljajočega osebja in širše športne javnosti nam
bo skupaj uspelo premagati 'kugo' današnjega časa," je zapisal Janko Dvoršak. Novice iz
MOK: LOZANA - Olimpijski muzej v Lozani bo imel do konca januarja 2012, ko bodo začeli
njegovo prenovo, prost vstop za obiskovalce. Od danes naprej tako olimpijski muzej, ki je
domovanje olimpijskih spominkov in razstav, osem tednov ne bo imel vstopnine. Konec
januarja (29.) pa ga bodo zaprli zaradi obsežne prenove, ki bo trajala 20 mesecev. Muzej je
odprt od leta 1993, do danes pa ga je obiskalo več kot 3,3 milijona obiskovalcev. Novice iz
Eeca: SOČI - Slovenski kajakaš Simon Brus je bil na zasedanju 40. skupščine Evropskega
olimpijskega komiteja (Eoca) v ruskem Sočiju razglašen za petega mladega športnika
Evrope. Brus je evropski prvak in mladinski svetovni podprvak. Letos se je izkazal tudi v
članski konkurenci, saj je na EP skupaj s Petrom Kauzerjem in Juretom Megličem priveslal
do zlate moštvene kolajne, lani pa je bil najboljši tudi na prvih olimpijskih igrah mladih v
Singapurju. Prvo nagrado Piotra Nurowskega, predsednika poljskega olimpijskega
komiteja, ki je lani tragično umrl v letalski nesreči, je iz rok predsednika Mednarodnega
olimpijskega komiteja (Mok) Jacquesa Roggeja in predsednika Eoca Patricka Hickeyja
prejel poljski kolesar Tobiasz Lis. Pred Brusom so se zvrstili še nemška biatlonka Laura
Dalhmeier, britanski skakalec v vodo Tom Daley in hrvaška judoistka Brigita Matić. Šesto
mesto je pripadlo španskemu atletu Didacu Salasu. Najpomembnejša pa je bila razprava o
organizacijski evropskih iger. "Vse skupaj se odvija v pozitivno smer in pričakujem, da bodo
evropske igre potrjene na izredni skupščini Eoca. Predvidevam, da bodo tekmovanja
potekala v 15 športih, večinoma olimpijskih, igre pa bi potekale v letih, ko ne bi bilo
olimpijskih iger," je pojasnil Janez Kocijančič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
in član izvršnega odbora Eoc. Evropa se doslej kot edina celina še ni odločila za
organizacijo evropskih športnih iger, tekmovanja različnih panog na enem mestu sočasno
po vzoru olimpijskih iger. Taka tekmovanja že dolgo potekajo na drugih celinah, kot so
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vseameriške, afriške, azijske in oceanijske igre. Ideja o evropskih igrah se je prvič porodila
pred 15 leti, ko je bil na čelu Eoca še Rogge, sedaj predsednik Moka. Tedaj so jo zavrnili,
med drugim zato, ker naj bi bil koledar športnih tekmovanj preveč natrpan. Na 40. generalni
skupščini Eoca je bilo na prizorišču olimpijskih iger leta 2014 okrog 300 delegatov iz 48
evropskih nacionalnih komitejev, Vitalij Smirnov pa je prejel red zaslug za svoje delo v
športu. Od leta 1971 je član Mok, trikrat je bil podpredsednik Mok in dvakrat član IO.
Dolgoletni predsednik ruskega olimpijskega komiteja je bil med drugim nekajkrat ruski
minister za šport in izvršni predsednik organizacijskega odbora OI leta 1980 v Moskvi.
Predstavili so se organizatorji velikih tekmovanj v naslednjem obdobju, tudi OI v Londonu in
prvih zimskih mladinskih OI v Innsbrucku prihodnje leto. Po skupščini v Sočiju se je
olimpijska družina preselila v Moskvo, kjer so danes s slovesnostjo obeležili stoletnico
ruskega olimpijskega komiteja. "Na impresivni prireditvi je bila večina še živečih dobitnikov
olimpijskih medalj. Nekdanja Sovjetska zveza in sedaj Rusija sta osvojili prek 1000 medalj
na OI in lepo je bilo biti priča obeleženja tako bogate zgodovine velikega športnega naroda.
Poleg Roggeja so se slovesnosti udeležil tudi predsednik ruske vlade Vladimir Putin ter
veliko drugih uglednih gostov iz tujine," je povedal Kocijančič. OI 2012: LONDON - Člani
kraljeve družine Princ William, njegova soproga Catherine in princ Harry so bili imenovani
za olimpijske ambasadorje iger 2012 v Londonu. Vsi trije bodo igrali pomembno vlogo pri
spodbujanju zanimanja Britancev za največji športni dogodek prihodnjega leta. Člani
kraljeve družine so se tako pridružili 27 britanskim olimpijcem, ki so že ambasadorji iger. Te
bodo prihodnje leto potekale med 27. julijem in 12. avgustom. V sporočilu iz kraljeve palače
so zapisali, da se celotna družina veseli olimpijskih iger. LONDON - Prireditelji olimpijskih
iger v Londonu so znova poslali v prodajo vstopnice za olimpijski nogometni turnir. Upajo,
da bo verjetno sodelovanje Davida Beckhama in drugih zvezdnikov pomagalo spodbuditi
navijače k nakupu vstopnic za nogometne tekme. Teh je na voljo še 1,5 milijona. Nogomet
je ena redkih olimpijskih disciplin, ki še ni razprodana. Vstopnice so na voljo od danes dalje
za vseh šest prizorišč. Sprva so organizatorji nogometne vstopnice ponudili marca, takrat
so imeli kupci na voljo šest tednov za nakup. Prireditelji so tudi že obelodanili natančne
datume tekem britanske nogometne vrste (tako moške kot ženske), kar naj bi prav tako
pomagalo pri prodaji. OI 2020: TOKIO - Tokio bo kot simbol kandidature za poletne
olimpijske igre leta 2020 uporabil najbolj slavno japonsko cvetico - češnjev cvet.
Organizacijski odbor je nov logo razkril in s tem je Tokio postal prvi od šestih kandidatov v
boju za OI 2020, ki je že razkril podobo. Logotip je venec češnjevih cvetov, ki so v
olimpijskih rdeči, modri, rumeni in zeleni barvi ter vijolični, ki je pomembna v japonski
kulturi. Prireditelji so dejali, da logo simbolizira večnost, srečo in nepretrgani cikel, obenem
pa tudi okrevanje Japonske po uničujočem potresu 11. marca ter cunamiju in jedrski
nesreči. Novice iz domačih zvez: LJUBLJANA - Strokovni svet Košarkarske zveze
Slovenije je na seji obravnaval poročila obeh članskih reprezentanc in mlajših selekcij. Med
drugim je analiziral poročilo strokovnega štaba članov, v katerem so člani sveta pod
drobnogled vzeli celotne priprave, evropsko prvenstvo v Litvi in tudi obdobje pred začetkom
priprav. "Kot izjemno pozitivne smo ocenili posebne izbirne treninge, teh je bilo šest, ki se
jih je udeležilo 43 mladih košarkarjev. Vsi smo se strinjali, da je tak projekt potrebno
nadaljevati tudi v prihodnje," je dejal Janez Drvarič, zaradi zdravstvenih težav predsednika
strokovnega sveta KZS, Toneta Krumpa, začasni predsedujoči. Slovenija je na prvenstvu
nastopila brez velikega števila igralcev, ki so dres izbrane vrste nosili v preteklosti, a z
veliko mladimi, ki so debitirali na velikem tekmovanju. "Žal selektor ni mogel računati na
veliko število igralcev, ki jih je želel videti v reprezentanci. Kljub temu se ambicije, ki bi se
zaradi objektivnih razlogov lahko spremenile, niso zmanjšale in reprezentanca je prvenstvo
začela dobro, potem pa so se pojavile določene slabosti, predvsem met od daleč, ki je bil
Stran 112

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

plod dejstva, da v reprezentanci ni bilo izrazitega strelca," je dejal Drvarič, ki je povedal, da
je strokovni svet, v katerem je 13 članov, pozitivno ocenil slovensko obrambo, medtem ko
je imel napad nekaj težav. "Reprezentanca ni dosegla tekmovalnega cilja, torej medalje ali
uvrstitve na olimpijske igre, a je bilo to zaradi objektivnih razlogov, saj ekipa ni bila popolna,
kar bi morala za dosego takega cilja zagotovo biti. Prav je, da sta želja in interes javnosti
visoka, a glede na okoliščine, uvrstitve članov na Eurobasketu 2011 ne moremo oceniti kot
neuspeh," je mnenje strokovnega sveta pojasnil Drvarič in nadaljeval: "Drugi cilji so bili
doseženi, predvsem govorimo o mladih košarkarjih, saj so svojo priložnost na prvem EP
izvrstno izkoristili Mirza Begić, Zoran Dragić in Edo Murić, tudi ostali košarkarji pa so na
treningih in tekmah prikazali izjemno prizadevnost, da bi dosegli zadane cilje." Člani
strokovnega sveta so pozitivno ocenili tudi rezultate ženske članske reprezentance, ki je na
treh tekmah zbrala tri zmage in postavila odlične temelje za prihodnost. "Rezultat je zelo
pozitiven, prav tako pa način dela, ki so ga dekleta prikazala na pripravah in kvalifikacijah.
To je prava pot za naprej, tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2013, ki čakajo
Slovenijo," je povedal Drvarič. Dobro oceno so dobile tudi izbrane vrste mlajših kategorij,
od katerih so si vse reprezentance, ki so nastopale v diviziji A, priigrale obstanek, kadetom
pa je po štirih letih uspel preboj v elitno divizijo A. Strokovni svet bo svoja mnenja predstavil
na naslednjem izvršnem odboru KZS, ko bo jasno tudi več o selektorjih vseh reprezentanc.
Kmalu bo jasno tudi kakšen bo projekt moške članske reprezentance v letu 2012, ko ta ne
bo igrala uradnih tekem, medtem ko bodo članice igrale kvalifikacije za EP 2013.
KIDRIČEVO - Strelska zveza Slovenije je v Kidričevem razglasila najboljše strelce, strelke
in društva v letu 2011. Na moški strelski prestol se je drugič povzpel Boštjan Maček, v
ženski članski konkurenci je desetič slavila Renata Oražem Vršič, najboljše društvo pa je
SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem. V mladinski konkurenci sta najboljša strelca Živa
Dvoršak in Mitja Černi, v pionirski pa Jagoda Tkalec in Jakob Petelinek. Debevec, 29-kratni
najboljši slovenski strelec, in Maček sta zaznamovala leto 2011, oba pa sta "eksplodirala"
na najbolj pomembnem tekmovanju - avgustovskem evropskem prvenstvu z orožjem
malega in velikega kalibra ter puško šibrenico v Beogradu. Debevec je na beograjskem
strelišču Kovilovo z malokalibrsko puško leže osvojil odličje najbolj žlahtnega, Maček pa v
trapu bronastega leska. Prekmurski strelec je navkljub slabši uvrstitvi na letošnjem
evropskem prvenstvu osvojil laskavi naslov najboljšega strelca, odločilno prednost pa si je
"pristreljal" na račun štirih državnih rekordov, ki jih je postavil v tem letu. Najboljši slovenski
strelec vseh časov in nosilec dveh olimpijskih kolajn je v tem letu izboljšal en državni
rekord, oba pa sta si v Beogradu zagotovila nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v
Londonu. Debevec bo po Los Angelesu leta 1984, Seulu leta 1988, Barceloni leta 1992,
Atlanti leta 1996, Sydneyju leta 2000, Atenah leta 2004 in Pekingu leta 2008 osmič nastopil
na olimpijskih igrah, Maček, sicer sredozemski prvak iz Pescare leta 2009, pa prvič. Na
prireditvi v restavraciji Pan v Kidričevem so zlato plaketo za športne dosežke prejeli
Rajmond Debevec, Boštjan Maček, Renata Oražem Vršič in Robert Markoja, za
organizacijsko delo pa Karl Vidmar, Jože Arh, Avgust Seidl, Rafael Lah, SD Impol
Slovenska Bistrica in podjetje Mlinopek. Za organizacijsko delo je srebrno plaketo prejel
Matjaž Pikl, bronasto plaketo za športne dosežke pa Rožle Repič, Živa Dvoršak, Majda
Raušl, Mojca Kolman, Petra Vernik, Peter Tkalec, Matic Brunšek ter SD Juršinci, SD
Železniki, SD Kisovec in SD Dušan Poženel. CELJE - Kajakaška zveza Slovenije je na
tradicionalni prireditvi Kajakaš leta, ki je bila tokrat v Celju, podelila priznanja najboljšim v
letu 2011. Prestižna naslova športnica in športnik leta KZS sta dobila slalomista na divjih
vodah, kajakašica Eva Terčelj in kajakaš Peter Kauzer. Kauzer, ki je v Bratislavi osvojil
naslov svetovnega prvaka in si s tem že zagotovil nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto
v Londonu, je dobil tudi naziv najboljšega tekmovalca na divjih vodah, dvema zmagama in
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tretjemu mestu ter skupni zmagi v svetovnem pokalu je med drugim dodal tudi ekipno zlato
z evropskega prvenstva v Seu d'Urgellu. Terčeljeva, ki je prav tako najboljša divjevodašica
leta 2011 in se je že pred tem okitila z Rožančevo nagrado Mestne občine Ljubljana, je bila
z devetim mestom na SP najboljša slovenska predstavnica in tudi ona poskrbela za
izpolnjeno slovensko olimpijsko kvoto. Izkazala se je tudi na evropskem prvenstvu mlajših
članic, kjer je osvojila zlato odličje. Najboljša tekmovalca na mirnih vodah sta postala vse
boljša člana kajakaškega dvojca Lovro Leban in Rok Kuk, med drugim srebrna med
mlajšimi člani na EP na 1000 m, najboljša tekmovalka v mirnovodaški konkurenci pa je bila
pričakovano spet Špela Ponomarenko Janić. Priznanje za najboljšega mladinca leta je
odnesel slalomist Simon Brus, tudi peti najboljši mladi športnik Evrope. Ob številnih
uspehih v mlajših kategorijah je nase opozoril z uspešnimi predstavami v članski
konkurenci, ne nazadnje je skupaj s Kauzerjem in Juretom Megličem v Španiji osvojil
ekipno zlato. Sicer pa je KZS priznanja podelila vsem dobitnikom kolajn z največjih
tekmovanj. Med člani so ta dobili mirnovodaš Tim Kolar, spustaša Blaž Cof in Nejc
Žnidarčič ter slalomisti Brus, Meglič in Kauzer. V konkurenci mladincev in mlajših članov pa
so priznanja dobili spustaši Anja Kancler, Simon Oven, Luka Žganjar, Vid Debeljak in Ajda
Novak, mirnovodaša Leban in Kuk ter slalomisti Matic Štrukelj, Martin Srabotnik, Luka
Božič, Sašo Taljat, Eva Terčelj in Anže Berčič. KZS pa je z bronasto plaketo za zasluge pri
razvoju kajakaštva "nagradila" Kajak kanu klub Krka, ki že 35 let prireja rekreativni spust po
reki Krki. LJUBLJANA - Smučarske skakalke v sezoni 2011/12 čaka premiera v svetovnem
pokalu, eden od gostiteljev tekem na najvišji ravni pa bo tudi Ljubno ob Savinji. Ker v tej
sezoni ni ne svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, imajo v slovenskem taboru visoke
cilje v svetovnem pokalu, poudarja glavni trener reprezentance Matjaž Triplat. "Letos
imamo prvič ločena programa za A- in B-ekipo. Cilji reprezentance A so v letošnji sezoni
vezani primarno na svetovni pokal, B-ekipo pa sestavljajo mlajše tekmovalke, ki se bodo
preizkušale v celinskem pokalu in nižjih ravneh tekmovanja," je uvodoma povedal Triplat, ki
v sodelovanju s pomočnikom Primožem Peterko in klubskimi trenerji vodi tako A- kot Bekipo, pri čemer je A-reprezentanca povsem neodvisna od klubskega pogona. Ženska
reprezentanca je že pred začetkom zimske sezone doživela udarec, saj je zaradi poškodbe
izgubila prvo ime lanske sezone Evo Logar. "Dejstvo je, da smo izgubili Evo Logar za
zimsko sezono. To je kar hud udarec za ekipo, saj je Eva osvajala v povprečju okoli 500,
550 točk na sezono, kar se bo v pokalu narodov zagotovo poznalo. A kljub njeni poškodbi
ciljev pred sezono nismo spreminjali, saj verjamem, da lahko ostala dekleta ta primanjkljaj
nadoknadijo," je prepričan Triplat. "Vsekakor so naši cilji vezani na svetovni pokal in
mladinsko svetovno prvenstvo, saj drugih večjih tekmovanj letos nimamo. V svetovnem
pokalu se želimo trikrat uvrstiti med najboljše tri, sezono želimo končati z eno tekmovalko v
'top 6', tudi v pokalu narodov želimo ostati med najboljšimi petimi reprezentancami. Poletno
sezono smo končali celo kot najbolj uspešna država, a prav v tem točkovanju se bo najbolj
pokazala odsotnost Eve," se zaveda selektor. "Seveda imamo visoke cilje tudi na
mladinskem svetovnem prvenstvu, saj imamo željo, motivacijo in znanje za osvojitev
kolajne. Naš cilj bo ena uvrstitev do šestega mesta z orientacijo na kolajno, v ekipni tekmi
pa merimo med najboljših pet, prav tako z orientacijo na kolajno. Na olimpijskih igrah
mladih v Innsbrucku 2012 lahko nastopajo le tekmovalke, rojene leta 1995 in 1996, tako da
bo tam nastopila Urša Bogataj; njen cilj je prav tako kolajna," je visokoleteče načrte pred
sezono razgrnil Triplat, ki pa je z mislimi že usmerjen tudi k olimpijskim igram leta 2014 v
Sočiju, kjer bodo prvič na sporedu tudi ženski smučarski skoki. "To je moja tretja sezona na
čelu ženske reprezentance. Seveda smo z mislimi tudi že na olimpijskih igrah v Sočiju
2014. Letos smo že testirali določene stvari za OI; nekatere so se pokazale za zelo dobre,
druge za malo manj. Celotne poletne sezone smo se načrtno lotili nekoliko bolj
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eksperimentalno, z željo, da dobimo odgovore za naslednji dve sezoni. Leta 2013 nas čaka
svetovno prvenstvo, leta 2014 pa olimpijske igre. Naslednji dve sezoni bosta tako povsem
osredotočeni zgolj na ta dva nastopa," je poudaril trener. Za slovensko ekipo se z uvedbo
svetovnega pokala ni veliko spremenilo. Večji je nagradni sklad posamezne tekme (prej
1500 švicarskih frankov na tekmo, zdaj 6000), na katerih bodo nastopala ista dekleta, kot
so prej v celinskem pokalu. Organizacija tekem bo na višji ravni, kar bo botrovalo večji
prepoznavnosti in medijski pozornosti tudi ženskim smučarskim skokom. S tem se bo šport
hitreje razvijal, je prepričan tudi Triplat: "Postojanke svetovnega pokala večinoma že
poznamo in smo jih že preizkusili. Nov je Val di Fiemme oziroma Predazzo, kjer bo
naslednje leto svetovno prvenstvo. Resda bo letos premiera svetovnega pokala, s čimer se
nedvomno odpirajo nova vrata za ženske skoke. Zdaj je na nas, da priložnost čim bolje
izkoristimo. Definitivno se bo pospešil razvoj, lažje bo tudi prihajati do prepotrebnih
finančnih sredstev, kjer smo vedno v primanjkljaju." LJUBLJANA - Upravni odbor Atletske
zveze Slovenije (AZS) se je sestal s predsedniki atletskih klubov in društev. Spregovorili so
o sodelovanju z zvezo, govorili o objektih, zaposlovanju trenerjev in vpetosti klubov v
lokalno okolje. Srečanja se je udeležilo 15 slovenskih klubov, med njimi so bili vsi največji.
Pregledali so skupna izhodišča in sklenili da se bodo srečevali trikrat letno. že tokrat so
našli rešitve, ki jim bodo olajšale delo. Predstavili so se organizatorji EP v krosu, ki bo 11.
decembra v Velenju. "Potekajo zadnje priprave, tudi Evropska atletska zveza je zadovoljna
s doslej opravljenim. Prepričan sem, da bomo tako organizacijsko kot tekmovalno uspešni.
Ekipa na čelu z Marjanom Hudejem je podobna, ko je bila z leta 1999, ko je bilo EP prvič v
Velenju. Tedaj je bil sneg, tokrat pa kaže, da bo vreme boljše. Prepričan sem, da se bo
Slovenija in slovenska atletika pokazala v zelo pozitivni luči," je pojasnil predsednik AZS
Peter Kukovica. Govorili so o olimpijski atletski ekipi za London. Predstavili so različne
kategorije atletov glede na njihovo tekmovalno uspešnost in pogodbene zneske za
sedemdeseterico ter čase izplačil. Soglasno so sprejeli sklep, da bodo 16. decembra letos
podpisali pogodbe za olimpijsko sezono. Za dva odstotka so povečali skupne zneske, prvi
obrok bo nakazan že decembra, drugi pa februarja. Tako bo 28 tekmovalcev, ki so na
seznamu za največje tekme leta 2012, denar dobilo že v pripravljalnem obdobju. Pregledali
so seznam tekmovanj za leto 2012. Ker manjka še pet organizatorjev so ponovno pozvali
klube, da jih prevzamejo. Sprejeli so sklep, da bodo že v tej zimski sezoni začeli z tudi z
zimsko atletsko ligo. Novice iz mednarodnih zvez: ATENE - Zaradi splošne gospodarske in
finančne krize je Športna zveza Grčije (SEGAS) zaenkrat povsem ustavila svoje delovanje.
Tako je v Atenah odločil izvršni odbor SEGAS, ki bo z delom nadaljeval šele v drugi polovici
decembra. Zveza bo najprej počakala sklepe finančnega ministrstva, da bo videla, na
katera sredstva sploh lahko računa. "Želimo zagotovila vlade, da je naš proračun za v
prihodnje zagotovljen. Mislim da je naš šport zadnji, ki bi moral trpeti posledice finančne
krize," je ob tem dejal predsednik SEGAS Vasilis Sevastis. Slednji je sicer poudaril, da se
zaveda resnosti situacije, ampak da mora šport v Grčiji že vse od olimpijskih iger v Atenah
2004 vseskozi pristajati na krčenja in zmanjševanja sredstev. Šport in nagrade: LONDON Priznanja laureus za najboljše športnike in športnice bodo leta 2012 podelili v Londonu,
mestu, ki bo gostil prihodnje olimpijske igre. Organizatorji so sporočili, da bo podelitev
nagrad 6. februarja. Zadnji dve leti so priznanje laureus podelili v Abu Dabiju. Predsednik
organizacijskega odbora olimpijskih iger v Londonu 2012 Sebastian Coe, je ob tej
priložnost dejal: "Vsi si želimo, da bi bilo leto 2012 eno najbolj znamenitih let kar se tiče
športa pri nas. Upamo, da bodo vsi, ki bodo v London prišli na podelitev nagrad, zaslutili
navdušenje, ki pa šele prihaja." Šport in doping: MONTREAL - Svetovna protidopinška
organizacija (Wada) je začela revizijski proces svojega pravilnika, ki bo trajal naslednji dve
leti, sprejeli pa naj bi ga na svetovni konferenci leta 2013 v Johannesburgu. V nov
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pravilnik želijo vključiti sankcije, ki čakajo športnike v primeru jemanja nedovoljenih poživil.
Mednarodni olimpijski komite je dejal, da Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani
krši pravila Wade in posledično tudi svoja s tem, ko kršiteljem prepovedo nastop na
prihodnjih olimpijskih igrah, če je kazen višja od šestih mesecev. Odbor Cas je ob tem
dejal, da bi bila takšna prepoved mogoča le, če bi nov pravilnik ustrezno spremenili. Drugo
ključno vprašanje pa je pravilo Britanskega olimpijskega komiteja. Športnikom, ki jim
dokažejo jemanje nedovoljenih poživil, grozi doživljenjska prepoved nastopanja. Tudi to krši
kodeks Wade, a bi to pravilo Britanci lahko hitro spremenili. Spoštovanje pravilnika Wade je
zahteva pred olimpijskimi igrami v Londonu 2012. MADRID - Španska vlada je sprejela
dekret, s katerim bo še zaostrila boj proti zlorabi prepovedanih poživil v športu. Med
ključnimi novostmi je tudi ta, da bodo španski športniki na voljo za dopinške kontrole zdaj
vsak dan med 6. in 23. uro in ne le med 8. in 23. uro. Španci so svoje zakone na ta način še
bolj poenotili s kodeksom Svetovne protidopinške organizacije (Wada). Tiskovni
predstavnik španske vlade Jose Blanco pa je v zvezi s tem poudaril, da novi dekret ščiti
športnike, istočasno pa veča ugled španskemu športu po celem svetu. Sklep vlade je bil
pričakovan, saj je Madrid najavil kandidaturo za olimpijske igre 2020, spoštovanje pravil
Wade pa je ob kandidaturi za igre obvezno. Šport in rekreacija: Tečaj - crossfit Organizator:
TK PLAMEN Datum: 5.12.2011 Dodatne informacije: TK Plamen 040 850 508,
http://plamencki.wordpress.com, e-mail: plamencki@gmail.com. Spominski pohod po poteh
osvoboditeljev Starega Piskra Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO CELJE MATICA
Datum: 10.12.2011 Dodatne informacije: PD Celje matica 03 492 48 50, www.planinskodrustvo-celje.si, e-mail: pdcelje@siol.net. Pohod "Mestni vrh" Organizator: PLANINSKO
DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA Datum: 10.12.2011 Dodatne informacije: Irena Košir
040 571 376, www.pd-ljmatica.si, e-mail: info.pdljmatica@siol.net. Pohod "Horjul Podsmreka" Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL Datum: 11.12.2011 Dodatne
informacije: Seliger 01 7549 267, www.pd-horjul.si. Pohod "Možic" Organizator:
PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA Datum: 11.12.2011 Dodatne informacije:
Jože Drab 040 30 30 27, www.pd-ljmatica.si, e-mail: info.pdljmatica@siol.net. Več
informacij o prireditvah na www.migajznami.si, kjer lahko tudi vpišete nove prireditve in
vadbene programe.
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Naš čas
Naslov: Ljubno na mednarodnem zemljevidu tekem v smučarskih
Datum: 15.12.2011

Stran, Termin: 13

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: /
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Površina, Trajanje: 549.91
Rubrika, Oddaja: ZIMSKA PRAVLJICA
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FINANCE WEEKEND
Naslov: Vražje leteče Slovenke
Datum: 16.12.2011

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada: 16800

Avtor: Rok Košir
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Nedelo
Naslov: Trinajstletnica odšteva do svetovnega pokala
Datum: 18.12.2011

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada:

Površina, Trajanje: 622.09

Avtor: Mojca Finc, Roman Šipič

Rubrika, Oddaja: podaljski
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www.siol.net
Naslov: Ste pripravljeni na športno leto 2012?
Datum: 01.01.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Martin Pavčnik

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/drugi_sporti/preostalo/2011/12/ste_pripravljeni_na_sportno_leto_2012.aspx

Športnim navdušencem lani sicer ni bilo dolgčas, vseeno pa se leto 2011 po naboru
odmevnih športnih tekmovanj ne more primerjati z letom, v katerega smo nedolgo nazaj
vstopili. Leto 2012 prinaša kopico zanimivih športnih tekmovanj z dvema izrazitima
vrhuncema, med katerima bodo manj kot štirje tedni predaha. Nogometni navdušenci
stavijo predvsem na evropsko prvenstvo, ki ga bosta med osmim junijem in prvim julijem
gostili Poljska in Ukrajina. Slovenske izbrane vrste tokrat ne bo med zgoščeno konkurenco,
saj je bilo kvalifikacijsko sito za tedaj še Kekovo vrsto pač preozko. Zato pa se bo naša
reprezentanca z novim selektorjem Slavišo Stojanovićem v drugi polovici leta podala v boj
za brazilske vize, saj bo dežela nogometa in sambe leta 2014 prizorišče svetovnega
prvenstva, kvalifikacije pa se bodo začele letošnjega septembra.
O Braziliji bo
verjetno veliko govora tudi med osrednjim športnim dogodkom leta 2012. Delegacija
omenjena južnoameriška država bo namreč ob koncu letošnjih olimpijskih iger, ki jih bo
London gostil med 27. julijem in 12. avgustom, prejela zastavo in tako v olimpijado vstopila
kot naslednja prirediteljica največjega športnega dogodka. Čeprav bo verjetno marsikateri
slovenski športnik že v britanski prestolnici pogledoval proti Riu in letošnje OI označeval za
nabiranje izkušenj, pa je jasno, da bo v naši delegaciji kar nekaj močnih adutov, za katere
bo London eden od vrhuncev kariere in osrednja življenjska priložnost za izpolnitev
olimpijskega sna. Poleg branilca naslova olimpijskega prvaka Primoža Kozmusa,
kajakaškega virtuoza Petra Kauzerja, vselej močne judoistične vrste, jadralcev in ostalih
tradicionalnih udeležencev iger utegne biti v delegaciji tudi kakšna ekipa. Medtem ko so
košarkarji že zapravili svojo priložnost in bodo leto preživeli brez ene same uradne tekme,
pa imajo vsaj teoretične možnosti za preboj na OI tako rokometaši kot tudi odbojkarji.
Skoraj zanesljivo pa bosta v elitni druščini zimzeleni strelec Rajmond Debevec, za katerega
bodo to že osme zaporedne igre, kar je seveda absolutni slovenski rekord, in veslaški
šampion Iztok Čop, za katerega je jasno, da bo na svojih šestih igrah sklenil dolgo in
bogato športno kariero.
Olimpijsko leto resda kot po pravilu nekoliko omrtvi
preostalo športno dogajanje v ''poletnih'' športih, vseeno pa tudi seznam ostalih tekmovanj
priča o tem, da se vendarle vse ne bo vrtelo zgolj okrog Londona. Slovenski rokometaši
bodo denimo že v drugi polovici prvega meseca nastopili na evropskem prvenstvu v Srbiji.
Stara celina bo nove prvake dobila tudi v atletiki (Helsinki), judu (Čeljabinsk), gimnastiki
(Montpellier), kajaku in kanuju na divjih vodah (Ausburg), plavanju (Antwerpen) in še bi
lahko naštevali. Tudi brez bojev za naslove svetovnih prvakov ne bo šlo. Dvoransko
atletsko prvenstvo bo že marca potekalo v Istanbulu, smučarji skakalci se bodo v poletih
merili v Vikersundu, biatlonci in biatlonke v Ruhpoldingu, hokejska elita bo zbrana na
Švedskem, namiznoteniški igralci v Dortmundu, plezalci, med katerimi bo seveda tudi
izjemno uspešna slovenska vrsta, v Parizu, kolesarji v Limburgu ? Če naštetim prvenstvom
dodamo še vse svetovne pokale, klubska tekmovanja na državni in mednarodni ravni,
teniška tekmovanja na čelu z velikim četverčkom in še čem, postane jasno, da vsem
športnim zanesenjakom ne bo niti malo dolgčas.
Del pestrega in raznolikega
dogajanja pa bo Slovenija znova tudi na organizacijski ravni. Morda res ne tako izrazito kot
prihodnje leto, ko bo bi nas potekalo celo evropsko prvenstvo v košarki, vseeno pa bodo v
številnih državah čakali na športna poročila iz naših krajev že v letu 2012. Znova bodo v
Sloveniji potekali številni svetovni pokali, v prvi vrsti v zimskih športih, kjer se bosta
''klasikam'', kamor prištevamo Planico, Kranjsko Goro in Maribor, pridružila še biatlonsko
obarvana povratnica Pokljuka in pa Ljubno s premierno žensko tekmo svetovnega pokala v
smučarskih skokih. Seveda ne bo šlo niti brez zdaj že tradicionalnih prireditev, kamor
uvrščamo kolesarsko dirko Po Sloveniji ali pa velenjsko odprto namiznoteniško prvenstvo.
Ljubljana, tokrat prvič s Stožicami, bo aprila znova prizorišče svetovnega prvenstva
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skupine B v hokeju na ledu, na katerim bodo ''risi'' iskali pot vrnitve med elito. Slovenija pa
bo dejavna tudi pri organizaciji tekmovanj v mlajših kategorijah. Julija bo pri nas potekalo
evropsko prvenstvo mlajših članov v košarki, ki bo generalka pred EuroBasketom 2013,
Bled pa bo gostil mladinsko evropsko prvenstvo.
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Večer
Naslov: Leto za olimpijske in nogometne užitke
Datum: 04.01.2012

Stran, Termin: 31

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Koledar
Površina, Trajanje: 995.36
Rubrika, Oddaja: Šport
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Radio Velenje
Naslov: Včeraj je potekala seja na temo svetovnega pokala v
Datum: 06.01.2012

Stran, Termin: 15:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Tatjana Podgoršek

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 9.7
Rubrika, Oddaja: Aktualno

Včeraj popoldne je bila na Ljubnem razširjena seja Savinjsko Šaleške gospodarske
zbornice na kateri so osrednjo pozornost namenili tekmi FIS svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske, ki bo 11. in 12. februarja na Ljubnem. Ta športni dogodek, na
katerem organizatorji pričakujejo vsak dan blizu pet tisoč obiskovalcev menijo, je lepa
priložnost za regijsko gospodarstvo.
Izjave:
Jože Mermal, predsednik uprave BTC
Rajko Pintar, predsednik organizacijskega odbora FIS tekme SP v smučarskih skokih
V kolikor želite magnetogram v celoti, nam prosim sporočite.
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Novi tednik
Naslov: Ljubno pred Planico
Datum: 06.01.2012

Stran, Termin: 14

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: US
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Savinjske novice
Naslov: Začetek zimske skakalne sezone v Kranju
Datum: 06.01.2012

Stran, Termin: 22

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Štefka Sem
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Rubrika, Oddaja: Šport, Organizacije
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Nedeljski dnevnik
Naslov: LETEČA DEKLETA V LJUBNO OB SAVINJI
Datum: 08.01.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 87.51
Rubrika, Oddaja: Butik ND
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www.zurnal24.si
Naslov: Vtič: 'Vem, da sem v stiku z najboljšimi'
Datum: 10.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Igor Kovačič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/vtic-vem-da-sem-v-stiku-z-najboljsimi-clanek-145428

Maja Vtič je konec minulega tedna zabeležila najvišjo slovensko uvrstitev na tekmah
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Poleg nje v svetovnem pokalu, tekmo v
prvi sezoni bo gostilo tudi Ljubno, blestijo tudi ostale Slovenke. Kako ste se sploh odločili za
smučarske skoke?Brat je skakal, njegove nastope pa sem spremljala. Nato so še meni
ponudili opremo in z veseljem sem poskusila. Nato sem ostala pri tem športu. Ko sem bila
mlajša, sta bila moja vzornika Janne Ahonen in Sven Hannawald, kasneje pa Petra Majdič.
Kaj bi odgovorili tistim, ki menijo, da so skoki šport predvsem za moške?Ne vem, zakaj bi
bil le za njih. Vsekakor obstajajo še nevarnejši športi od skokov. Meni se na primer smuk ne
zdi nič varnejši, tudi dviganje uteži pa morda komu ni primeren šport za žensko. Menim, da
to ljudem ni več tako čudno; da so se že navadili tudi na ženske skoke. Šport se šele
razvija, a vse bolj na tekmah že odločajo malenkosti. Če narediš manjšo napako hitro
padeš na deseto mesto in nisi več v vrhu. Napake se kaznujejo. V čem je največja razlika
med fanti in dekleti?Večjih razlik ni, dosegamo enake razdalje. Je pa res, da moramo za
njih iti s kakšnega naleta višje, da dosegamo enake hitrosti. Dekleta smo pač lažje, manj
močne. To je pravzaprav edina razlika. Vas je bilo morda kdaj strah pred kakšno
skakalnico?Ne. Morda imaš v mlajših letih, ko delaš prehode na večje skakalnice, določeno
spoštovanje do posameznih skakalnic, a temu ne bi rekla strah. Nikoli nisem pomislila, da
se ne bi spustila po kakšni skakalnici. Te so si večinoma podobne in strahu pred njimi res
ne čutim. Sama pravzaprav uživam na večjih skakalnicah in komaj čakam, da bomo šle
kam tudi letet. Vas moti, da dekleta ne smete nastopiti na letalnicah?Ne vem v čemu je
problem. Ne poznam razloga za takšno odločitev. Menim, da bi nekoliko starejše punce, ki
smo tudi bolj izkušene, lahko nastopale tudi na letalnicah. Zaupam trenerju in bi vsekakor
nastopila, če bi menil, da sem dovolj dobro pripravljena. Vsekakor si želim, da bi kdaj
poletela tudi čez 200 metrov. Upam, da mi bodo kdaj to tudi omogočili. ' Primož (Peterka,
op. a.) se je zelo dobro ujel z ekipo. Poskrbel je za popestritev. Zna se tudi pozabavati in
nam kakšno ušpičit, da nismo vseskozi le v skokih. Veliko je pripravljen narediti za nas, nič
mu ne predstavlja težavo. Maja Vtič ' Že leta 2007 ste bili bronasti na mladinskem
svetovnem prvenstvu. Je bilo težko čakati na prvo sezono svetovnega pokala?Niti ne.
Prejšnje sezone smo se pripravljali na svetovna prvenstva. Pred nami je bilo vselej neko
pomembno tekmovanje. Zaradi svetovnega pokala se ni veliko spremenilo, saj so tekmice
ostale enake. Zdaj smo deležne predvsem večje pozornosti, velik plus pa bo tudi boljša
organizacija tekmovanj. Ste sicer zadovoljni, kako mediji zdaj pokrivajo vaše skoke?V
primerjavi s prej je zagotovo veliko bolje. Večina ljudi zdaj že ve, da tudi dekleta skačemo,
prej temu ni bilo tako. Zdaj je drugače, a na tem področju še precej zaostajamo za fanti.
Naše tekme se še vedno na primer ne prenašajo v živo, zaenkrat se predvajajo le posnetki
najboljših. Kakšni so vaši cilji v tej sezoni?Želim si biti čim bolj konstantna. Cilj se je čim bolj
približati svojim najboljšim skokom in to držati skozi celotno sezono. Želim biti visoko
uvrščena v skupni razvrstitvi. Četrto mesto v Hinterzartnu je lepa spodbuda, te uvrstitve
sem bila zelo vesela. Skoki so že na pravem nivoju, popravljam le še malenkosti. Bil je
dober občutek, da sem naredila velik preskok s prve tekme v Lillehammerju. Zdaj vem, da
sem lahko v stiku z najboljšimi. Tudi ostala dekleta se uvrščajo med dobitnice točk. Očitno
je ekipa zelo močna.Res je lepo, da nas je kar nekaj uspešnih. Malce je le škoda, ker je
ekipa nekoliko manjša zaradi nekaterih poškodb, vseeno pa poskušamo te, ki smo ostale,
biti čim boljše. Konkurentke se nas vsekakor morajo bati. Kdo pa so največje tekmice?Na
tekmah se je že pokazalo, da je vrh svetovnega pokala zelo izenačen. Nekoliko izstopa le
Američanka Sarah Hendrickson. Bo pa zanimivo videti, kako bo nadaljevala sezono. Me
smo v fazi, ko stopnjujemo formo, zanjo pa bomo videli, če bo lahko zadržala takšno raven
skokov.
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Olimpijske igre v Sočiju bodo eden glavnih ciljev Maje Vtič. (Foto: Aljoša Rebolj)
Če se ozremo, še nekoliko v prihodnost. Zagotovo so en velik cilj olimpijske igre 2014 v
Sočiju. Kaj si potihem želite?V bistvu se najprej želim uvrstiti na olimpijske igre. Tudi pri nas
se namreč ekipa širi in bo kar pestro priti v ožji izbor za Soči. Želim si pač stopnjevati svoje
nastope. V tem primeru sem lahko tudi nekje pri vrhu, to sem dokazala tudi na zadnjih
tekmah. Je pa res, da sanjam tudi o nekih vrhunsih rezultatih. Predvsem bi se rada izognila
poškodbam, s tem pa bi lahko vseskozi normalno trenirala. Vaš glavni trener je Matjaž
Triplat, pomaga pa mu tudi Primož Peterka. Kako je sodelovati z nekdanjim zmagovalcem
svetovnega pokala?Primož se je zelo dobro ujel z ekipo. Poskrbel je za popestritev. Zna se
tudi pozabavati in nam kakšno ušpičit, da nismo vseskozi le v skokih. Veliko je pripravljen
narediti za nas, nič mu ne predstavlja težavo. Z Matjažem nam res veliko pomagata. Lahko
smo zelo srečne, da soldelujeta z nami in sama sem jima zelo hvaležna. Kako trenutno
potekajo treningi?Zdaj smo vsak dan zasedeni, konec tedna pa nas čakajo tekme.
Vseskozi je le trening ali tekma. Je pa res zdaj nekoliko manj treningov, ker le vzdržujemo
pridobljeno. Veliko se trenira predvsem poleti. Čez mesec dni bo tekma svetovnega pokala
v Ljubnem. Bo to vrhunec sezone za slovenska dekleta?Za nekatere zagotovo bo. V
Ljubnem se je že v preteklih sezonah zbralo največ gledalcev, zdaj pa smo pridobile še
nekaj navijačev v Sloveniji. Verjamem, da bo šlo za lepo tekmo. Vsekakor je dodatna
spodbuda, ko vidiš pod tabo množico gledalcev, ki navija zate. Doma je res lepo nastopiti.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Smučarke skakalke bodo februarja tekmovale pri nas na
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Dare Rupar

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.32
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

UROŠ VOLK: Smučarke skakalke bodo februarja za točke svetovnega pokala tekmovale
pri nas v Ljubnem. Po uvodu so Slovenke 4. v Pokalu narodov, ob koncu tedna pa jih
čakajo preizkušnje na prenovljenih napravah v Dolini Fiemme v Italiji. Več Dare Rupar.
DARE RUPAR: Na prizorišče naslednjega svetovnega prvenstva nordijskih smučarjev bo
glavni trener ženske skakalne reprezentance Matjaž Triplat popeljal le trojico, saj se je Urša
Bogataj danes odpravila na olimpijske igre mladih v Innsbruck. Anja Tepeš pa bo formo
pilila na domačem treningu. V ospredju bodo Maja Vtič, ki ima letos najvišjo slovensko
uvrstitev na 4. mestu, Katja Požun, ki je, kot 6. najvišje v svetovnem pokalu in Špela Rogelj,
ki se je znebila neprijetnih težav s poškodbo hrbta. Odkar so ženske tekme tudi za točke
svetovnega pokala, je čutiti precej več resnosti v vseh reprezentancah v katerih so v veliki
meri v delo uvedli tudi strokovnjake, ki jih doslej ni bilo poleg. Najbolj zgoščen del programa
pa se bo po Italiji, Poljski in Avstriji zaključil ravno pri nas. Vodja tekmovanja na Ljubnem
Rajko Pintar:
RAJKO PINTAR (vodja tekmovanja na Ljubnem): Predvsem pa bo naša tekma tista tekma
med vsemi tekmami svetovnega pokala, na kateri bo največ gledalcev. Poskušali bomo
tako, kot dekleta pravijo, da uživajo v zraku, tudi mi bomo poskušali uživati v organizaciji
tako velike prireditve.
DARE RUPAR: Sedmo tekmovanje za zdaj, v Savinjski dolini, bo 11. in 12. februarja.
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Radio Kranj
Naslov: Slovenska ženska reprezentanca na 4. mestu pokala narodov
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 18:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1.08
Rubrika, Oddaja: Gorenjska danes

Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je po uvodnih treh tekmah
svetovnega pokala na 4. mestu v pokalu narodov. Pred izbrankami Matjaža Triplata pa so
že novi izzivi. Že ta konec tedna bodo odpotovale na tekmo svetovnega pokala v Italijo, čez
mesec dni pa jih v Ljubnem čaka najpomembnejša domača preizkušnja te sezone. Ljubno
ob Savinji bo 11. in 12. februarja gostilo prvo tekmo v ženskih skokih za svetovni pokal v
Sloveniji, na kar že nekaj dni ljubitelje športa v Ljubljani in po Sloveniji opozarja tudi široko
zastavljena marketinška akcija. Dobro podlago za domače tekme pa predstavljajo tudi
uspehi skakalk; na zadnji tekmi v Hinterzartnu je bila Katja Požun 6., Maja Vtič pa 10. Poleg
Maje Vtič bosta na naslednje tekme v Val di Fiemme v četrtek odpotovali še Špela Rogelj in
Katja Požun. Anja Tepeš zaradi nekoliko slabše forme ostaja na dodatnih treningih,
medtem, ko se bo Nuša Bogataj udeležila mladinskih olimpijskih iger v Innsbrucku.
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POP TV
Naslov: Vražje Slovenke so v smučarskih skokih veliko pokazale
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Andraž Hočevar

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.62
Rubrika, Oddaja: 24 ur

NIKA MULEC: V krstni sezoni ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih so Vražje
Slovenke veliko pokazale. Po treh tekmah novonastalega tekmovanja na najvišji ravni so
dekleta, ki bodo nastopala tudi na Olimpijskih igrah v Sočiju, že posegla tudi po vrhunskih
uvrstitvah. Njihova forma pa se še stopnjuje.
ANDRAŽ HOČEVAR: Varovanke trenerja Matjaža Triplata po treh tekmah svetovnega
pokala držijo četrto mesto v pokalu narodov, a konkurenca, predvsem bogatejše
reprezentance, ne počiva in v ženske skoke iz sezone v sezono vlaga več denarja.
MATJAŽ TRIPLAT (glavni trener slovenske reprezentance): Mi bomo temu trendu sledili
oziroma poskušali ne samo slediti, biti v ospredju, vleči nekako ta voz z najbolj uspešnimi
tekmovalkami.
ANDRAŽ HOČEVAR: Katja Požun in Maja Vtič sta v skupnem seštevku trenutno članici
elitne petnajsterice. Tudi ostala dekleta so v preteklosti že dokazala, da sodijo v svetovni
vrh, vse pa se zavedajo, da bodo le z dobrimi rezultati pritegnile zanimanje javnosti, ki je
ključnega pomena za prihodnost njihovega športa.
KATJA POŽUN (6. v skupnem seštevku svetovnega pokala): In v bistvu če bomo me
naredile dober vtis, pa da bomo kaj pokazale, da bomo dobro skočile bodo v bistvu tudi se
bolj razvili, kot pa če bi me tam komaj med 30 skakale, bi tudi rekli, saj je brezveze, saj se
ne splača, vidiš kako skačejo, saj nič ne dosežejo.
MAJA VTIČ (13. v skupnem seštevku svetovnega pokala): Zanimanje za ženske skoke se
je zelo dvignilo, kar jaz mislim, da je to prav, saj si zaslužimo, saj pač treniramo tako kot
fantje, ni nobenih razlik.
ANDRAŽ HOČEVAR: Čez mesec dni bodo svoje znanje pokazale tudi na prvi domači tekmi
za svetovni pokal v Ljubnem, kjer so imela vražja dekleta že v preteklosti vedno izjemno
podporo navijačev.

Stran 143

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Žurnal 24
Naslov: Tekmice se nas morajo bati
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 11

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Igor Kovačič
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Žanr: Poročilo
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Rubrika, Oddaja: Šport
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www.sta.si
Naslov: Skakalke pripravljene na nadaljevanje sezone in na Ljubno
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: tb/lr

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1714272

Ljubljana, 11. januarja (STA) - Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je po
uvodnih treh tekmah svetovnega pokala na četrtem mestu v pokalu narodov. Pred
izbrankami Matjaža Triplata pa so že novi izzivi, že ta konec tedna bodo odpotovale na
tekmo svetovnega pokala v Italijo, čez mesec dni pa jih v Ljubnem čaka najpomembnejša
domača preizkušnja te sezone. Ljubno ob Savinji bo 11. in 12. februarja gostilo prvo tekmo
v ženskih skokih za svetovni pokal v Sloveniji, na kar že nekaj dni ljubitelje športa v
Ljubljani in po Sloveniji opozarja tudi široko zastavljena marketinška akcija. Dobro podlago
za domače tekme pa predstavljajo tudi uspehi skakalk, na zadnji tekmi v Hinterzartnu je bila
Katja Požun šesta, Maja Vtič pa deseta.'Prve tekme so potekale v težkih razmerah. V
Lillehammerju in Hinterzartnu so nas ovirali sneženje in veter. A veseli me, da se znajdemo
tudi v takšnih razmerah. Z nastopi sem zadovoljen, še bolj kot z uvrstitvami pa s tehnično
izvedbo skokov, ki gredo v želeno smer. Za ta del sezone so rezultati pričakovani,
januarsko in februarsko obdobje z domačimi tekmami pa je za nas ključno,' je na današnji
novinarski konferenci v Ljubljani dejal glavni trener ženske ekipe Matjaž Triplat.'Skoke sem
dvignila na solidno raven. To še ni to, kar si želim, a verjamem, da bom prišla tja, kjer sem
že bila. Zdaj spet uživam na tekmah, v vsakem skoku je manj napak. Tekma na Ljubnem je
dodatna spodbuda, vedno se zbere veliko število ljudi, kar ti da dodatno spodbudo,' je
občutke po prvem delu sezone in pred domačimi tekmami strnila Maja Vtič.Poleg nje bosta
na naslednje tekme v Val di Fiemme v četrtek odpotovali še Špela Rogelj in Katja Požun,
Anja Tepeš zaradi nekoliko slabše forme ostaja na dodatnih treningih, medtem ko se bo
Urša Bogataj udeležila mladinskih olimpijskih iger v Innsbrucku.Smučarska zveza Slovenije
je na novinarski konferenci v ljubljanskem BTC obenem predstavila tudi prihajajoče
tekmovanje najvišje ravni v tej panogi v Sloveniji. V krstni sezoni svetovnega pokala v
skokih za ženske se bodo tekmovalke ustavile tudi v Sloveniji, prizadevni prireditelji pa
zagotavljajo, da si bodo tako skakalke kot gledalci zapomnili tekmo v Sloveniji.'Tekma
svetovnega pokala je plod sedemletnega dela v celinskem pokalu. Pred nami je zdaj precej
težja naloga, a komaj čakam, da se tekme začnejo. Skakalnica je že zdaj bela, saj smo že
začeli zasneževanje, a dela seveda še zdaleč ni konec. Pričakujemo, da bo vsak dan na
tekmah od 3000 do 5000 gledalcev, tako da bo vzdušje povsem drugačno kot na tekmah v
tujini, kjer lahko navijače preštejemo na prste ene roke. Prav zdaj so začele prihajati
prijave, kot kaže, bo najmanj 55 tekmovalk, kar pomeni, da bomo morali imeti celo
kvalifikacije, priključile pa se bodo celo Kitajke,' je dejal predsednik organizacijskega
odbora tekme v Ljubnem Rajko Pintar.Prireditelji tekem pripravljajo program po vzoru
Planice; petek pred tekmama bodo tako izkoristili za dan, ko si bodo lahko šolarji
brezplačno ogledalo dogajanje - zato bo ta dan veljala tudi stroga prepoved alkohola na
območju skakalnic -, v soboto in nedeljo, 11. in 12. februarja, pa si bodo lahko ljubitelji
skokov ogledali tekme za pet evrov. 'Stroški so zdaj 230.000 evrov, povečal se je nagradni
sklad na 35.000 švicarskih frankov, povrniti moramo potovalne stroške. Tekmovalke pa so
iste kot v celinskem pokalu, le na višji ravni je vse skupaj, poleg tega pa je tu zagotovljen
televizijski prenos,' je o razlikah med celinskim in svetovnim pokalom še dodal Pintar.
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www.zurnal24.si
Naslov: Intervju
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Maja Vtič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/print/vtic-vem-da-sem-v-stiku-z-najboljsimi-clanek-145428

Intervju Kako ste se sploh odločili za smučarske skoke?Brat je skakal, njegove nastope pa
sem spremljala. Nato so še meni ponudili opremo in z veseljem sem poskusila. Nato sem
ostala pri tem športu. Ko sem bila mlajša, sta bila moja vzornika Janne Ahonen in Sven
Hannawald, kasneje pa Petra Majdič. Kaj bi odgovorili tistim, ki menijo, da so skoki šport
predvsem za moške?Ne vem, zakaj bi bil le za njih. Vsekakor obstajajo še nevarnejši športi
od skokov. Meni se na primer smuk ne zdi nič varnejši, tudi dviganje uteži pa morda komu
ni primeren šport za žensko. Menim, da to ljudem ni več tako čudno; da so se že navadili
tudi na ženske skoke. Šport se šele razvija, a vse bolj na tekmah že odločajo malenkosti.
Če narediš manjšo napako hitro padeš na deseto mesto in nisi več v vrhu. Napake se
kaznujejo. V čem je največja razlika med fanti in dekleti?Večjih razlik ni, dosegamo enake
razdalje. Je pa res, da moramo za njih iti s kakšnega naleta višje, da dosegamo enake
hitrosti. Dekleta smo pač lažje, manj močne. To je pravzaprav edina razlika. Vas je bilo
morda kdaj strah pred kakšno skakalnico?Ne. Morda imaš v mlajših letih, ko delaš prehode
na večje skakalnice, določeno spoštovanje do posameznih skakalnic, a temu ne bi rekla
strah. Nikoli nisem pomislila, da se ne bi spustila po kakšni skakalnici. Te so si večinoma
podobne in strahu pred njimi res ne čutim. Sama pravzaprav uživam na večjih skakalnicah
in komaj čakam, da bomo šle kam tudi letet. Vas moti, da dekleta ne smete nastopiti na
letalnicah?Ne vem v čemu je problem. Ne poznam razloga za takšno odločitev. Menim, da
bi nekoliko starejše punce, ki smo tudi bolj izkušene, lahko nastopale tudi na letalnicah.
Zaupam trenerju in bi vsekakor nastopila, če bi menil, da sem dovolj dobro pripravljena.
Vsekakor si želim, da bi kdaj poletela tudi čez 200 metrov. Upam, da mi bodo kdaj to tudi
omogočili. ' Primož (Peterka, op. a.) se je zelo dobro ujel z ekipo. Poskrbel je za
popestritev. Zna se tudi pozabavati in nam kakšno ušpičit, da nismo vseskozi le v skokih.
Veliko je pripravljen narediti za nas, nič mu ne predstavlja težavo. Maja Vtič ' Že leta 2007
ste bili bronasti na mladinskem svetovnem prvenstvu. Je bilo težko čakati na prvo sezono
svetovnega pokala?Niti ne. Prejšnje sezone smo se pripravljali na svetovna prvenstva.
Pred nami je bilo vselej neko pomembno tekmovanje. Zaradi svetovnega pokala se ni
veliko spremenilo, saj so tekmice ostale enake. Zdaj smo deležne predvsem večje
pozornosti, velik plus pa bo tudi boljša organizacija tekmovanj. Ste sicer zadovoljni, kako
mediji zdaj pokrivajo vaše skoke?V primerjavi s prej je zagotovo veliko bolje. Večina ljudi
zdaj že ve, da tudi dekleta skačemo, prej temu ni bilo tako. Zdaj je drugače, a na tem
področju še precej zaostajamo za fanti. Naše tekme se še vedno na primer ne prenašajo v
živo, zaenkrat se predvajajo le posnetki najboljših. Kakšni so vaši cilji v tej sezoni?Želim si
biti čim bolj konstantna. Cilj se je čim bolj približati svojim najboljšim skokom in to držati
skozi celotno sezono. Želim biti visoko uvrščena v skupni razvrstitvi. Četrto mesto v
Hinterzartnu je lepa spodbuda, te uvrstitve sem bila zelo vesela. Skoki so že na pravem
nivoju, popravljam le še malenkosti. Bil je dober občutek, da sem naredila velik preskok s
prve tekme v Lillehammerju. Zdaj vem, da sem lahko v stiku z najboljšimi. Tudi ostala
dekleta se uvrščajo med dobitnice točk. Očitno je ekipa zelo močna.Res je lepo, da nas je
kar nekaj uspešnih. Malce je le škoda, ker je ekipa nekoliko manjša zaradi nekaterih
poškodb, vseeno pa poskušamo te, ki smo ostale, biti čim boljše. Konkurentke se nas
vsekakor morajo bati. Kdo pa so največje tekmice?Na tekmah se je že pokazalo, da je vrh
svetovnega pokala zelo izenačen. Nekoliko izstopa le Američanka Sarah Hendrickson. Bo
pa zanimivo videti, kako bo nadaljevala sezono. Me smo v fazi, ko stopnjujemo formo,
zanjo pa bomo videli, če bo lahko zadržala takšno raven skokov.
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Olimpijske igre v Sočiju bodo eden glavnih ciljev Maje Vtič. (Foto: Aljoša Rebolj)
Če se ozremo, še nekoliko v prihodnost. Zagotovo so en velik cilj olimpijske igre 2014 v
Sočiju. Kaj si potihem želite?V bistvu se najprej želim uvrstiti na olimpijske igre. Tudi pri nas
se namreč ekipa širi in bo kar pestro priti v ožji izbor za Soči. Želim si pač stopnjevati svoje
nastope. V tem primeru sem lahko tudi nekje pri vrhu, to sem dokazala tudi na zadnjih
tekmah. Je pa res, da sanjam tudi o nekih vrhunsih rezultatih. Predvsem bi se rada izognila
poškodbam, s tem pa bi lahko vseskozi normalno trenirala. Vaš glavni trener je Matjaž
Triplat, pomaga pa mu tudi Primož Peterka. Kako je sodelovati z nekdanjim zmagovalcem
svetovnega pokala?Primož se je zelo dobro ujel z ekipo. Poskrbel je za popestritev. Zna se
tudi pozabavati in nam kakšno ušpičit, da nismo vseskozi le v skokih. Veliko je pripravljen
narediti za nas, nič mu ne predstavlja težavo. Z Matjažem nam res veliko pomagata. Lahko
smo zelo srečne, da soldelujeta z nami in sama sem jima zelo hvaležna. Kako trenutno
potekajo treningi?Zdaj smo vsak dan zasedeni, konec tedna pa nas čakajo tekme.
Vseskozi je le trening ali tekma. Je pa res zdaj nekoliko manj treningov, ker le vzdržujemo
pridobljeno. Veliko se trenira predvsem poleti. Čez mesec dni bo tekma svetovnega pokala
v Ljubnem. Bo to vrhunec sezone za slovenska dekleta?Za nekatere zagotovo bo. V
Ljubnem se je že v preteklih sezonah zbralo največ gledalcev, zdaj pa smo pridobile še
nekaj navijačev v Sloveniji. Verjamem, da bo šlo za lepo tekmo. Vsekakor je dodatna
spodbuda, ko vidiš pod tabo množico gledalcev, ki navija zate. Doma je res lepo nastopiti.
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www.zurnal24.si
Naslov: 'Ljubno bo postalo ženska Planica'
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/ljubno-bo-postalo-zenska-planica-clanek-145507

Slovenske smučarske skakalke so se s strokovnim vodstvom ozrle na minule tri tekme
svetovnega pokala in tudi proti zgodovinski prvi tekmi tega tekmovanja na slovenskih tleh v
Ljubnem ob Savinji. "V naslednjih letih bo Ljubno postalo ženska Planica," je med drugim
dejal Rajko Pintar, predsednik organizacijskega komiteja tekem za svetovni pokal
smučarskih skakalk v Ljubnem, ki bosta premierno 11. in 12. februarja. Dodal je, da so
organizatorjem izrekli priznanje ugledni člani Mednarodne smučarske zveze (FIS) na čelu z
Walterjem Hoferjem. "Zagotavljamo vam dobro počutje in pogoje. Naši topovi bruhajo sneg,
predvsem ponoči. Skakalnica je odeta v belino. Težav s pripravo tekem ne pričakujem, zato
pa pričakujem 3.000 do 5.000 gledalcev vsak dan," je dodal Pintar. Slovenske skakalke
sicer uspešno tekmujejo v prvi sezoni svetovnega pokala. Za njimi so tri tekme, ena v
Lillehammerju in dve v Hinterzartnu. Tam se je Maja Vtič zavihtela na četrto mesto, v
skupnam seštevku pa je najboljša, na šestem mestu Zagorjanka Katja Požun: "Moje
rezerve so v glavi. Nisem še sestavila dveh dobrih skokov. Sicer pa na sezono gledam
pozitivno, uživam in upam, da bom konstantno skakala na takšni ali višji ravni." "V Italiji
bomo nastopili z Vtičevo, Požunovo in Rogljevo. Bogatajeva bo v sredo odšla na olimpijske
igre mladih v Innsbruck. V ekipi jo bomo pogrešali. V domovini pa bo na treningu ostala
Tepeševa," je pred odhodom v dolino Fiemme dejal trener slovenske ekipe Matjaž Triplat.
Z dekleti je zadovoljen tudi njihov trener Matjaž Triplat, ki pa niti najmanj ne dvomi, da so
sposobna še višjih (in daljših) dosežkov: "Na vseh tekmah so bili zelo težki pogoji. V
Lillehammerju in Hinterzartnu sta nas ovirala sneženje in veter. A veseli me, da se
znajdemo tudi v takšnih razmerah.Bolj kot z rezultati sem zadovoljen s tem, da gre tehnična
struktura gibanja (pri slovenskih skakalkah, op. a.) v pravo smer. Rezultati so pričakovani.
Januarsko in februarsko obdobje z domačimi tekmami pa je za nas ključno.""Skoke sem
dvignila na solidno raven. To še ni to, kar si želim, a verjamem, da bom prišla tja, kjer sem
že bila. Zdaj spet uživam na tekmah, v vsakem skoku je manj napak. Tekma na Ljubnem je
dodatna spodbuda, vedno se zbere veliko število ljudi, kar ti da dodatno spodbudo," pa je
novinarjem dejala Maja Vtič.
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www.siol.net
Naslov: "Vražja" dekleta zanimajo stopničke
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/01/vrazja_dekleta_zanimajo_stopnicke.aspx

Ljubljana - Slovenske skakalke so letos dobile naziv "vražje" skakalke in v svetovnem
pokalu že prihajajo do dobrih uvrstitev, želijo pa si stopničk. Tudi na domači tekmi na
Ljubnem prihodnji mesec. Katja Požun je bila na prvi tekmi v Lillehammerju odlična sedma,
Špela Rogelj deseta, V Hinterzartnu pa je s četrtim mestom vse skupaj nadgradila Maja
Vtič, od katere v tej sezoni ob odsotnosti poškodovane Eve Logar tudi največ pričakujemo.
Uvrstila se je tik za stopničke, a pravi sama, da se že spogleduje z njimi na prihodnjih
tekmah. Ob premiernem svetovnem pokalu za dekleta je zadovoljen tudi Ljubo Jasnič,
predsednik zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo: "Vesel sem, da sem lahko
na tem položaju, ko so vsi ti uspehi in da je takšno zanimanje za skoke. Glavno delo smo
opravili v pripravljalnem času ? pred novim letom. Od vseh ekip smo največ na novo
vložili ? z veseljem in tudi pod nujno ? v ženski del. Delamo na dolgi rok. Delamo s
pokrovitelji do Sočija, ker mislimo, da bo ta ekipa, na katero sem ponosen, tam dosegla
odmevnejši rezultat. Presenetili bomo slovensko javnost. Delali bomo na tem, da bi imeli
tudi svetovni pokal na velikanki."Natanko mesec dni je še do velike tekme na domačih tleh,
ki jo bo organiziral skakalni klub Ljubno ob veliki pomoči BTC City-ja, ki je tudi prevzel velik
del finančnega zalogaja za ženske skoke. "To, kar je Planica za moške, bo v naslednjih
letih pomenilo Ljubno za ženske skoke. To priznava tudi Walter Hoffer. Da smo dobili
svetovni pokal pri dekletih, je plod sedemletnega dela na ravneh celinskega pokala. Pred
nami je težja naloga. Naši topovi bruhajo sneg. Skakalnica je odeta v belino. Mislim, da
posebnih težav s skakalnico in snegom ne bo. Tekmi bosta 11. in 12 februarja. Pričakujemo
od tri do pet tisoč gledalcev na dan. Dekleta bodo lahko že prej preizkusila skakalnico.
Verjamem, da bo večina denarja od nagradnega sklada ostala v Sloveniji," se Rajko Pintar,
OK Ljubno, navdan z optimizmom veseli slovenskih tekem za svetovni pokal.
Dekleta pa prej čakajo še tekme v Val di Fiemmeju ta konec tedna, nato v Szczyrku (Pol)
ter Hinzenbachu (Avt), predno se bodo preselile na slovenska tla. In že v Italiji imajo visoke
cilje, čeprav ne bo nastopila Urša Bogataj, ki bo nastopila na olimpijskih igrah za mlade v
Innsbrucku in tam naskakovala medaljo. "Težki pogoji so bili na obeh prizoriščih. v
Lillehammerju so imele tekmovalke veliko težav z vzvratnim vetrom. V Hinterzartnu je bilo
močno sneženje in smer vetra se je zelo spreminjala. Samo ozračje v srednji Evropi je
nestabilno, kar se pozna tudi na skakalnicah. Bistveno bolj sem zadovoljen s podatkom, da
gre naša tehnična struktura gibanja v pravo smer. Zavedamo se, da le tako lahko pridemo
še višje ? na tista najvišja mesta. Za prvo etapo lahko rečem, da so bili pričakovani
rezultati," je o uvodu sezone povedal trener reprezentance Matjaž Triplat in pogled že uperil
proti prihodnosti in tekmama ta konec tedna v Val di Fiemmeju: "V nedeljo smo prišli domov
ponoči, že v ponedeljek pa nas je čakalo pomembno testiranje. Skakali smo v Kranju, v
četrtek pa se odpravljamo na pot. V Italijo potujejo Požunova, Rogljeva in Vtičeva, medtem
ko bo Tepeševa ostala doma na treningu. Malce nam bo manjkala Urša Bogataj. V bodoče
se bo s kakovostnim delom pridružila ekipi še kakšna tekmovalka."
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www.e-revija.si
Naslov: Triplat: Za ta del sezone so rezultati pričakovani
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3677183/Triplat:-Za-ta-del-sezone-so-rezultati-pricakovani

Kategorija: Zimski športi Wed, 11 Jan 2012 17:15:00 +0100Ljubljana - Slovenska ženska
reprezentanca v smučarskih skokih je po uvodnih treh tekmah svetovnega pokala na
četrtem mestu v pokalu narodov. Pred izbrankami Matjaža Triplata pa so že novi izzivi, že
ta konec tedna bodo odpotovale na tekmo svetovnega pokala v Italijo, čez mesec dni pa jih
v Ljubnem čaka najpomembnejša domača preizkušnja te sezone, piše STA.Ljubno ob
Savinji bo 11. in 12. februarja gostilo prvo tekmo v ženskih skokih za svetovni pokal v
Sloveniji, na kar že nekaj dni ljubitelje športa v Ljubljani in po Sloveniji opozarja tudi široko
zastavljena marketinška akcija. Dobro podlago za domače tekme pa predstavljajo tudi
uspehi skakalk, na zadnji tekmi v Hinterzartnu je bila Katja Požun šesta, Maja Vtič pa
deseta.'Prve tekme so potekale v težkih razmerah. V Lillehammerju in Hinterzartnu so nas
ovirali ...

Stran 150

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.e-revija.si
Naslov: Skakalke pripravljene na nadaljevanje sezone in na Ljubno
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3676557/Skakalke-pripravljene-na-nadaljevanje-sezone-in-na-Ljubno

Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je po uvodnih treh tekmah
svetovnega pokala na četrtem mestu v pokalu narodov. Pred izbrankami Matjaža Triplata
pa so že novi izzivi, že ta konec tedna bodo odpotovale na tekmo svetovnega pokala v
Italijo, čez mesec dni pa jih v Ljubnem čaka najpomembnejša domača preizkušnja te
sezone.
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www.delo.si
Naslov: Triplat: Za ta del sezone so rezultati pričakovani
Datum: 11.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/triplat-za-ta-del-sezone-so-rezultati-pricakovani.html

Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih počasi dviguje formo, največ si
obetajo od domače tekme na Ljubnem. Ljubljana - Slovenska ženska reprezentanca v
smučarskih skokih je po uvodnih treh tekmah svetovnega pokala na četrtem mestu v pokalu
narodov. Pred izbrankami Matjaža Triplata pa so že novi izzivi, že ta konec tedna bodo
odpotovale na tekmo svetovnega pokala v Italijo, čez mesec dni pa jih v Ljubnem čaka
najpomembnejša domača preizkušnja te sezone, piše STA.
Ljubno ob Savinji bo 11. in 12. februarja gostilo prvo tekmo v ženskih skokih za svetovni
pokal v Sloveniji, na kar že nekaj dni ljubitelje športa v Ljubljani in po Sloveniji opozarja tudi
široko zastavljena marketinška akcija. Dobro podlago za domače tekme pa predstavljajo
tudi uspehi skakalk, na zadnji tekmi v Hinterzartnu je bila Katja Požun šesta, Maja Vtič pa
deseta.
'Prve tekme so potekale v težkih razmerah. V Lillehammerju in Hinterzartnu so nas ovirali
sneženje in veter. A veseli me, da se znajdemo tudi v takšnih razmerah. Z nastopi sem
zadovoljen, še bolj kot z uvrstitvami pa s tehnično izvedbo skokov, ki gredo v želeno smer.
Za ta del sezone so rezultati pričakovani, januarsko in februarsko obdobje z domačimi
tekmami pa je za nas ključno,' je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal glavni
trener ženske ekipe Matjaž Triplat.
'Skoke sem dvignila na solidno raven. To še ni to, kar si želim, a verjamem, da bom prišla
tja, kjer sem že bila. Zdaj spet uživam na tekmah, v vsakem skoku je manj napak. Tekma
na Ljubnem je dodatna spodbuda, vedno se zbere veliko število ljudi, kar ti da dodatno
spodbudo,' je občutke po prvem delu sezone in pred domačimi tekmami strnila Maja Vtič.
Poleg nje bosta na naslednje tekme v Val di Fiemme v četrtek odpotovali še špela Rogelj in
Katja Požun, Anja Tepeš zaradi nekoliko slabše forme ostaja na dodatnih treningih,
medtem ko se bo Urša Bogataj udeležila mladinskih olimpijskih iger v Innsbrucku.
Smučarska zveza Slovenije je na novinarski konferenci v ljubljanskem BTC obenem
predstavila tudi prihajajoče tekmovanje najvišje ravni v tej panogi v Sloveniji. V krstni
sezoni svetovnega pokala v skokih za ženske se bodo tekmovalke ustavile tudi v Sloveniji,
prizadevni prireditelji pa zagotavljajo, da si bodo tako skakalke kot gledalci zapomnili tekmo
v Sloveniji.
V Ljubnem vsak dan od 3000 do 5000 gledalcev
'Tekma svetovnega pokala je plod sedemletnega dela v celinskem pokalu. Pred nami je
zdaj precej težja naloga, a komaj čakam, da se tekme začnejo. Skakalnica je že zdaj bela,
saj smo že začeli zasneževanje, a dela seveda še zdaleč ni konec. Pričakujemo, da bo
vsak dan na tekmah od 3000 do 5000 gledalcev, tako da bo vzdušje povsem drugačno kot
na tekmah v tujini, kjer lahko navijače preštejemo na prste ene roke. Prav zdaj so začele
prihajati prijave, kot kaže, bo najmanj 55 tekmovalk, kar pomeni, da bomo morali imeti celo
kvalifikacije, priključile pa se bodo celo Kitajke,' je dejal predsednik organizacijskega
odbora tekme v Ljubnem Rajko Pintar, še piše STA.
Prireditelji tekem pripravljajo program po vzoru Planice; petek pred tekmama bodo tako
izkoristili za dan, ko si bodo lahko šolarji brezplačno ogledalo dogajanje - zato bo ta dan
veljala tudi stroga prepoved alkohola na območju skakalnic -, v soboto in nedeljo, 11. in 12.
februarja, pa si bodo lahko ljubitelji skokov ogledali tekme za pet evrov. 'Stroški so zdaj
230.000 evrov, povečal se je nagradni sklad na 35.000 švicarskih frankov, povrniti moramo
potovalne stroške. Tekmovalke pa so iste kot v celinskem pokalu, le na višji ravni je vse
skupaj, poleg tega pa je tu zagotovljen televizijski prenos,' je o razlikah med celinskim in
svetovnim pokalom še dodal Pintar.
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Radio 1
Naslov: Novinarska konferenca smučarskih skakalk v BTC-ju
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Deželak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.33
Rubrika, Oddaja: V eter

In če smo že pri zimskih športih, vražje Slovenke nizajo uspehe na snegu. A tokrat ne
ciljamo na Tino Maze in alpske smučarke, ampak na smučarske skakalke, ki so odlično
opravile z uvodnimi tekmami na premierni sezoni svetovnega pokala. Vrhunec sezone pa
bo za njih gotovo 11. in 12. februarja, ko se bodo domačim gledalcem predstavila v
Ljubnem ob Savinji. Športni novinar Radia 1 Miha Deželak je bil včeraj na novinarski
konferenci in je z dekleti tudi malo poklepetal. Miha, kaj si izvedel?
MIHA DEŽELAK: Živijo. Punce so krasne, so pa zanimivo zelo ponosne, da jih v tej sezoni
trenira tudi lahko mu rečemo kar mladi skakalni upokojenec Primož Peterka. Ta skrbi za
dobro vzdušje v ekipi. Včasih jim tudi za hec malo ponagaja. Poglejmo, kaj je ušpičil
najvišje uvrščeni Slovenki v skupnem seštevku svetovnega pokala. Katja Požun, povejte
nam.
KATJA POŽUN: Tudi meni je že ušpičil, da mi je privezal torbo k dedu v avtu in potem sva
se z dedijem se kar malo hecala doma, da sva tisto dobila ven iz avta.
MIHA DEŽELAK: Kako pa se je Primož pohecal s Špelo Rogelj?
ŠPELA ROGELJ: Ta skrb mu gre zelo dobro od rok. Včasih nam kaj ušpiči, včasih mu kaj
nazaj, vse se vrača. Ve, kdaj te mora spraviti v dobro voljo, kdaj te mora kaj potolažit in
tako.
MIHA DEŽELAK: Kaj ti pa je že kaj ušpičil Primož?
ŠPELA ROGELJ: Kakšen kamen sem odnesla iz treningov domov.
MIHA DEŽELAK: Da si bila malo težja, ne?
ŠPELA ROGELJ: Ja.
No, dekleta očitno znajo dobro resne stvari združit z zabavo. Miha, prav s Špelo pa sta
tekmovala v posebnem skakalnem simulatorju. Kako si se odrezal?
MIHA DEŽELAK: Ja, najprej moram povedat, da je super ta simulator. Sem pa skočil kar
215 metrov in sem jo premagal za en meter. Če sem lahko še malo skromen, krepko sem
premagal tudi vse moje novinarske kolege, vse, ki so skakali včeraj v ljubljanskem BTC-ju.
Me prav zanima, kaj šele bo, ko bom še shujšal za kakšen kilogram.
Miha, hvala. Upam, da ti bo šlo tako dobro od nog tudi v soboto, ko se bodo mimogrede
Miha, Ivana Banič, ter Jana Morel spopadli z ekipo Žurnala. Mimogrede, smučarske skoke
na simulatorju lahko preveriti tudi vi sami vsak dan do prvenstva v ljubljanskem BTC-ju.
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Radio Velenje
Naslov: Februarja bo v Ljubnem svetovni pokal v smučarskih skokih
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 0.85
Rubrika, Oddaja: Poročila

NOVINARKA: V Ljubnem bo od 11. do 12. februarja tekmovanje za FIS ? svetovni pokal v
smučarskih skokih za ženske. To bo zelo velik in zahteven projekt za katerega se Ljubenski
smučarski zanesenjaki pripravljajo že kar lep čas. Koliko tekmovalk in od kod so prišle
oziroma bodo prišle, pa predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar.
RAJKO PINTAR (predsednik organizacijskega odbora): Tukaj bo približno 55 tekmovalk iz
12-ih držav s celega sveta, poleg teh tradicionalnih smučarskih dežel s centralne Evrope in
Skandinavije tudi še Japonke, Kanadčanke, Američanke in celo na Kitajskem se ta šport
zelo lepo razvija. Torej 12 do 14 držav.
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TV Slovenija 1
Naslov: Slovenske smučarske skakalke
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Sara Oblak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

BOJANA KNEZ: Slovenske smučarske skakalke so v premierno sezono Svetovnega
pokala skočile odločno. Na treh tekmah so dosegle šest uvrstitev med najboljšo deseterico.
Dobre predstave pa želijo ohraniti tudi v nadaljevanju sezone. Ta konec tedna jih čakata
preizkušnji v dolini Fiemme in morda jim že tam uspe tudi skok na zmagovalni oder.
SARA OBLAK: V letošnji zimi je že večkrat zadišalo po prvih stopničkah. Najbližje jim je
bila Maja Vtič, ki je uspešno prebrodila krizo začetka sezone.
MAJA VTIČ (4. mesto): Jaz verjamem, da bom skočila med prve tri tekmovalke, ampak pač
treba je dati času čas, pač ne gre vse kar čez noč, iz take krize pa kar takoj na vrh. Jaz
verjamem, da bom, ker sem res dobro pripravljena, tudi na tleh se počutim močno.
SARA OBLAK: Nasmeška na obrazu smo se navadili tudi pri Katji Požun, ki se je v
skakalno karavano vrnila po treh letih premora in bila na vseh dosedanjih tekmah uvrščena
med elitno deseterico.
KATJA POŽUN (trenutno na 6. mestu v skupnem seštevku): Tudi sebe sem najprej
presenetila, ker poleti mi ni kazalo nekaj dobro, tudi nisem bila toliko fizično pripravljena, se
je poznalo, da mi je dosti moči zmanjkalo v teh treh letih. Zdaj v zimo pa se je kar odprlo in
mi gre res zelo fajn.
SARA OBLAK: Slovenske skakalke blestijo tudi v pokalu narodov. Trenutno so na tretjem
mestu in pohvale dežujejo tudi od obeh trenerjev.
MATJAŽ TRIPLAT (glavni trener): S to fazo definitivno smo zadovoljni. Mene bolj veseli to,
da se v tem januarskem obdobju pač naša tehnična struktura gibanja na skakalnici
izboljšuje, da gremo vedno bolj v prave smeri in tega, s tem sem bolj zadovoljen, kakor pa s
samimi rezultati.
PRIMOŽ PETERKA (pomočnik trenerja): Punce trenirajo 130 procentno zaradi tega, ker ta
trenutna slovenska ženska reprezentanca je res sestavljena iz punc, ki vedo, kaj hočejo.
SARA OBLAK: In tudi zato skačejo vse dlje in dlje. Včasih za zabavo tudi na simulatorju s
katerim v enem izmed ljubljanskih nakupovalnih središč v svet smučarskih skokov lahko
skočite tudi vi.

Stran 155

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Naš čas
Naslov: Ženski skoki povezujejo dolino
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 5

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: Tatjana Podgoršek
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Delo
Naslov: Bo Kranjec spet pokvaril avstrijsko veselico?
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 24

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Šimnovec
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Ekipa
Naslov: V Ljubnem že zasnežujejo
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada: 16700

Avtor: ro
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Večer
Naslov: Kujejo olimpijsko kolajno
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 32

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: MARJAN HORVAT
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Žurnal 24
Naslov: "Spadamo v svetovni vrh"
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin: 11

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman
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www.delo.si
Naslov: Bo Kranjec spet pokvaril avstrijsko veselico?
Datum: 12.01.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/bo-kranjec-spet-pokvaril-avstrijsko-veselico.html

Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval na Kulmu, kjer bo ognjeni krst v poletih prestal
Nejc Dežman. K. Požun: Malenkosti so v glavi Čeprav je do tekmovanja za svetovni pokal v
ženskih smučarskih skokih na Ljubnem (11. in 12. februarja) še mesec dni, prireditelji
ničesar ne prepuščajo naključju, saj so že zasnežili tamkajšnjo skakalnico (HS-95).
Najboljše slovenske skakalke z mislimi še niso tako daleč; Katja Požun, špela Rogelj in
Maja Vtič se bodo konec tedna udeležile dveh preizkušenj najvišje ravni v Predazzu, Urša
Bogataj je odpotovala na mladinske OI v Innsbruck, Anja Tepeš pa bo ostala doma na
treningu. 'Malenkosti, ki me še ločijo od zmagovalnega odra, so v moji glavi, saj na nobeni
od treh tekem še nisem izvedla dveh brezhibnih skokov,' je razkrila Požunova, ki v
skupnem seštevku svetovnega pokala kot najvišje uvrščena Slovenka drži visoko 6. mesto.

Ljubljana - Potem ko so prostovoljci iz Tauplitza in Bad Mitterndorfa garali dan in noč, da
so z letalnice na Kulmu odstranili novozapadli sneg, je največja naravna skakalnica na
svetu - kakor se radi pohvalijo Avstrijci - že nared za šov najboljših letalcev na smučeh.
Spektakel naj bi dodatno začinilo 100.000 gledalcev, kolikor jih pričakujejo prireditelji. Miha
šimnovec Zanimanje za vstopnice, ki gredo za med, je izjemno, prav takšen je (bil) v
Tauplitzu/Bad Mitterndorfu in okolici naval ljubiteljev skokov oziroma poletov tudi na hotele,
apartmaje in penzione, ki so že dalj časa polni. Najbližje proste sobe je konec tega tedna
tako mogoče najti šele v 20 kilometrov oddaljenem Hinterstoderju, sicer občasnem
prizorišču moških tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju. Hubert Neuper, nekdanji
izvrstni skakalec in zdajšnji generalni sekretar tekmovanja na Kulmu, si mane roke. 'Glede
na to, da smo v predprodaji oddali že 35.000 vstopnic, se lahko na podlagi izkušenj iz
preteklih let upravičeno nadejamo, da jih bomo na koncu prodali blizu 100.000,' je
napovedal 51-letni Avstrijec in pripomnil, da ima od spektakla korist vsa dolina; po
njegovem številni gostje tam v pičlih treh dneh zapravijo več kot deset milijonov evrov.
Velikansko zanimanje za prireditev na severozahodu avstrijske štajerske nikakor ne
preseneča. Konec koncev rdeče-belo-rdeči 'orli' kraljujejo tudi v tej sezoni. Od dosedanjih
enajstih tekem so jih namreč dobili kar devet, junak nedavne 60. novoletne turneje je bil
Gregor Schlierenzauer, z 215,5 metra rekorder letalnice na Kulmu, na kateri je sebi v prid
odločil tri od zadnjih štirih preizkušenj. Popoln izkupiček mu je preprečil Robert Kranjec, ki
je pred dvema letoma tam slavil odmevno zmago in bo slejkoprej tudi tokrat med glavnimi
favoriti. Ob njem bodo slovenske barve branili še Jernej Damjan, Peter Prevc, Jure
šinkovec, Jurij Tepeš in novinec, komaj 19-letni Nejc Dežman iz kranjskega Triglava, ki bo
na jutrišnjem uradnem treningu (9.30, ob 12. uri bodo sledile kvalifikacije) prestal ognjeni
krst v poletih.
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Radio 1
Naslov: Tekmovanje na simulatorju smučarskih skokov
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 09:20:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Deželak

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 2.5
Rubrika, Oddaja: V eter

Skačejo in letijo orli in skačejo in letijo tudi orlice. Miha Deželak je z nami. Miha slišim, da
boš ob desetih skakal, letel tudi ti. Se motim?
MIHA DEŽELAK: To je v bistvu moja praželja. Pravzaprav praželja vsakega človeka, da
leti. Odletel bom, ampak ne prav visoko. Gre za simulator. Da izdava zdaj tudi poslušalcem.
Jaz sem ga že preizkusil, v BTC je to. Tudi poslušalci lahko poizkusijo, vsak petek v
Koloseju od 17.00 do 20.00. Sicer pa v BTC-ju v hali A, vsako soboto. Danes je pa posebna
sobota, ker je treba navijat, priti za ekipo Radia 1. Ivjana Banič, Sara in pa moja malenkost
se bomo pomerili z ekipo Žurnala in mi imamo rahlo prednost v tem, da sem jaz to zadevo
že preizkusil, poletel 215 metrov, premagal vse svoje novinarske kolege, ker je bila
novinarska konferenca.
Miha, s tem naj bi promovirali ženske smučarske oziroma svetovni pokal?
MIHA DEŽELAK: Ja res je. Predvsem seveda našo domačo tekmo na Ljubnem ob Savinji,
ki bo 11. in 12. februarja, takrat pričakujemo preko 5000 gledalcev na vsaki od tekem. Sicer
je letos premierna tekma svetovnega pokala za ženske v smučarskih skokih. Prej so
tekmovale samo v kontinentalnem pokalu. In naša dekleta so zares vražja. Namreč
dosegajo izjemne rezultate. Uvrstitve med deseterico so bolj pogoste recimo kot pri fantih.
Ja, promoviramo smučarske skoke za ženske, tudi Primož Peterka je zraven, upokojenec
je zdaj trener punc. Punce so pa krasne in letijo res daleč.
Miha, le glej, da se boš tudi danes dobro izkazal. Leti, leti, leti, leti Miha, čim dlje. In vsi
ostali. Srečno.
MIHA DEŽELAK: Navijajte za ekipo Radia 1.
Kot že rečeno, v ljubljanskem BTC se v smučarskih skokih lahko preizkusite tudi vi, če vam
skoki ne dišijo najbolje, pa boste lahko navijali tudi še za naše fante in dekleta, da bodo
poleteli čim dlje.
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Radio 1
Naslov: Tekmovanje v smučarskih skokih v BTC
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 12:20:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Ivjana Banič

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 2.33
Rubrika, Oddaja: V eter

Po novem tudi punce skačejo. Ne samo, da skačejo, odlično tekmujejo v skokih na smučeh.
Bliža se namreč svetovno prvenstvo za ženske v smučarskih skokih. In to bo v Ljubnem 11.
in 12. februarja. Prav zdaj se lahko odpravite v ljubljanski BTC City. Tam je pripravljen
simulator za vse, ki vas zanima kako daleč lahko poletite. In tam je tudi ekipa Radia 1 z
Ivjano Banič, voditeljico popoldanskega programa na čelu. Ivjana, povej mi, glede na to, da
si visoka meter 80, ali si zmogla ta skok? Je bilo dovolj, da si se za daljino dneva samo
nagnila naprej in z nosom podrajsala po tleh? Si zmagala?
IVJANA BANIČ: Ja, Dejan je recimo še višji od mene, okrog dva metra. Meni so samo rekli,
Ivjana nagni se naprej, Ivjana nagni se naprej, kar pa meni ni problem.
Odlično.
IVJANA BANIČ: Tako, da moram reči, da sem izredno dobro skočila, več kot 214 metrov.
Čestitke.
IVJANA BANIČ: Tam nekje. Da ne bom lagala. 213, 214.
Pa so te oblekli v ta tekmovalni dres? Tisti, tak seksi, veš?
IVJANA BANIČ: Fizično tam ne, ampak na tisti televiziji, kjer je ta simulacija, sem imela
tako dobro postavo. In tako dobre joške, da res sem se prav zamislila, bo treba shujšat.
No, no, no. Ali se fantje kaj fotkajo s tabo? Si delila kakšne avtograme mogoče?
IVJANA BANIČ: Ne, sem se delala blazno nedostopno, to je moja taktika v real lifu.
In pa razmišljaš kaj zdaj, da bi mogoče zamenjala poklic? Da bi bila zdaj profesionalna
bejba na smučkah, da bi skakala?
IVJANA BANIČ: Ne, ne. Sneg je super za par dni, potem jaz sem za sonce in morje. Ampak
najbolj pomembna stvar, da smo zmagali proti ekipi Žurnal24, smo zmagali Radio 1. Mi
štirje, Miha Deželak, Dejan Kovačič, Sara Ašanin Gole in jaz Ivjana Banič. In Sara je
postavila rekord, 222 metrov.
Super, super, bravo naši. In Žurnalovci pojejte se od zavisti.
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Novi tednik
Naslov: Svet regije za večjo moc Savinjske regije
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 4

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: US

Stran 167

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 152.22
Rubrika, Oddaja: Gospodarstvo
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Gorenjski glas
Naslov: V Žireh tudi smučarke skakalke
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 11

SLOVENIJA

Naklada: 22000

Avtor: V. S.
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Savinjske novice
Naslov: V razvojnem svetu Savinjske regije tudi dvanajst
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 6

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Marija Lebar
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Žanr: Poročilo
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Rubrika, Oddaja: ORGANIZACIJE,
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Savinjske novice
Naslov: Smučarski skoki na Ljubnem poslovna priložnost tudi za
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 7

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Marija Lebar
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Žanr: Poročilo
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Žurnal 24
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 19

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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www.zurnal24.si
Naslov: Peterka: 'Smo v svetovnem vrhu'
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/peterka-smo-v-svetovnem-vrhu-clanek-145742

Poleti je sklenil svojo sanjsko športno kariero in se posvetil trenerskemu delu, ki ga
izpolnjuje. S slovenskimi skakalkami, ki letos premierno nastopajo v svetovnem pokalu, se
je Primož Peterka izvrstno ujel. Kako ste se ujeli pri skakalkah kot pomočnik Matjaža
Triplata? Ko sem se odločil za to vlogo, nisem vedel, koliko so dekleta resna, pridna,
delovna. Že od začetka so me glede delavnosti pozitivno presenetila in me navadila, da
nisem takoj z vsem zadovoljen. To delo mi je všeč in sem motiviran. Vedno se da še bolje.
Tudi prve tri tekme svetovnega pokala so pokazale, da spadamo v svetovni vrh, še vedno
pa krojijo rezultate vetrovne razmere. Doslej še niti pri enem skoku nismo imeli sreče. Še
o slovenskih skakalkah:"Ljubno bo postalo ženska Planica"Vtič: "Vem, da sem v stiku z
najboljšimi"Maja Vtič odlična četrta v Hinterzartnu Slovenke želijo krojiti svetovni vrh
Vseeno so rezultati spodbudni: četrto, šesto in sedmo mesto ? ? skoraj na vsaki tekmi dve
tekmovalki med deseterico. Ampak ponavljam, da smo sposobni priti višje. Višje pa so
stopničke in zmaga! Res, po pravici, s takšnimi skoki ob boljših pogojih dekleta vidim višje.
Menite, da lahko vrhunska uvrstitev pade že na Ljubnem? Verjamem, sploh ker gre za
domačo tekmo, pričakujejo veliko navijačev. Na Ljubnem se zna zgoditi kaj ? Mogoče za ta
konec tedna v Predazzu. Kako bi potegnili primerjavo med moškimi in ženskimi skoki?
Dekleta potrebujejo višji nalet, če želijo enako hitrost kot fantje ? zaradi konstitucije. Imajo
širše boke, oprsje ? Dekleta niso tako močna, kar je verjetno, ni še dokazano, povezano
tudi z občutkom za drsenje po naletu. Na prvi tekmi je bila med deseterico le ena
tekmovalka z malo več kilogrami. Mislim, da bo narava poskrbela, da močnejše ne bodo
mogle več biti zraven. Vas lahko v prihodnosti znova pričakujemo med fanti? Letos sem
prvič zraven. Dekleta so me tako presenetila, da ne bi še šel k fantom.
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www.siol.net
Naslov: Primož Peterka: Skakalci bi morali biti prej trenerji
Datum: 13.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/sportal_plus/intervjuji/2012/01/primoz_peterka_skakalci_bi_morali_biti_prej_trenerji.aspx

Po končani skakalni karieri se je Primož Peterka podal v trenerske vode in zdaj pomaga
ženski skakalni reprezentanci. Za Sportal je spregovoril o mentorju, ženskih skokih,
trenerski vlogi, poletih.
Slovenske skakalke poudarjajo, da so izjemno vesele, da imajo ob sebi Primoža Peterko, ki
jim s koristnimi nasveti iz bogate zakladnice pomaga pri prehodu v vrhunski šport. V
reprezentanci je zadolžen tudi za ohranjanje pozitivnega vzdušja, saj dobro pozna, kako se
skakalci v določenih trenutkih počutijo. Njegov trud je pohvalil tudi mentor Matjaž Triplat, ki
pa poudarja, da je vse na Primožu in njegovi volji do trdega dela.
Ob vstopu v trenerske vode ste dejali, da so vas dekleta presenetila z angažiranostjo na
treningih. Ali po nekaj mesecih še ostajate pri teh besedah?
Presenetile so me takrat, ko sem prišel zraven. Zdaj sem jih nekako navajen in njihovega
truda ter vložka. Punce presenečajo iz dneva v dan ? sploh z rezultati. S tehniko skoka še
nisem zadovoljen, so pa sposobne skočiti na stopničke. Nekaj smole smo imeli z vetrom na
prvih treh tekmah, da niso že stopile na oder za zmagovalke. Že kot skakalec se nikdar
nisem želel izgovarjati na veter, vendar dekleta letos res še niso imela tiste sreče.
Za vas "skrbi" Matjaž Triplat, ki je glavni trener ženske reprezentance. Kaj bi lahko rekli o
mentorju?
Matjaž je perfekcionist. To moram poudariti. Veliko me je naučil in veliko me še bo. Sedaj
dosti razmišljam, da bi morali biti skakalci najprej trenerji in šele nato skakalci. Skoke
gledam povsem z drugačnega vidika. Vse se mi zdi bolj preprosto. Prej, ko sem bil
skakalec, sem želel vse narediti s svojo glavo in sem bil bolj trmast.
Če primerjate trenersko vlogo in življenje skakalca: kaj je bolj naporno?
Bolj je naporno biti trener kot vrhunski športnik, ker moraš veliko razmišljati. Z Matjažem se
pogovarjava od jutra do večera in razmišljava, kaj bi lahko še naredili, da bi prišlo do
napredka, kako bi izboljšali opremo, zagotovili dekletom boljše pogoje za trening ? Bistveno
težje je biti trener.
V tem času, ko ste z žensko skakalno reprezentanco, ste verjetno bolj podrobno spoznali
razlike med moškimi in ženskimi skoki. Kje jih vidite?
Konec koncev je skoraj enako. Nekateri imajo težave s preveč kilogrami, punce imajo
premajhno težo, a se da vse korigirati z opremo. Glede razmišljanja v glavah lahko rečem,
da dekleta lovijo fante. Celotna ekipa ve, kaj hoče in kakšna priložnost je. Svetovni vrh še ni
širok in si lahko zdaj uredijo stvari za življenje.
Verjetno je prav letošnja sezona dobrodošla v tem smislu, saj je z uvedbo svetovnega
pokala prišla tudi večja finančna pogača za dekleta. Zmagovalka tekme namreč prejme
3000 švicarskih frankov ?
To je zagotovo dodatna motivacija. Če vzamem za primer Avstrijko Danielo Iraschko: ona
skače skoraj toliko časa kot jaz ? več kot dvajset let ?, pa do zdaj še ni imela skoraj nič.
Zdaj se ji ta vložek vrača.
Stran 173

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Prihodnji mesec bosta na sporedu tudi domači tekmi na Ljubnem. Verjetno so stopničke cilj
za slovensko tekmo ? kakor tudi za olimpijske igre v Sočiju leta 2014?
Glede na to, kakšne skoke so naša dekleta realizirala na tekmah, bi si že zaslužile kakšne
stopničke na preteklih treh tekmah. Verjamem, da je le še vprašanje časa, kdaj bo katera
stopila na oder za zmagovalke. Za Soči seveda je postavljen cilj, vendar je to še daleč.
Osredotočeni smo na to sezono.
Ta konec tedna bodo fantje leteli na Kulmu. Bi vi spustili dekleta na takšne naprave?
Naše punce so že trenirale na 120-metrski skakalnici. Maja je skočila 148 metrov in je
želela še dlje. Za polete še ne verjamem, da bi bile pripravljene. Kakšna morda že, saj je
konec koncev ženski rekord 203 metre. Za naša dekleta ne vem, če bi si upal pustiti katero
na velikanko. Treba je iti po vrsti. Doseglo se je to, da se je ženski svetovni pokal začel. Na
olimpijske igre tudi gredo. Trenutno so tekmovanja na 90-metrski, včasih na 100-metrski
skakalnici. Za 120-metrsko je še premalo deklet, ki bi bile konkurenčne. Skočiti bi se upale,
vendar tekma ne bi bila zanimiva. Koliko pa kaj spremljate naše skakalce v tej sezoni, v
kateri jim gre za zdaj dobro?Gledal sem zadnje tekme, vendar še te ne v celoti. Zdaj imam
manj časa kot prej. Vesel sem, da se dvigujejo rezultati. Za Smučarsko zvezo Slovenije je
pozitivno, da prihajajo dobri rezultati in upam, da se bo le še nadaljevalo v tej smeri.
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Radio 1
Naslov: Novinarska konferenca smučarskih skakalk v BTC-ju
Datum: 14.01.2012

Stran, Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Deželak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.33
Rubrika, Oddaja: V eter

In če smo že pri zimskih športih, vražje Slovenke nizajo uspehe na snegu. A tokrat ne
ciljamo na Tino Maze in alpske smučarke, ampak na smučarske skakalke, ki so odlično
opravile z uvodnimi tekmami na premierni sezoni svetovnega pokala. Vrhunec sezone pa
bo za njih gotovo 11. in 12. februarja, ko se bodo domačim gledalcem predstavila v
Ljubnem ob Savinji. Športni novinar Radia 1 Miha Deželak je bil včeraj na novinarski
konferenci in je z dekleti tudi malo poklepetal. Miha, kaj si izvedel?
MIHA DEŽELAK: Živijo. Punce so krasne, so pa zanimivo zelo ponosne, da jih v tej sezoni
trenira tudi lahko mu rečemo kar mladi skakalni upokojenec Primož Peterka. Ta skrbi za
dobro vzdušje v ekipi. Včasih jim tudi za hec malo ponagaja. Poglejmo, kaj je ušpičil
najvišje uvrščeni Slovenki v skupnem seštevku svetovnega pokala. Katja Požun, povejte
nam.
KATJA POŽUN: Tudi meni je že ušpičil, da mi je privezal torbo k dedu v avtu in potem sva
se z dedijem se kar malo hecala doma, da sva tisto dobila ven iz avta.
MIHA DEŽELAK: Kako pa se je Primož pohecal s Špelo Rogelj?
ŠPELA ROGELJ: Ta skrb mu gre zelo dobro od rok. Včasih nam kaj ušpiči, včasih mu kaj
nazaj, vse se vrača. Ve, kdaj te mora spraviti v dobro voljo, kdaj te mora kaj potolažit in
tako.
MIHA DEŽELAK: Kaj ti pa je že kaj ušpičil Primož?
ŠPELA ROGELJ: Kakšen kamen sem odnesla iz treningov domov.
MIHA DEŽELAK: Da si bila malo težja, ne?
ŠPELA ROGELJ: Ja.
No, dekleta očitno znajo dobro resne stvari združit z zabavo. Miha, prav s Špelo pa sta
tekmovala v posebnem skakalnem simulatorju. Kako si se odrezal?
MIHA DEŽELAK: Ja, najprej moram povedat, da je super ta simulator. Sem pa skočil kar
215 metrov in sem jo premagal za en meter. Če sem lahko še malo skromen, krepko sem
premagal tudi vse moje novinarske kolege, vse, ki so skakali včeraj v ljubljanskem BTC-ju.
Me prav zanima, kaj šele bo, ko bom še shujšal za kakšen kilogram.
Miha, hvala. Upam, da ti bo šlo tako dobro od nog tudi v soboto, ko se bodo mimogrede
Miha, Ivana Banič, ter Jana Morel spopadli z ekipo Žurnala. Mimogrede, smučarske skoke
na simulatorju lahko preveriti tudi vi sami vsak dan do prvenstva v ljubljanskem BTC-ju.
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Večer
Naslov: Slovenke si želijo prvih stopničk
Datum: 14.01.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ANDREJA PREL
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 246.56
Rubrika, Oddaja: Šport
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Žurnal 24
Naslov: fotozadetek
Datum: 16.01.2012

Stran, Termin: 12

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žurnal 24
Naslov: Ekipa Radia 1 za las premagala žurnalovce
Datum: 17.01.2012

Stran, Termin: 11

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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www.siol.net
Naslov: Po treh letih premora sedaj med elito
Datum: 17.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/01/po_treh_letih_premora_sedaj_med_elito.aspx

Ljubljana - Najboljša slovenska skakalka v tej sezoni je Katja Požun, ki se redno uvršča v
najboljšo deseterico. Ima pa željo, da bi stala na stopničkah, tudi na domačih tekmah na
Ljubnem.
V ženski konkurenci dominira Američanka Sarah Hendrickson. Pri njej se pozna, da je
naredila pred sezono bistveno več skokov od ostalih tekmovalk, ki jo bodo šele tekom
sezone skušale ujeti. To željo imajo tudi "vražje" Slovenke, ki so sposobne priti na oder za
zmagovalke, manjka pa jim še tista konstantnost za uspešno izvedbo dveh skokov. Redno
pa se med deseterico uvršča Katja Požun, ki se je vrnila po treh letih premora in je že takoj
na začetku pokazala, da je iz pravega testa. Trenutno je peta skakalka na svetu in se čuti
sposobno skočiti tudi višje. "Po pravici povedano nisem pričakovala takšne sezone. Sicer
sem vedela, da znam konstantno skakati, vendar res nisem pričakovala, da bom vsako
tekmo med deset najboljših. Konkurenca je sedaj, od kar je svetovni pokal, približno enaka
in to se ni bistveno spremenilo. Razlika pa je v tem, da so prizorišča bistveno bolj urejena
kakor tudi skakalnica. Imamo tudi hrano ter pijačo. Vse skupaj je na bistveno višji ravni,"
pravi Požunova.
Tudi sama je v tej sezoni spoznala, kaj pomeni boljša oprema pri skakanju in kam te lahko
ponese. Lani poleti je namreč skakala še s štiri leta starim dresom, vendar se zaveda, da je
za preskok na stopničke potrebno imeti tudi pravo tehnično podporo. "Star dres je bil
posledica tega, da sem imela tri leta premora in nisem bila v reprezentanci. Zato si nisem
privoščila novega, saj sem si rekla, da je tudi star dovolj dober. Vendar sem kaj kmalu
spoznala, da dober dres veliko pomaga. Sicer pa mi v tem trenutku za stopničke manjka
predvsem v glavi. Če naredim tisti dober skok in dobim malce pomoči vetra, lahko skočim
še bolje. Težave je v tem, da se ne morem še povsem skoncentrirati pri obeh skokih in mi
vedno pri enemu kaj zmanjka. In to me stane kakšen meter ali dva. Želim si stopničk. Ob
dveh dobrih skokih se jih lahko nadejam," je optimistična Katja.
Tako kot ostale slovenske tekmovalke je tudi članica Skakalnega kluba Zagorje navdušena,
da je v njihov tabor prišel Primož Peterka, ki jim s svojimi bogatimi izkušnjami ogromno
pomaga: "Primož naš skuša spraviti v dobro voljo, če smo kaj potrte ali naredimo slabši
skok. Po tekmi kako ušpiči. Zelo dobro je, da nam zna povedati, kako se počuti skakalec.
Že pred Lillehammerjem nam je povedal, da naj nas ne motijo kamere. Zgodilo se bo tudi
to, da nam jo bo kdo kdaj dobesedno porinil pred obraz. Pravi nam, da se moramo
zavedati, da smo mi na skakalnici, da naredimo svoje. Ostalo nas ne sme zanimati. Zelo
smo ga bile vesele, ker je prišel k nam. Popularizacija ženskih skokov je tako postala tudi
večja. Veliko nam pomaga z izkušnjami, saj je v svoji karieri doživel sladko in grenko plat
tega športa. "
Glavni cilj slovenskega tabora za to sezono sta zagotovo domači tekmi na Ljubnem, ki
bosta v februarju, takrat pa organizatorji kot tudi skakalke načrtujejo in si želijo uvrstitve na
zmagovalni oder pred številčno publiko. "Velika spodbuda bo, da bomo skakale pred večjim
krogom ljudi ? pred starši in prijatelji. Želim si dobrega rezultata in pokazati, da Slovenke
znamo skakati. Zase si želim, da bi ostala v takšni formi, kot sem. Znam pa skakati še
boljše in ostale Slovenke tudi. Upam, da bomo ujele tiste najboljše in se potem uvrščale
povsem pri vrhu," je za konec dejala Katja Požun, ki je do najboljše uvrstitve skočila minuli
konec tedna v Val di Fiemmeju.
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www.e-revija.si
Naslov: Po treh letih premora sedaj med elito
Datum: 17.01.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3702838/Po-treh-letih-premora-sedaj-med-elito

Ljubljana - Najboljša slovenska skakalka v tej sezoni je Katja Požun, ki se redno uvršča v
najboljšo deseterico. Ima pa željo, da bi stala na stopničkah, tudi na domačih tekmah na
Ljubnem.
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Lady
Naslov: Kdor ne skače, ni Tepeš!
Datum: 18.01.2012

Stran, Termin: 14

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Eva Jandl
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Žanr: Poročilo
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Stop
Naslov: VRAŽJE SLOVENKE
Datum: 18.01.2012

Stran, Termin: 6

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: C. R
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Žanr: Vest
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Dolenjski list
Naslov: Še vedno si pripravi smuči za tekmo
Datum: 19.01.2012

Stran, Termin: 16

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Boris Blaić
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Story SLO
Naslov: /
Datum: 19.01.2012

Stran, Termin: 8

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Vest
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Rubrika, Oddaja: Ljudje tedna
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Večer
Naslov: "Pri nas res znamo stopiti skupaj"
Datum: 19.01.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: FRANC KRAMER

Stran 189

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 296.93
Rubrika, Oddaja: Celjsko

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Žurnal 24
Naslov: /
Datum: 19.01.2012

Stran, Termin: 9

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 190

Žanr: Oglas
Površina, Trajanje: 46.28
Rubrika, Oddaja: Svet

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Novi tednik
Naslov: Bodo tuji delavci popravili statistiko?
Datum: 20.01.2012

Stran, Termin: 3

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: URŠKA SELIŠNIK, ŠK

Stran 191

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 336.24
Rubrika, Oddaja: Aktualno

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 192

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Novi tednik
Naslov: Pojdi z menoj na Ljubno in v Luče
Datum: 20.01.2012

Stran, Termin: 21

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SIMONA BRGLEZ

Stran 193

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 677.86
Rubrika, Oddaja: /

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 194

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 195

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: "V tem kriznem času potrebujemo nove priložnosti, nove
Datum: 20.01.2012

Stran, Termin: 8

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Franci Kotnik

Stran 196

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 607.73
Rubrika, Oddaja: Intervju

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 197

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Žurnal 24
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Datum: 20.01.2012

Stran, Termin: 9

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 198

Žanr: Oglasno sporočilo
Površina, Trajanje: 100.01
Rubrika, Oddaja: Slovenija

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.slovenskenovice.si
Naslov: Foto: Vražje Slovenke skačejo med oblake
Datum: 21.01.2012

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: R. S.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/time-out/foto-vrazje-slovenke-skacejo-med-oblake

Nekoč je veljalo: spust na velikanki v Planici je zgolj za prave moške. Toda časi se
spreminjajo: Slovenija je dobila ekipo pogumnih punc, ki skačejo med oblake.
Že čez slab mesec bo domačemu občinstvu pokazala, da se pred moškimi kolegi nima
česa sramovati. Tekma v svetovnem pokalu bo potekala 11. in 12. februarja na Ljubnem ob
Savinji.
Fotografije orlic si lahko ogledate v fotogaleriji. Katera vam je najbolj simpatična, za katero
boste navijali? Registrirajte se in objavite komentar.

Stran 199

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nedeljski dnevnik
Naslov: LJUBKE LEPOTICE PRED LJUBNIM
Datum: 22.01.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /

Stran 200

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 79.89
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.govori.se
Naslov: Smučarski skoki za ženske
Datum: 23.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: Story

Rubrika, Oddaja:

http://govori.se/domaci-traci/smucarski-skoki-za-zenske/

Ženska slovenska reprezentanca v smučarskih skokih - med njimi Katja Požun, ki trenutno
v skupnem seštevku zaseda šesto mesto, Špela Rogelj in Maja Vtič - se skupaj z drugimi
kolegicami iz reprezentance intenzivno pripravlja za nadaljevanje prvega svetovnega
pokala v smučarskih skokih za ženske. Dve tekmi za pokal bosta 11. in 12. februarja tudi na
Ljubnem ob Savinji, kjer bodo dekleta zastopala barve domače zastave. Tako imamo
Slovenci odlično mlado žensko reprezentanco, s tem pa tudi odlične možnosti, da na
zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju osvojimo olimpijsko medaljo. Dekleta sicer trenirajo
pod vodstvom glavnega trenerja Matjaža Triplata in njegovega pomočnika Primoža
Peterke.

Stran 201

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.siol.net
Naslov: M. Vtič: Zakaj bi skrivala željo po stopničkah?
Datum: 26.01.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/01/m_vtic_zakaj_bi_skrivala_zeljo_po_stopnickah.aspx

Ljubljana - Za Majo Vtič lahko rečemo, da le še čakamo na trenutek, ko bo konstantno
skakala med najboljše. Na domači tekmi na Ljubnem ne skriva ciljev: želi si skočiti na
stopničke. V premierni sezoni svetovnega pokala je Maja Vtič priskakala do naslednjih
uvrstitev: 42., 4., 10., 7. in 20. mesto. Sama je sicer pričakovala nekoliko več, zato upa, da
se bo trend dobrih uvrstitev kmalu pojavil tudi pri njej. V Hinterzartnu je s četrtim mestom že
naredila tisti preskok proti vrhu in tam se tudi sama vidi, a ji v tem trenutku manjka
konstantnosti. "Verjamem, da se bo preskok na stopničke zgodil. Ne morem reči kdaj, ker je
konkurenca zelo dobro pripravljena. Moraš skočiti brez napak, da se prebiješ povsem v
ospredje. Čutim se dobro pripravljeno in verjamem, da bodo te boljše uvrstitve tudi prišle,"
je dejala Maja Vtič ? trenutno trinajsta skakalka na svetu.
Lani je sezono zaključila
kot deseta in tudi letos je sposobna priti med deset najboljših. Ni nobene bojazni, da se ji
ne bi odprlo. Če ne prej, pa je lepa priložnost na domačem terenu na Ljubnem, kjer bosta
tekmi 11. in 12. februarja. Tam bo številna domača publika pričakovala veliko od vražjih
Slovenk, ki za enkrat še zaostajajo za letos suvereno Američanko Sarah Hendrickson ter
Avstrijko Danielo Iraschko. "V zraku in pri doskoku imam še rezerve. Izgubim tudi na višini
in posledično na metrih. Sicer pa se že vse veselimo domače tekme na Ljubnem. To je
dodatna spodbuda, ko vidiš množico ljudi spodaj," pravi Vtičeva, ki je bila lani na uvodnem
svetovnem prvenstvu za ženske v Oslu odlična peta, nekoliko višje pa si želi skočiti pred
domačim občinstvom prihodnji mesec: "Zakaj bi skrivala željo? Na Ljubnem bi bila
zadovoljna, če bi bila med tri. Najbolj pomembno pa bo, da bom naredila dobre skoke in
rezultat ne bo izostal." Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Radio 1
Naslov: Ljubno - skakalni raj za ženske
Datum: 27.01.2012

Stran, Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.25
Rubrika, Oddaja: V eter

Včeraj se je v Kuusamu na Finskem začela sezona smučarskih skakalcev v svetovnem
pokalu. Tako na ekipni kot na posamični tekmi so dominirali Avstrijci, naši pa so se kot
ekipa izkazali s petim mestom, na posamični tekmi pa so do točk prišli štirje slovenski orli.
Prvič v zgodovini Slovenije pa bodo kmalu na tekmah svetovnega pokala nastopile tudi
naše pogumne orlice. Ali če želite ljubkovalno, taščice. Pa bodo lahko preletele magično
mejo 200 metrov? Razkrivamo v nadaljevanju. Kar je Planica za smučarske skakalce, naj bi
Ljubno ob Savinji postalo za smučarske skakalke. Namreč skakalni raj oziroma Meka.
Ljubno bo namreč februarja prihodnje leto gostilo prvo tekmo v smučarskih skokih za
ženske v svetovnem pokalu. Slovenske smučarske orlice bodo prvič v zgodovini nastopile
na tekmah svetovnega pokala, torej prve tekme jih čakajo sicer že to soboto v norveškem
Lillehammerju, v odsotnosti poškodovane Eve Logar bo naša prva favoritinja Maja Vtič, ki
pa ji zaenkrat še ni uspelo poleteti preko magične meje 200 metrov.
MAJA VTIČ: Žal še ne, ker punc še niso spustili na velikanko, tako da to priložnost še
čakam.
Ampak gotovo se bo to zgodilo slej kot prej. Se pa naše skakalne golobice lahko pohvalijo,
da jih trenira največji slovenski skakalni šampion Primož Peterka.
PRIMOŽ PETERKA: Ali lahko kar v naprej povem, da Katja in pa Urša sta barabi?
Mimogrede Primož, kako, da si se odločil za delo s skakalkami in ne s skakalci? A se ne
bojiš ženskih težav in muh pri svojem delu?
PRIMOŽ PETERKA: Ja, pa ne v tem smislu, to bodo problemi, kar se ženskega obnašanja
tiče, ampak bolj sem imel pomisleke na tem, kako one trenirajo, kakšne imajo one svoje
ženske težave. Pozitivno, pozitivno sem bil presenečen od začetka. Sem rekel, ok, mogoče
bo tole držalo kakšen teden, dva, mesec. Drži od začetka do zdajle. To je skozi hujše. In
me presenečajo iz dneva v dan.
Pa še ena stvar, ali še zmoreš v telemark doskočit?
PRIMOŽ PETERKA: Ne vem, če je že mesec nazaj, stavil sem, sem šel skočit, poskusil
sem telemark, ampak me je na rit potegnilo.
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Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Novi tednik
Naslov: Ljubenski skok do pike na i
Datum: 27.01.2012

Stran, Termin: 10

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Uršak Selišnik

Stran 204

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 618.2
Rubrika, Oddaja: Intervju

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 205

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 206

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 207

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 208

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: "Miselni preskok nam je omogočil, da smo prestopili meje do
Datum: 27.01.2012

Stran, Termin: 8

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Štefka Sem

Stran 209

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 538.79
Rubrika, Oddaja: Intervju

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 210

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Žurnal 24
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Datum: 27.01.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 211

Žanr: Oglasno sporočilo
Površina, Trajanje: 99.13
Rubrika, Oddaja: SVET UDOBJA

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Radio 1
Naslov: Navijajte za skakalne legende
Datum: 28.01.2012

Stran, Termin: 09:20:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1.58
Rubrika, Oddaja: V eter

NOVINARKA: Navijajte za Primoža Ulago, ki je v svetovnem pokalu dosegel devet zmag,
na olimpijskih igrah v Calgaryju ekipno osvojil srebro, prvo v smučarskih skokih. Na
svetovnem prvenstvu v poletih v Obersdorfu je osvojil drugo mesto. Leta 88 zmagal tudi na
obeh tekmah v Planici, bil skupno tretji v svetovnem pokalu. Navijajte tudi za Sama
Gostišo, ki je Slovenijo zastopal na zimskih olimpijskih igrah 92. v Albertvillu in 94. v
Lillehammerju in navijajte za Jožeta Šlibarja, ki je 61. leta postavil svetovni rekord v
smučarskih skokih z daljavo 141 metrov na nemški skakalnici v Obersdorfu, presegli,
preskočili so ga šele tri leta kasneje. Torej navijajte za skakalne legende. In sicer pomerile
se bodo danes v BTC-ju ljubljanskem, v hali A, med 10. in 12. uro jih boste videli, navijali za
njih in potem se lahko na virtualni skakalnici preizkusite tudi vi skočite čim višje, čim dlje.
Če ne danes, pa ob petkih v Koloseju od 17. do 20 ure, v sobotah tako kot današnja pa
med 10. in 12. uro kot že rečeno v dvorani hale A. 11. in 12. februarja pa ne pozabite,
svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji, tako da bo treba
navijat za naše punce, ki imajo še koliko vetra v nogah.
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Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Radio 1
Naslov: Ljubno - skakalni raj za ženske
Datum: 28.01.2012

Stran, Termin: 13:50:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.25
Rubrika, Oddaja: V eter

Včeraj se je v Kuusamu na Finskem začela sezona smučarskih skakalcev v svetovnem
pokalu. Tako na ekipni kot na posamični tekmi so dominirali Avstrijci, naši pa so se kot
ekipa izkazali s petim mestom, na posamični tekmi pa so do točk prišli štirje slovenski orli.
Prvič v zgodovini Slovenije pa bodo kmalu na tekmah svetovnega pokala nastopile tudi
naše pogumne orlice. Ali če želite ljubkovalno, taščice. Pa bodo lahko preletele magično
mejo 200 metrov? Razkrivamo v nadaljevanju. Kar je Planica za smučarske skakalce, naj bi
Ljubno ob Savinji postalo za smučarske skakalke. Namreč skakalni raj oziroma Meka.
Ljubno bo namreč februarja prihodnje leto gostilo prvo tekmo v smučarskih skokih za
ženske v svetovnem pokalu. Slovenske smučarske orlice bodo prvič v zgodovini nastopile
na tekmah svetovnega pokala, torej prve tekme jih čakajo sicer že to soboto v norveškem
Lillehammerju, v odsotnosti poškodovane Eve Logar bo naša prva favoritinja Maja Vtič, ki
pa ji zaenkrat še ni uspelo poleteti preko magične meje 200 metrov.
MAJA VTIČ: Žal še ne, ker punc še niso spustili na velikanko, tako da to priložnost še
čakam.
Ampak gotovo se bo to zgodilo slej kot prej. Se pa naše skakalne golobice lahko pohvalijo,
da jih trenira največji slovenski skakalni šampion Primož Peterka.
PRIMOŽ PETERKA: Ali lahko kar v naprej povem, da Katja in pa Urša sta barabi?
Mimogrede Primož, kako, da si se odločil za delo s skakalkami in ne s skakalci? A se ne
bojiš ženskih težav in muh pri svojem delu?
PRIMOŽ PETERKA: Ja, pa ne v tem smislu, to bodo problemi, kar se ženskega obnašanja
tiče, ampak bolj sem imel pomisleke na tem, kako one trenirajo, kakšne imajo one svoje
ženske težave. Pozitivno, pozitivno sem bil presenečen od začetka. Sem rekel, ok, mogoče
bo tole držalo kakšen teden, dva, mesec. Drži od začetka do zdajle. To je skozi hujše. In
me presenečajo iz dneva v dan.
Pa še ena stvar, ali še zmoreš v telemark doskočit?
PRIMOŽ PETERKA: Ne vem, če je že mesec nazaj, stavil sem, sem šel skočit, poskusil
sem telemark, ampak me je na rit potegnilo.

Stran 213

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
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Nedeljski dnevnik
Naslov: Bosonoga rekorderka
Datum: 29.01.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /

Stran 214

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 81.87
Rubrika, Oddaja: Butik ND
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ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Obrazi
Naslov: NAŠE VRAŽJE SKAKALKE
Datum: 02.02.2012

Stran, Termin: 32

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: PETRA ŽIGON
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1712.47
Rubrika, Oddaja: POSEBNA ZGODBA

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 216

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 217

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 218

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
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www.siol.net
Naslov: "Stopničke bodo, ko bodo"
Datum: 02.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/stopnicke_bodo_ko_bodo.aspx

Ljubljana - Šest vražjih Slovenk bo ta konec tedna skakalo v avstrijskem Hinzenbachu, kjer
bodo skušale nadgraditi dobre rezultate v tej sezoni. Nadarjena Ema Klinec še premlada za
svetovni pokal. Trener Matjaž Triplat je v Hinzenbach odpeljal kar šest skakalk, ki bodo
nastopile na novi tekmi svetovnega pokala. Urša Bogataj, Manja Pograjc, Katja Požun,
Špela Rogelj, Anja Tepeš in Maja Vtič so dekleta, ki bodo skušala Sloveniji v tej sezoni
priskakati prve stopničke med elito. Dekleta so se zadnje dni pripravljale v Kranju, kjer so
imele super pogoje za skoke. Preizkušale so tudi nove drese, vendar pravi Triplat, da jih je
treba še nekoliko dodelati. "Nikoli ne gledam, kakšne rezultate bomo dosegli. Pričakujemo
normalne skoke. Stopničke bodo, ko bodo. Dejstvo je, da je vsako dekle pripravljeno,
vendar nočem vršiti kakšnega pritiska na njih," pravi Triplat.Že prihodnji konec tedna pa
bodo naše vražje skakalke tekmovale na domačem terenu na Ljubnem, kjer bo številčnejša
množica pričakovala dobre uvrstitve naših skakalk. Zato se poraja vprašanje, če kani Triplat
na poseben način pripraviti dekleta za domači preizkušnji. "Normalno se bomo pripravili.
Kaj več časa sploh ne bomo imeli po Hinzenbachu, saj nas še v sredo čaka državno
prvenstvo v Kranju. Od petka naprej bo nato akcija na Ljubnem. Sama draž, da bodo
dekleta nastopila pred domačimi navijači, bo za njih prava motivacija. Bo pa za nas bolj
pomemben nastop čez dva tedna, ko potujemo na mladinsko svetovno prvenstvo v
Erzurum."
V Turčiji bodo nastopile Urša Bogataj, Špela Rogelj, Ema Klinec ter kot
rezerva Manja Pograjc. Predvsem je treba tukaj izpostaviti šele 13-letno Emo, ki je na
zadnji tekmi celinskega pokala v Zakopanah, kjer je bil tudi vrh svetovnega pokala, dvakrat
osvojila tretje mesto. V svetovnem pokalu pa še ne sme nastopati, saj mora biti stara 15 let
za vstop med članice. Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Gorenjski glas
Naslov: Smučarski skoki za ženske na RTV Slovenija
Datum: 03.02.2012

Stran, Termin: 22

SLOVENIJA

Naklada: 22000

Avtor: A. B.

Stran 220

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 95.38
Rubrika, Oddaja: GLASOV ODER, KINO

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: Ljubno je najmanjši kraj, ki organizira tekme svetovnega
Datum: 03.02.2012

Stran, Termin: 10

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Štefka Sem

Stran 221

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 376.06
Rubrika, Oddaja: Intervju

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: Vražje Slovenke pripravljene na svetovni spektakel na
Datum: 03.02.2012

Stran, Termin: 21

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Franjo Pukart

Stran 222

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 179.54
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Žurnal 24
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Datum: 03.02.2012

Stran, Termin: 3

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 223

Žanr: Oglasno sporočilo
Površina, Trajanje: 100.41
Rubrika, Oddaja: Tema dneva

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
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www.zurnal24.si
Naslov: Skakalke: Majdičeva o vražjih Slovenkah
Datum: 03.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: L. G.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/skakalke-majdiceva-o-vrazjih-slovenkah-clanek-147558

Bliža se prvi svetovni FIS-pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji (11.
in 12. februarja), Slovenija pa se ogreva skupaj z domačimi skakalkami. V četrtek je
skakalkam izkazala podporo najboljša slovenska tekačica na smučeh Petra Majdič, ki se je
z ekipo legend slovenskih smučarskih športov pomerila na virtualni skakalnici Xbox 360
Kinect. Z najdaljšima dvema skokoma se lahko pohvalita Rene Mlekuž, slovenski alpski
smučar, ki je leta 2002 na zimskih olimpijskih igrah zastopal Slovenijo, in športna novinarka
Polona Bertoncelj. Video z njenim poletom je na ogled TUKAJLE.Petra Majdič je nase
opozorila z odličnimi uspehi, ki jih je dosegala, in je vesela, da so ženske nase opozorile
tudi v disciplini smučarskih skokov. Petra verjame v domače smučarske skakalke in bo
zanje na Ljubnem navijala 11. in 12. februarja, v svojo družbo pa z naslednjim vabilom vabi
vse Slovence in Slovenke: "Morda veste, kaj imajo skupnega 11. in 12. februar 2012,
Ljubno pri Savinji ... in slovenske punce? Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske!
Vabljeni ste, in tudi jaz bom tam, da jih pridemo spodbujat, da dokažejo sebi, vsem drugim
okoli njih in svetu, da zmorejo doseči več!" Pridružite se množici legend slovenskih zimskih
športov in pričajte zgodovini, ki jo s svojo drznostjo in rezultati ustvarjajo "vražje Slovenke".
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www.zurnal24.si
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Datum: 03.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/vrazje-slovenke-skacejo-dlje-clanek-147478

Ste vedeli, da tudi ženske skačejo? In da tudi slovenske skakalke dosegajo odlične
rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih. Pridite in navijajte za slovenske
skakalke, da bodo skočile še dlje na prvi FIS tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih
za ženske, ki bo 11. in 12. februarja 2012 na Ljubnem ob Savinji. Do takrat pa se lahko
pridružite vražjim Slovenkam in se v BTC City pomerite na virtualni skakalnici Xbox 360
Kinect. Skočite do ene od privlačnih nagrad!
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Slovenske novice
Naslov: Petra čez 200 metrov
Datum: 04.02.2012

Stran, Termin: 31

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. K.

Stran 226

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 137.39
Rubrika, Oddaja: Bulvar
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www.sta.si
Naslov: Iraschkova zmagovalka Hinzenbacha, Požunova tretja
Datum: 04.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/ke

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1722945

Innsbruck, 4. februarja (STA) - Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka
svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Na tekmi, kjer so
prireditelji tri tekmovalke pred koncem odpovedali finalno serijo, je drugo mesto zasedla
najboljša to zimo Američanka Sarah Hendrickson (122,6), tretja pa je bila danes najboljša
Slovenka Katja Požun (114,4). Glavni trener slovenske reprezentance Matjaž Triplat je v
Avstrijo odpeljal še Špelo Rogelj (105,8 točke), ki je bila osma, ter Majo Vtič (104,2), ki je
končala prav na repu deseterice. Brez točk so danes ostale Urša Bogataj (90,2) na 34.,
Anja Tepeš (85,3) na 38. ter Manja Pograjc (80,8) na 41. mestu.'Za nami je še ena v nizu
težkih tekem, ki se nas letos kar držijo. Moram poudariti, da se je žirija v prvi seriji res
potrudila in naredila zelo pošteno tekmovanje za vse. V drugi seriji pa se je zelo dolgo
trudila, da bi speljala tudi finalno serijo, vendar je bilo to žal nemogoče. Veter se je krepil in
obračal smer vedno bolj. Mislim, da je bila to edina racionalna odločitev, da je bila tekma
čim bolj poštena za vse skakalke,' je v pogovoru za STA iz Avstrije sporočil
Triplat.Razumljivo je bil selektor lahko z dosežki svojih varovank zadovoljen, saj so se kar
tri prebile med najboljšo deseterico. 'Kar se tiče naših deklet, sem seveda zadovoljen, saj
so se tri punce uvrstile v 'top 10', za kar jim čestitam. Kar se pa tiče jutrišnje tekme, pa
pričakujem, da se bo še katera od preostale trojice reprezentantk z boljšimi skoki priključila
najboljšim in posledično tudi z boljšimi dosežki,' je še dejal Triplat.V skupni razvrstitvi
svetovnega pokala je na vrhu ostala Hendricksonova (509 točk) pred Iraschkovo (373), na
odličnem tretjem mestu skupno pa je Požunova, ki je zbrala 243 točk. Točko manj ima na
četrtem mestu Američanka Lindsey Van. V pokalu narodov so slovenske skakalke na
četrtem mestu.V nedeljo smučarske skakalke v Hinzenbachu čaka še ena tekma, nato pa
se karavana svetovnega pokala seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in
12. februarja) dve tekmi na najvišji ravni.
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www.zurnal24.si
Naslov: Orlice prvič na stopničkah: Požunova tretja
Datum: 04.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: J. K.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/pozunova-tretja-v-hinzenbachu-clanek-147607

Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih
skokih v domačem Hinzenbachu. Na tekmi, kjer so prireditelji tri tekmovalke pred koncem
odpovedali finalno serijo, je drugo mesto zasedla najboljša to zimo Američanka Sarah
Hendrickson (122,6), tretja pa je bila danes najboljša Slovenka Katja Požun (114,4). Glavni
trener slovenske reprezentance Matjaž Triplat je v Avstrijo odpeljal še Špelo Rogelj (105,8
točke), ki je bila osma, ter Majo Vtič (104,2), ki je končala prav na repu deseterice. Brez
točk so danes ostale Urša Bogataj (90,2) na 34., Anja Tepeš (85,3) na 38. ter Manja
Pograjc (80,8) na 41. mestu. "Za nami je še ena v nizu težkih tekem, ki se nas letos kar
držijo. Moram poudariti, da se je žirija v prvi seriji res potrudila in naredila zelo pošteno
tekmovanje za vse. V drugi seriji pa se je zelo dolgo trudila, da bi speljala tudi finalno serijo,
vendar je bilo to žal nemogoče. Veter se je krepil in obračal smer vedno bolj. Mislim, da je
bila to edina racionalna odločitev, da je bila tekma čim bolj poštena za vse skakalke," je v iz
Avstrije sporočil Triplat. Razumljivo je bil selektor lahko z dosežki svojih varovank
zadovoljen, saj so se kar tri prebile med najboljšo deseterico. "Kar se tiče naših deklet, sem
seveda zadovoljen, saj so se tri punce uvrstile v 'top 10', za kar jim čestitam. Kar se pa tiče
jutrišnje tekme, pa pričakujem, da se bo še katera od preostale trojice reprezentantk z
boljšimi skoki priključila najboljšim in posledično tudi z boljšimi dosežki," je še dejal Triplat.
V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je na vrhu ostala Sarah Hendrickson (509 točk) pred
Danielo Iraschkovo (373), na odličnem tretjem mestu skupno pa je Požunova, ki je zbrala
243 točk. Točko manj ima na četrtem mestu Američanka Lindsey Van. V pokalu narodov so
slovenske skakalke na četrtem mestu. V nedeljo smučarske skakalke v Hinzenbachu čaka
še ena tekma, nato pa se karavana svetovnega pokala seli v Slovenijo, kjer bosta na
Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji ravni.
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www.siol.net
Naslov: Katja Požun na stopničkah v Hinzenbachu
Datum: 04.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: STA

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/innsbruck_sobotna_tekma_zenske.aspx

Innsbruck - Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka svetovnega pokala v
smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu, tretja pa je bila danes najboljša Slovenka
Katja Požun (114,4). Katja Požun
Glavni trener slovenske reprezentance Matjaž Triplat
je v Avstrijo odpeljal še Špelo Rogelj (105,8 točke), ki je bila osma, ter Majo Vtič (104,2), ki
je končala prav na repu deseterice. Brez točk so danes ostale Urša Bogataj (90,2) na 34.,
Anja Tepeš (85,3) na 38. ter Manja Pograjc (80,8) na 41. mestu.V nedeljo smučarske
skakalke v Hinzenbachu čaka še ena tekma, nato pa se karavana svetovnega pokala seli v
Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji
ravni. STA Foto: Sportida
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www.times.si
Naslov: Petra Majdič navija za 'vražje' Slovenke - Zanimivosti Datum: 04.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: RTV-Slovenija

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/zanimivosti/petra-majdic-navija-za-vrazje-slovenke--c2e7d6f79c-bee4c189a1.html

Bliža se prvi svetovni FIS-pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji, vsa
Slovenija se za dogodek ogreva skupaj z domačimi skakalkami. Bliža se prvi svetovni FISpokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji, vsa Slovenija se za dogodek
ogreva skupaj z domačimi skakalkami.
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www.rtvslo.si
Naslov: Prve stopničke za slovenske skakalke: Katja Požun tretja
Datum: 04.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: To. G.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/prve-stopnicke-za-slovenske-skakalke-katja-pozun-tretja/276164

Slovenke sijajne, zdaj na vrsti še "orli" V Hinzenbach so na šesti tekmi za svetovni pokal
smučark skakalk Slovenke prišle do prvih stopničk - Katja Požun je bila tretja. Uspeh sta
dopolnili Maja Vtič (8.) in Špela Rogelj (10.).V Zgornji Avstriji so pred nastopom vodilne
trojice iz prve serije zaradi premočnega vetra morali odpovedati finale, tako da so obveljali
izidi po prvem skoku.Prenos smučarskih skokov iz Predazza si lahko ogledate na TVS 2 in
MMC-jevem portalu. Zgodovinske stopničke vabijo v LjubnoZmagala je Daniela Iraschko,
druga je bila serijska zmagovalka Sarah Hendrickson, tretja pa Katja Požun. Avstrijka je le
za 0,7 točke ugnala Američanko. 18-letna Požunova je zaostala za slabih deset točk, v boju
za prve stopničke pa je prehitela Nemko Ulrike Grässler in legendarno Norvežanko Anette
Sagen.Najboljša slovenska smučarska skakalka, ki se je na prav vseh tekmah premiernega
svetovnega pokala za ženske uvrstila med prvo deseterico, je tako dosegla zgodovinski
mejnik - prve stopničke za Slovenijo.Brez točk so na prvi tekmi v Hinzenbachu ostale Urša
Bogataj na 34., Anja Tepeš na 38. ter Manja Pograjc na 41. mestu. V nedeljo smučarske
skakalke čaka še ena tekma. Izjemen ekipni uspeh s tremi uvrstitvami med prvo deseterico
je najboljše vabilo za tekme svetovnega pokala, ki bodo naslednji konec tedna v Ljubnem
ob Savinji.
Šesterica "orlov" v boju za točkePoleg Roberta Kranjca, ki je imel nastop na tekmi že
zagotovljen, bodo v Predazzu od Slovencev tekmovali še Peter Prevc, Jure Šinkovec,
Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Dejan Judež. V petkovih kvalifikacijah se je najbolj izkazal
Prevc, ki je s četrtim izidom potrdil, da je v življenjski formi.SMUČARSKI SKOKI SVETOVNI POKAL (Ž) HINZENBACH, prva tekmaKončni vrstni red: točke 1. D.
IRASCHKO AVT 123,3 2. S. HENDRICKS. ZDA 122,6 3. K. POŽUN SLO 114,4 4. U.
GRÄSSLER NEM 112,6 5. A. SAGEN NOR 110,8 6. C. VOGT NEM 108,3 7. L. VAN ZDA
106,1 8. M. VTIČ SLO 105,8 9. S. WÜRTH NEM 105,6 10. Š. ROGELJ SLO 104,2 ----------- zunaj finala - 34. U. BOGATAJ SLO 90,2 38. A. TEPEŠ SLO 85,3 41. M. POGRAJC SLO
80,8
To. G.
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Naslov: Tudi Petra Majdič navija za 'vražje' Slovenke
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http://www.rtvslo.si/zabava/druzabna-kronika/petra-majdic-navija-za-vrazje-slovenke/276146

Organizatorji navijače vabijo 11. in 12. februarja Bliža se prvi svetovni FIS-pokal v
smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji, vsa Slovenija se za dogodek ogreva
skupaj z domačimi skakalkami.Pred dnevi je skakalkam izkazala podporo najboljša
slovenska tekačica na smučeh Petra Majdič, ki se je z ekipo legend slovenskih smučarskih
športov pomerila na virtualni skakalnici.Z najdaljšima skokoma sta se lahko pohvalila Rene
Mlekuž, slovenski alpski smučar, ki je leta 2002 na zimskih olimpijskih igrah zastopal
Slovenijo, in športna novinarka na TV Slovenija Polona Bertoncelj. Poleg Petre, Polone in
Reneja so se v skakanju preizkusili tudi igralka in televizijska voditeljica Tina Uršič, športna
novinarka Sara Oblak in smučarska skakalka Eva Logar.Petra je nase opozorila z odličnimi
uspehi, ki jih je dosegala na zasneženih tekaških progah in je vesela, da so ženske nase
opozorile tudi v disciplini smučarskih sokov. Majdičeva verjame v domače smučarske
skakalke in bo zanje na Ljubnem navijala 11. in 12. februarja. V svojo družbo vabi tudi vse
Slovence in Slovenke. Pridružite se množici legend slovenskih zimskih športov in bodite
priča zgodovini, ki jo s svojo drznostjo in rezultati ustvarjajo vražje Slovenke, pa dodajajo
organizatorji.

A. K.
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Prevc v finalu zapravil deseterico, "Schlieri" slavil 40. V Hinzenbachu so na šesti tekmi za
svetovni pokal smučark skakalk Slovenke prišle do prvih stopničk - Katja Požun je bila
tretja. V Val di Fiemmeju je 40. v karieri slavil Gregor Schlierenzauer.V Zgornji Avstriji so
pred nastopom vodilne trojice iz prve serije zaradi premočnega vetra morali odpovedati
finale, tako da so obveljali izidi po prvem skoku.Zgodovinske stopničke vabijo v
LjubnoZmagala je Daniela Iraschko, druga je bila serijska zmagovalka Sarah Hendrickson,
tretja pa Katja Požun. Avstrijka je le za 0,7 točke ugnala Američanko. 18-letna Požunova je
zaostala za slabih deset točk, v boju za prve stopničke pa je prehitela Nemko Ulrike
Grässler in legendarno Norvežanko Anette Sagen. Slovenski uspeh sta dopolnili Maja Vtič
z 8. in Špela Rogelj z 10. mestom.Najboljša slovenska smučarska skakalka, ki se je na prav
vseh tekmah premiernega svetovnega pokala za ženske uvrstila med prvo deseterico, je
tako dosegla zgodovinski mejnik - prve stopničke za Slovenijo. S tem uspehom se je
Požunova tudi prebila na tretje mesto v skupnem seštevku za svetovni pokal.Še enkrat v
Avstriji, nato dvakrat v SlovenijiBrez točk so na prvi tekmi v Hinzenbachu ostale Urša
Bogataj na 34., Anja Tepeš na 38. ter Manja Pograjc na 41. mestu. V nedeljo smučarske
skakalke čaka še ena tekma. Izjemen ekipni uspeh s tremi uvrstitvami med prvo deseterico
je najboljše vabilo za tekme svetovnega pokala, ki bodo naslednji konec tedna v Ljubnem
ob Savinji.
Šesterica "orlov" v boju za točkePoleg Roberta Kranjca, ki je imel nastop na tekmi že
zagotovljen, bodo v Predazzu od Slovencev tekmovali še Peter Prevc, Jure Šinkovec,
Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Dejan Judež. V petkovih kvalifikacijah se je najbolj izkazal
Prevc, ki je s četrtim izidom potrdil, da je v življenjski formi.SMUČARSKI SKOKI SVETOVNI POKAL (M)VAL DI FIEMME, sobotna tekmaKončni vrstni red: točke daljavi 1.
SCHLIERENZ. AVT 249,8 134,0/134,5 2. S. FREUND NEM 234,7 131,0/130,5 3.
MORGENSTERN AVT 227,5 127,5/130,0 4. A. BARDAL NOR 225,2 126,0/125,5 5. S.
AMMANN ŠVI 224,2 128,5/127,5 6. A. KOFLER AVT 223,4 129,5/126,5 8. K. STOCH POL
223,3 129,5/126,0 9. R. KOUDELKA ČEŠ 219,5 130,5/126,0 10. R. FREUITAG NEM 217,8
126,0/129,5 ... 13. P. PREVC SLO 214,4 126,0/124,4 18. J. ŠINKOVEC SLO 203,5
125,0/121,5 23. D. JUDEŽ SLO 194,7 121,0/116,5 Po 1. seriji: točke daljava 1. G.
SCHLIEREN. AVT 127,1 134,0 2. S. FREUND NEM 122,0 131,0 3. A. KOFLER AVT 117,5
129,5 . T. TAKEUČI JAP 117,5 131,5 5. S. AMMANN ŠVI 117,0 128,5 6. R. KOUDELKA
ČEŠ 116,8 130,5 7. P. PREVC SLO 114,2 126,0 8. M. KOCH AVT 113,9 129,5 9. M.
FETTNER AVT 113,4 127,5 10. A. BARDAL NOR 112,3 126,0 16. J. ŠINKOVEC SLO
107,4 125,0 25. D. JUDEŽ SLO 100,5 121,0 ------------ zunaj finala ------- 34. R. KRANJEC
SLO 96,4 119,0 41. J. DAMJAN SLO 83,8 110,5 43. J. TEPEŠ SLO 82,4 109,5
SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL (Ž) HINZENBACH, prva tekmaKončni vrstni red:
točke daljava 1. D. IRASCHKO AVT 123,3 96,0 2. S. HENDRICKS. ZDA 122,6 91,5 3. K.
POŽUN SLO 114,4 90,5 4. U. GRÄSSLER NEM 112,6 88,5 5. A. SAGEN NOR 110,8 88,5
6. C. VOGT NEM 108,3 84,0 7. L. VAN ZDA 106,1 84,5 8. M. VTIČ SLO 105,8 86,5 9. S.
WÜRTH NEM 105,6 82,0 10. Š. ROGELJ SLO 104,2 87,0 ------------ zunaj finala ----------34.
U. BOGATAJ SLO 90,2 80,0 38. A. TEPEŠ SLO 85,3 77,5 41. M. POGRAJC SLO 80,8
73,0SKUPNI VRSTNI RED (6/12): 1. S. HENDRICKSON ZDA 509 2. D. IRASCHKO AVT
373 3. K. POŽUN SLO 243 4. L. VAN ZDA 242 5. A. SAGEN NOR 223 6. U. GRÄSSLER
FRA 210 11. M. VTIČ SLO 149 19. Š. ROGELJ SLO 84 29. U. BOGATAJ SLO 36
To. G.
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Innsbruck (Avstrija) - Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka svetovnega
pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Na tekmi, kjer so prireditelji tri
tekmovalke pred koncem odpovedali finalno serijo, je drugo mesto zasedla najboljša to
zimo Američanka Sarah Hendrickson (122,6), tretja pa je bila danes najboljša Slovenka
Katja Požun (114,4). Glavni trener slovenske reprezentance Matjaž Triplat je v Avstrijo
odpeljal še Špelo Rogelj (105,8 točke), ki je bila osma, ter Majo Vtič (104,2), ki je končala
prav na repu deseterice. Brez točk so danes ostale Urša Bogataj (90,2) na 34., Anja Tepeš
(85,3) na 38. ter Manja Pograjc (80,8) na 41. mestu. "Za nami je še ena v nizu težkih
tekem, ki se nas letos kar držijo. Moram poudariti, da se je žirija v prvi seriji res potrudila in
naredila zelo pošteno tekmovanje za vse. V drugi seriji pa se je zelo dolgo trudila, da bi
speljala tudi finalno serijo, vendar je bilo to žal nemogoče. Veter se je krepil in obračal smer
vedno bolj. Mislim, da je bila to edina racionalna odločitev, da je bila tekma čim bolj poštena
za vse skakalke," je v pogovoru za STA iz Avstrije sporočil Triplat. Razumljivo je bil selektor
lahko z dosežki svojih varovank zadovoljen, saj so se kar tri prebile med najboljšo
deseterico. "Kar se tiče naših deklet, sem seveda zadovoljen, saj so se tri punce uvrstile v
'top 10', za kar jim čestitam. Kar se pa tiče jutrišnje tekme, pa pričakujem, da se bo še
katera od preostale trojice reprezentantk z boljšimi skoki priključila najboljšim in posledično
tudi z boljšimi dosežki," je še dejal Triplat. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je na vrhu
ostala Hendricksonova (509 točk) pred Iraschkovo (373), na odličnem tretjem mestu
skupno pa je Požunova, ki je zbrala 243 točk. Točko manj ima na četrtem mestu
Američanka Lindsey Van. V pokalu narodov so slovenske skakalke na četrtem mestu. V
nedeljo smučarske skakalke v Hinzenbachu čaka še ena tekma, nato pa se karavana
svetovnega pokala seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12.
februarja) dve tekmi na najvišji ravni.
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Ljubljana (Slovenija) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 4. februarja.
VAL DI FIEMME - Gregor Schlierenzauer (249,8 točke) je zmagovalec tekme svetovnega
pokala v italijanskem Val di Fiemmeju. To je za Avstrijca že njegova jubilejna 40. zmaga v
svetovnem pokalu. V finalni seriji Predazza so nastopili tudi trije Slovenci, najboljši med
njimi pa je bil Peter Prevc (214,4), ki je v finalu s sedmega zdrsnil na 13. mesto. Med
finalisti je bil vnovič tudi Jure Šinkovec (203,5 točke), ki je zasedel 18. mesto, Dejan Judež
(194,7) pa je bil 23. Prvič to zimo je brez točk svetovnega pokala ostal Robert Kranjec, ki je
tekmo končal na 34. mestu, Jernej Damjan je bil 41., zunaj finala pa je obstal še Jurij Tepeš
na 45. mestu. INNSBRUCK - Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka
svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Na tekmi, kjer so
prireditelji tri tekmovalke pred koncem odpovedali finalno serijo, je drugo mesto zasedla
najboljša to zimo Američanka Sarah Hendrickson (122,6), tretja pa je bila danes najboljša
Slovenka Katja Požun (114,4). Glavni trener slovenske reprezentance Matjaž Triplat je v
Avstrijo odpeljal še Špelo Rogelj (105,8 točke), ki je bila osma, ter Majo Vtič (104,2), ki je
končala prav na repu deseterice. Brez točk so danes ostale Urša Bogataj (90,2) na 34.,
Anja Tepeš (85,3) na 38. ter Manja Pograjc (80,8) na 41. mestu. V nedeljo smučarske
skakalke v Hinzenbachu čaka še ena tekma, nato pa se karavana svetovnega pokala seli v
Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji
ravni. HOLMENKOLLEN - Nemški biatlonec Arnd Peiffer je zmagovalec zasledovalne
preizkušnje svetovnega pokala na Holmenkollnu. Na 12,5 kilometra dolgi progi je s
popolnim strelskim nastopom drugouvrščenega Norvežana Emila Hegleja Svendsna ugnal
za 31,2 sekunde, tretji je bil Rus Jevgenij Garaničev. Dobro se je odrezal tudi Jakov Fak, ki
je bil kot najboljši Slovenec peti. Zgrešil je dve tarči, zaostal pa 1:08,0 minute. Na tekmi sta
nastopila še dva slovenska tekmovalca. Klemen Bauer je bil s kar petimi kazenskimi krogi
29., Janez Marič pa 42. V skupni razvrstitvi po 16 od 26 tekem vodi Svendsen s 621
točkami, sledita pa Francoz Martin Fourcade s 620 in Nemec Andreas Birnbacher s 553.
Fak je 18. s 324 točkami. HOLMENKOLLEN - Nemška biatlonka Magdalena Neuner je
zmagovalka zasledovalne preizkušnje svetovnega pokala na Holmenkollnu. Na 10kilometrski preizkušnji je Nemka, ki je vpisala že 31. zmago v svetovnem pokalu, z dvema
zgrešenima tarčama za 36,5 sekunde prehitela Rusinjo Olgo Zajcevo, tretja je bila
Belorusinja Darja Domračeva. Od Slovenk je bila najhitrejša Teja Gregorin, ki je bila s
4:30,6 minute zaostanka in s tremi zgrešenimi streli 30. Andreja Mali je tekmo končala na
33. mestu. Z drugo zaporedno zmago je Neunerjeva pred Domračevo in Norvežanko Toro
Berger spet povečala prednost v razvrstitvi svetovnega pokala. Neunerjeva ima po 16
tekmah 816 točk, Domračeva 741, Bergerjeva pa 651. Gregorinova je 15. s 308 točkami.
CHAMONIX - Kanadčan Jan Hudec je zmagovalec smuka za svetovni pokal v Chamonixu.
Za 53 stotink sekunde je prehitel Avstrijca Romeda Baumanna na drugem mestu. Kanadski
dan v Chamonixu je dopolnil Erik Guay na tretjem mestu (+0,63). Najboljši Slovenec Andrej
Šporn je bil deseti (+1,28), kar je njegov tretji najboljši dosežek sezone. Na startu so bili še
trije Slovenci Rok Perko, Boštjan Kline in Gašper Markič, ki pa so bili prepočasni za
trideseterico in točke. V smukaškem seštevku še vedno vodi Švicar Didier Cuche (473
točk), ki je bil danes sedmi, pred Avstrijcem Klausom Kröllom (437) na drugem mestu in
Švicarjem Beatom Feuzom (368) na tretjem. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega
pokala tudi po ničlah na zadnjih dveh smukih ostaja Hrvat Ivica Kostelić (905 točk) pred
drugouvrščenim Avstrijcem Marcelom Hirscherjem (825) in tretjim Švicarjem Beatom
Feuzom (733). V Chamonixu bo jutri na sporedu še superkombinacija, na kateri bosta od
Slovencev nastopila Perko in Kline. GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Američanka Lindsey
Vonn je slavila na smuku alpskih smučark v nemškem Garmisch-Patrenkirchnu in slavila
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50. zmago v svetovnem pokalu. Druga je bila Švicarka Nadja Kamer, tretja pa Tina
Weirather iz Liechtensteina. Maruša Ferk je bila 15., Tina Maze 26., Ilka Štuhec, tretja
Slovenka pa 35. Sedemindvajsetletna Vonnova je v skupnem seštevku sezone 17 tekem
pred koncem krepko pred vsemi; ima že 1350 točk, Mazejeva na drugem mestu jih je zbrala
868, zelo pa se je Črnjanki približala Nemka Maria Höfl Riesch na tretjem mestu s 746
točkami. RIBINSK - Norveška smučarska tekačica Marit Bjoergen (26:43,9) je dobila 10 km
preizkušnjo za svetovni pokal s skupinskim startom. Druga je bila Švedinja Charlotte Kalla
(+4,1), tretja pa njena rojakinja Marthe Kristoffersen (+19,4). Slovenske tekačice tokrat niso
nastopile. Slovenska ekipa se je po četrtkovem sprintu v Moskvi odločila, da ne bo
odpotovala v Ribinsk, ker so bile vremenske napovedi zelo slabe. Vesna Fabjan, Katja
Višnar in Alenka Čebašek so se v petek zvečer vrnile domov, ker bi bil nastop v hudem
mrazu - termometri so pokazali -19,3 stopinje Celzija - zelo tvegan za slovenska dekleta, ki
ne bi imela veliko možnosti za nove točke svetovnega pokala. RIBINSK - Kanadčan Devon
Kershaw je zmagal za tekmi za svetovni pokal smučarjev tekačev v ruskem v Ribinsku
(36:47,5). Na 15 kilometrov v prosti tehniki je bil drugi domačin Ilja Černusov (+ 0,9), tretji
pa Nemec Tobias Angerer (1,6). Slovenskih tekmovalcev ni bilo na startu. LJUBLJANA Rokometašice Krima Mercatorja so v 1. krogu drugega dela lige prvakinj izgubile proti
romunski ekipi Oltchim Valcea s 25:31 (13:16). Slovenske rokometne prvakinje so si za
začetek drugega dela ob vseh težavah s poškodbami bržčas želele malce lažjega tekmeca,
ki sicer prav tako ni mogel računati na vse najboljše, a kljub vsemu velja za enega glavnih
favoritov za končno zmago v tem tekmovanju. Če so tekmo domače odlično začele, pa je
bilo nadaljevanje bolj po godu gostjam, ki so ob koncu prvega dela prišle do prve zanesljive
prednosti, to pa nato v drugem polčasu še povečale - največja razlika je bila sedem golov in se veselile zmage. Pri domačih je bila z devetimi goli najučinkovitejša Gorica Ačimović,
pri gostjah pa z osmimi Yeliz Özel. Krimovke bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju
igrale prihodnjo nedeljo, ko bodo gostovale v Podgorici pri Budućnosti. LJUBLJANA Košarkarji Union Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz na domačem parketu. V
dvorani Tivoli so morali priznati premoč vodilni ekipi lige Aba, ki je vseh štirideset minut
nadzorovala dogajanje na igrišče in že osemnajstič v sezoni dokazala, da je upravičeno
prvi favorit za osvojitev naslova na zaključnem turnirju v domačem Tel Avivu konec aprila.
Medtem ko si je Maccabi z zmago s 83:63 tudi matematično zagotovil udeležbo na F4,
Union Olimpijo v zadnjih sedmih krogih čaka ogorčen boj za eno od prvih štirih mest. Na
sporedu ima štiri domače tekme, ob naslednji v Stožicah s Krko, še tri obračune s tekmeci
za "final four" Partizanom, Budućnostjo in Cibono ter gostovanja v Kragujevcu, Širokem
Brijegu in Vršcu. NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 21. krogu lige Aba izgubili s
Cedevito s 63:74 (23:10, 48:33, 63:51). BEOGRAD - Košarkarji Zlatoroga so v 21. krogu
lige Aba izgubili s Partizanom z 90:50 (23:16, 46:28, 70:40). BATA - Znana sta prva
polfinalista nogometnega afriškega prvenstva, ki ga gostita Ekvatorialna Gvineja in Gabon.
Zambija je v prvem četrtfinalu v Bati premagala Sudan s 3:0 (1:0), Slonokoščena obala pa
je v Malabu z enakim izidom izločila Ekvatorialno Gvinejo. Druga polfinalista bosta znana v
nedeljo. Ob 17. uri se bosta v Librevillu pomerila Gabon in Mali, ob 20. uri pa bosta v
Francevillu za mesto med najboljšo četverico igrali še Gana in Tunizija. CELJE - Marina
Tomič iz Kladivarja na atletskem dvoranskem na mitingu v Celju na 60 m ovire zmagala z
8,25 sekunde ter po operaciji potrdila dobro formo. Druga je bila Hrvatica Ivana Lončarek z
8,39, tretja pa z osebnim rekordom Laura Strajnar z 8,55. Sara Strajnar iz ljubljanske ekipe
Mass je bila prva na 60 m in je s 7,48 sekunde za 13 stotink zgrešila normo za marčevsko
svetovno dvoransko prvenstvo v Carigradu, ki jo Tomičeva že ima. Druga na 60 m je bila
Alja Sitar iz Domžal s 7,53. KOBE - Slovenska ženska teniška reprezentanca je izgubila
oba dvoboja posameznic prvega dne tekmovanja v svetovni skupini pokala Fed proti
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Japonski v Kobeju. Tako Polona Hercog kot Nastja Kolar sta izgubili po treh izenačenih
nizih. V prvem dvoboju je Mariborčanka Polona Hercog izgubila z drugopostavljeno
domačo igralko, 41-letno Kimiko Date Krumm, s 6:2, 4:6 in 2:6, 17-letna Nastja Kolar iz
Celja, za katero je bil to prvenec v članski reprezentanci, pa je morala po napetem boju
priznati premoč najboljši japonski igralki Ajumi Moriti, na lestvici WTA uvrščeni skoraj
dvesto mest pred njo, z 2:6, 6:4 in 6:3. V nedeljo sta na sporedu še dve igri posameznic ter
na koncu nastop dvojic, zmagovalka pa bo tista reprezentanca, ki bo prva prišla do treh
točk. LYON - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokič je svoj krstni nastop na
turnirju najboljših v 12 igralcev v Evropi končal v četrtfinalu. Vozovnico za polfinale mu je
ukradel štirikratni zmagovalec turnirja in nekdanja številka 1 namiznega tenisa, beloruski
veteran Vladimir Samsonov, ki ga je premagal s 4:1 (9, 7, 6, -6, 7). PARIZ - Prvi dan grand
slama judoistov v Parizu sta nastopila dva slovenska borca, a sta Sašo Jereb (do 73 kg) in
Vlora Beđeti (do 63 kg) ostala brez uvrstitev. V nedeljo bo nastopil še Matjaž Ceraj (nad
100 kg). Beđetijeva je sicer v prvi borbi z iponom ugnala Kitajko Lu Tonguan, nato pa se je
v drugem krogu srečala z nekdanjo svetovno podprvakinjo in bronasto z olimpijskih iger
2008 v Pekingu, Nizozemko Elisabeth Willeboordse, in izgubila po točkah. Jereb je v prvem
krogu izgubil proti Moldavcu Viktorju Skvortovu.
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www.gorenjskiglas.si
Naslov: Smučarski skoki za ženske na RTV Slovenija
Datum: 04.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: Avtor: Alenka Brun, Foto: arhiv RTV SLO

Rubrika, Oddaja:

http://www.gorenjskiglas.si/novice/razvedrilo_novice/index.php?action=clanek&id=57345

Cvet slovenskih skakalk: Urška Bogataj, Špela Rogelj, Katja Požun, Maja Vtič, Anja Tepeš
in Eva Logar Šele na lanskem zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja v
Londonu je padla odločitev, da se tekme v smučarskih skokih za ženske leta 2014 prvič
uradno umestijo v program zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Ta šport pa ima nekoliko daljšo
zgodovino. Neuradno naj bi dekleta na Norveškem tekmovalno skakala že leta 1862, prvi
smučarski skok ženske pa so uradno dokumentirali leta 1911. Istega leta, vendar ne na prvi
uradno dokumentirani tekmi, so zabeležili tudi rekordni skok grofice Paule Lamberg, ki je 22
metrov skočila kar v krilu. Dekleta so v 20. stoletju tekme sicer imela, a so bile bolj
revijalnega značaja. Velik korak naprej je bila uvedba velike nagrade pod okriljem
Mednarodne smučarske zveze konec prejšnjega stoletja. To tekmovanje je leta 2004
preraslo v celinski pokal, z letošnjo uvedbo svetovnega pokala pa je bil izpolnjen še zadnji
pogoj Mednarodnega olimpijskega komiteja na poti v olimpijsko družino. Že pred tem - prvič
uradno leta 2009 v Libercu in nato še lani v Oslu, so namreč dekleta že dobila priložnost
tudi na svetovnih prvenstvih. Tako bodo v danes in jutri v okviru nove športno programske
ponudbe na drugem programu Televizije Slovenija neposredno prenašali tekmi svetovnega
pokala v smučarskih skokih za ženske, ki bosta v Ljubnem v Zgornji Savinjski dolini.
Dekleta iz sedemnajstih držav se bodo pomerila na 95-metrski skakalnici, ki je v preteklosti
že gostila tekme celinskega pokala. Tako sobotna kot tudi nedeljska prva serija se bosta
začeli ob 13.45, komentator bo Peter Kavčič. Tekmi v ženskih smučarskih skokih v
Ljubnem pa boste lahko spremljali tudi na Valu 202. Reporter bo Dare Rupar.
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www.24ur.com
Naslov: Iraschkova zmagala v Hinzenbachu, Požunova tretja
Datum: 04.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: STA

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://24ur.com/sport/zimski_sporti/iraschko-zmagala-v-hinzenbachu-pozunova-tretja.html

Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih
skokih v domačem Hinzenbachu. Drugo mesto je zasedla Američanka Sarah Hendrickson
(122,6), tretja pa je bila Slovenka Katja Požun (114,4). (Foto: Reuters)
Avstrijka Daniela Iraschko (123,3 točke) je zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih
skokih v domačem Hinzenbachu. Na tekmi, kjer so prireditelji tri tekmovalke pred koncem
odpovedali finalno serijo, je drugo mesto zasedla najboljša to zimo Američanka Sarah
Hendrickson (122,6), tretja pa je bila danes najboljša Slovenka Katja Požun (114,4).Glavni
trener slovenske reprezentance Matjaž Triplat je v Avstrijo odpeljal še Špelo Rogelj (105,8
točke), ki je bila osma, ter Majo Vtič (104,2), ki je končala prav na repu deseterice. Brez
točk so danes ostale Urša Bogataj (90,2) na 34., Anja Tepeš (85,3) na 38. ter Manja
Pograjc (80,8) na 41. mestu.'Za nami je še ena v nizu težkih tekem, ki se nas letos kar
držijo. Moram poudariti, da se je žirija v prvi seriji res potrudila in naredila zelo pošteno
tekmovanje za vse. V drugi seriji pa se je zelo dolgo trudila, da bi speljala tudi finalno serijo,
vendar je bilo to žal nemogoče. Veter se je krepil in obračal smer vedno bolj. Mislim, da je
bila to edina racionalna odločitev, da je bila tekma čim bolj poštena za vse skakalke,' je iz
Avstrije sporočil Triplat.Razumljivo je bil lahko selektor z dosežki svojih varovank
zadovoljen, saj so se kar tri prebile med najboljšo deseterico. 'Kar se tiče naših deklet, sem
seveda zadovoljen, saj so se tri punce uvrstile v 'top 10', za kar jim čestitam. Kar se pa tiče
jutrišnje tekme, pa pričakujem, da se bo še katera od preostale trojice reprezentantk z
boljšimi skoki priključila najboljšim in posledično tudi z boljšimi dosežki,' je še dejal Triplat.V
skupni razvrstitvi svetovnega pokala je na vrhu ostala Hendricksonova (509 točk) pred
Iraschkovo (373), na odličnem tretjem mestu skupno pa je Požunova, ki je zbrala 243 točk.
Točko manj ima na četrtem mestu Američanka Lindsey Van. V pokalu narodov so
slovenske skakalke na četrtem mestu.V nedeljo smučarske skakalke v Hinzenbachu čaka
še ena tekma, nato pa se karavana svetovnega pokala seli v Slovenijo, kjer bosta na
Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji ravni.
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Nedeljski dnevnik
Naslov: Vražje skakalke
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin: 40

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /
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www.sta.si
Naslov: Iraschkovi še druga zmaga v Hinzenbachu, Požunova šesta
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/tb

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1723105

Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Dunaj, 5. februarja (STA) - Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka tudi
druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Še eno
drugo mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson (233,3).
Najboljša v slovenski vrsti je bila vnovič Katja Požun (222,3), ki je tokrat zasedla šesto
mesto. Od Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič (216,4 točke), ki je tokrat
zasedla deseto mesto. V finalu je nastopila še Urša Bogataj (199,9), ki je tekmo končala na
27. mestu. Brez točk svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla 34., Manja
Pograjc na 40. in Anja Tepeš na 44. mestu.Potem ko je Požunova na sobotni tekmi stala na
stopničkah, je danes še enkrat več pokazala, da sodi v sam vrh. 'Hinzenbach zapuščam
zadovoljna. Čeprav nisem naredila svojih najboljših skokov, sem z uvrstitvami vseeno
zadovoljna. Upam, da bom kmalu prikazala tudi svoje najboljše skoke, kar mi za zdaj še ni
povsem uspelo,' je po dobrem izkupičku v Avstriji dejala najboljša slovenska skakalka to
zimo.'Danes smo imele v prvi seriji le tri tekmovalke veter v hrbet in med temi nesrečnicami
sem bila tudi sama. Ker skok ni bil popoln, me je to še nekoliko bolj kaznovalo,' je po tekmi
o današnji predstavi dejala Požunova, ki veliko pričakuje tudi od naslednjih tekem
svetovnega pokala, ki bosta pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji: 'Pričakovanja
so, da popravim tiste malenkostne napake, ki jih še delam na skakalnici. Malo bolj se
moram osredotočiti na položaj, potem pa upam na čim več sreče in čim več dobrih
skokov.'V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je na vrhu ostala Hendricksonova (589 točk)
pred Iraschkovo (473), na tretjem mestu pa je po novem Američanka Lindsey Van (302), ki
je tako po današnjem tretjem mestu prehitela Požunovo. Najboljša Slovenka to zimo je zdaj
na četrtem mestu v skupni razvrstitvi, zbrala pa je 283 točk. V pokalu narodov so slovenske
skakalke na četrtem mestu.'Ne glede na današnje izide pa so dekleta, ki sem jih včeraj
malo pokritiziral, bolje odskakala. Dejstvo pa je, da nekatera dekleta še niso dovolj dobro
pripravljena, da bi lahko nastopala na tekmah najvišje ravni. A Špela gotovo kotira višje, kot
je pokazala na teh dveh tekmah, tudi Urša se je v finalu šele dobro 'zbudila',' je uvodoma iz
Hinzenbacha sporočil glavni trener Matjaž Triplat in dodal: 'Zadovoljen pa sem seveda z
Majo in Katjo. Predvsem Majin finalni skok je bil res dober, a žal ni bil podkrepljen z dobrimi
vremenskimi razmerami, vendar to je naš šport. Pri Katji pa sem danes bolj vesel njene
uvrstitve. Z dvema povprečnima skokoma še vedno kotira tako visoko, kar je odlika zrele
tekmovalke.'Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem
konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji ravni.
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www.sta.si
Naslov: Pregled - šport, 5. 2. (nedelja)
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:
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Žanr: Spletni članek
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Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1723150

Ljubljana, 5. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 5.
februarja. HOLMENKOLLEN - Slovenska biatlonka Teja Gregorin je bila tretja na tekmi
svetovnega pokala na Holmenkollnu nad Oslom na 12,5 km dolgi preizkušnji s skupinskim
startom. Gregorinova (+27,2) si je z brezhibnim streljanjem in odličnim tekom priborila drugi
izid kariere in najboljši izid v tej sezoni. Zmagala je Nemka Andrea Henkel, ki je enkrat
zgrešila, druga je bila Belorusinja Darja Domračeva s štirimi zgrešenimi streli
(+26,6).HOLMENKOLLEN - S preizkušnjo biatloncev na 15 kilometrov s skupinskim
startom so se končale tekme svetovnega pokala na norveškem Holmenkollnu. Zmagal je
domačin Emil Hegle Svendsen (40:44,1; 2), drugi je bil Nemec Andreas Birnbacher (+ 6,3;
0), tretji pa Rus Jevgenij Garaničev (+ 17,8; 2). Edini slovenski predstavnik Jakov Fak je bil
sedmi (+ 54,9; 3).LJUBLJANA - Hokejisti Tilie Olimpije so v tekmi 7. kroga drugega dela
lige Ebel premagali ekipo Black Wings Linz s 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).JESENICE - Hokejisti
Acroni Jesenic so v tekmi 7. kroga drugega dela lige Ebel premagali ekipo Graz 99ers s 4:3
(3:1, 1:1, 0:1).PREDAZZO - Poljak Kamil Stoch (258,5) je zmagovalec druge tekme
svetovnega pokala smučarjev skakalcev v italijanski dolini Val di Fiemme. V finalu so danes
nastopili tudi štirje Slovenci, najboljši med njimi pa je bil vnovič Peter Prevc (228,4), ki je po
finalni seriji z 12. napredoval na deseto mesto. Jernej Damjan (221,3 točke), ki je bil po
polovici tekme osmi, je na koncu zasedel 15. mesto, Dejan Judež (212,2) je s 15.
nazadoval na 22. mesto, a vseeno prišel do svojega najboljšega dosežka kariere na
tekmah svetovnega pokala, Jure Šinkovec (209,2), ki je bil pred finalom deseti, pa je nato v
drugi seriji izgubil kar 15 mest in končal kot 25. Zunaj finala sta v slovenski ekipi še drugič
zapored ostala Robert Kranjec, ki je tekmo končal na 37. mestu, ter Jurij Tepeš, ki je bil 43.
V ospredju je Stochu na drugem mestu sledil sobotni zmagovalec Predazza Avstrijec
Gregor Schlierenzauer (256,9), tretji pa je bil Norvežan Anders Bardal (248,6).DUNAJ Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka tudi druge tekme svetovnega
pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Še eno drugo mesto je vpisala
najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson (233,3). Najboljša v slovenski
vrsti je bila vnovič Katja Požun (222,3), ki je tokrat zasedla šesto mesto. Od Slovenk je zelo
uspešno nastopila tudi Maja Vtič (216,4 točke), ki je tokrat zasedla deseto mesto. V finalu je
nastopila še Urša Bogataj (199,9), ki je tekmo končala na 27. mestu. Brez točk svetovnega
pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla 34., Manja Pograjc na 40. in Anja Tepeš na 44.
mestu. Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec
tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji ravni.CHAMONIX - V Chamonixu so po
dveh smukih danes izpeljali še tretjo superkombinacijo za svetovni pokal. Zmagal je
Avstrijec Romed Baumann, ki je bil vodilni že po prvi vožnji. Drugo mesto je osvojil Francoz
Alexis Pinturault (+1,10), tretji pa je bil Švicar Beat Feuz (+1,19). Rok Perko in Boštjan
Kline sta ostala brez točk.GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Američanka Julia Mancuso je
zmagala na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v nemškem GarmischPartenkirchnu (1:20,50). Druga je bila Avstrijka Anna Fenninger (+0,13), tretja pa je bila
Tina Weirather iz Liechtensteina (0,45). Maruša Ferk je bila 28. (2,52), Tina Maze in Ilka
Štuhec, preostali Slovenki, pa sta odstopili. Vonnova ima v skupnem seštevku svetovnega
pokala pred Mazejevo še naprej 482 točk prednosti. Nemka Maria Höfl Riesch se je po
dveh zaporednih četrtih mestih Mazejevi približala na 72 točk.PARIZ - Slovenski judoist
Matjaž Ceraj je na grand slamu v Parizu osvojil peto mesto. Celjan je v konkurenci 41
borcev vknjižil dve zmagi in poraz. Uvodoma je bil z iponom boljši od Američana Michaela
Prieditisa, nato je po točkah ugnal Japonca Daikija Kamikavo, nato pa je po točkah izgubil
proti Brazilcu Rafaelu Silvi.KOBE - Slovenska ženska teniška reprezentanca se z
gostovanja na Japonskem v prvem krogu svetovne skupine pokala Fed vrača s porazom
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0:5. Čeprav rezultat kaže na prepričljivo zmago Japonk, pa je bilo razmerje moči na terenu
precej bolj izenačeno. Slovenija je bila v štirih partijah blizu zmage, vendar točke vseeno ni
osvojila. Varovanke kapetanke Maje Matevžič so bile v Kobeju povsem enakovredne
tekmice, vendar prvi dan Polona Hercog in Nastja Kolar nista znali izkoristiti vodstva v nizih,
drugi dan, ko bi lahko Hercogova ohranila upanje na preobrat, pa je končno zmago
Japonski prinesla Ajumi Morita. Mariborčanka je bila v drugem nizu le dve točki oddaljena
od zmage. Slovenija se bo aprila - podobno kot lani v Kopru proti Kanadčankam - borila za
obstanek med šestnajstimi najboljšimi reprezentancami na svetu, Japonke pa so si z
zmago zagotovile kvalifikacije za elitno, osemčlansko svetovno skupino.MARIBOR - Luka
Petrič in Maja Tvrdy nadaljujeta z zbiranjem državnih naslovov. Na letošnjem prvenstvu v
Zgornji Kungoti sta v finalih premagala svoja največja tekmeca na domačih igriščih, Petrič
je za svoj šesti naslov pri posameznikih z 2:0 premagal prvega nosilca Iztoka Utrošo,
Tvrdyjeva pa je bila za sedmi naslov z 2:0 boljša od Špele Silvester. Petrič je bil skupaj s
Tino Kodrič najboljši tudi v mešanih dvojicah, s čimer sta z dvema zlatima kolajnama
postala prvi imeni prvenstva (Tvrdyjeva v dvojicah ni nastopala). Kodričeva je bila namreč
skupaj z Urško Polc zmagovalka pri ženskih dvojicah, medtem ko sta pri moških dvojicah
prvaka postala Miha Horvat in Utroša.BATA - Na afriškem nogometnem prvenstvu so se v
polfinale uvrstili Mali, Gana, Zambija in Slonokoščena obala. Na današnjih zadnjih dveh
četrtfinalnih tekmah je Mali premagal Gabon, enega od gostiteljev prvenstva, po
enajstmetrovkah s 5:4 (1:1, 1:1, 0:0), Gana pa je prav tako šele po podaljških ugnala
Tunizijo z 2:1 (1:1, 1:1). Oba gostitelja prvenstva sta tako ostala brez bojev za najvišja
mesta, saj je Ekvatorialno Gvinejo že v soboto v četrtfinalu gladko s 3:0 izločila
Slonokoščena obala. Zambija je pričakovano izločila presenetljivega četrtfinalista Sudan
prav tako s 3:0. V polfinalu sta para Zambija - Gana in Mali - Slonokoščena obala.
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www.zurnal24.si
Naslov: Požunova skočila na 6. mesto
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: G. P., L. G.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/pozunova-skocila-na-6-mesto-clanek-147639

Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka tudi druge tekme svetovnega
pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Še eno drugo mesto je vpisala
najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson (233,3). Najboljša v slovenski
vrsti je bila vnovič Katja Požun (222,3), ki je tokrat zasedla šesto mesto. Od Slovenk je zelo
uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič (216,4 točke), ki je tokrat zasedla deseto mesto. V
finalu je nastopila še Urša Bogataj (199,9), ki je tekmo končala na 27. mestu. Brez točk
svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla 34., Manja Pograjc na 40. in Anja
Tepeš na 44. mestu. Potem ko je Katja Požun na sobotni tekmi stala na stopničkah, je
danes še enkrat več pokazala, da sodi v sam vrh. "Hinzenbach zapuščam zadovoljna.
Čeprav nisem naredila svojih najboljših skokov, sem z uvrstitvami vseeno zadovoljna.
Upam, da bom kmalu prikazala tudi svoje najboljše skoke, kar mi za zdaj še ni povsem
uspelo," je po dobrem izkupičku v Avstriji dejala najboljša slovenska skakalka to zimo.
"Danes smo imele v prvi seriji le tri tekmovalke veter v hrbet in med temi nesrečnicami sem
bila tudi sama. Ker skok ni bil popoln, me je to še nekoliko bolj kaznovalo," je po tekmi o
današnji predstavi dejala Požunova, ki veliko pričakuje tudi od naslednjih tekem
svetovnega pokala, ki bosta pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji: "Pričakovanja
so, da popravim tiste malenkostne napake, ki jih še delam na skakalnici. Malo bolj se
moram osredotočiti na položaj, potem pa upam na čim več sreče in čim več dobrih skokov."
Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna
(11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji ravni. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je
na vrhu ostala Hendricksonova (589 točk) pred Iraschkovo (473), na tretjem mestu pa je po
novem Američanka Lindsey Van (302), ki je tako po današnjem tretjem mestu prehitela
Požunovo. Najboljša Slovenka to zimo je zdaj na četrtem mestu v skupni razvrstitvi, zbrala
pa je 283 točk. V pokalu narodov so slovenske skakalke na četrtem mestu. "Ne glede na
današnje izide pa so dekleta, ki sem jih včeraj malo pokritiziral, bolje odskakala. Dejstvo pa
je, da nekatera dekleta še niso dovolj dobro pripravljena, da bi lahko nastopala na tekmah
najvišje ravni. A Špela gotovo kotira višje, kot je pokazala na teh dveh tekmah, tudi Urša se
je v finalu šele dobro 'zbudila'," je uvodoma iz Hinzenbacha sporočil glavni trener Matjaž
Triplat in dodal: "Zadovoljen pa sem seveda z Majo in Katjo. Predvsem Majin finalni skok je
bil res dober, a žal ni bil podkrepljen z dobrimi vremenskimi razmerami, vendar to je naš
šport. Pri Katji pa sem danes bolj vesel njene uvrstitve. Z dvema povprečnima skokoma še
vedno kotira tako visoko, kar je odlika zrele tekmovalke."
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www.rtvslo.si
Naslov: Stoch veliki junak v Val di Fiemmeju; Prevc 10.
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. L.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/stoch-veliki-junak-v-val-di-fiemmeju-prevc-10/276216

Požunova na nedeljski tekmi tokrat šesta Na tekmi smučarjev skakalcev v Val di Fiemmeju
je slavil Poljak Kamil Stoch. V finalu so nastopili štrije Slovenci, od katerih se je najbolje
odrezal Peter Prevc, ki je bil 10. V finalu so na nedeljski tekmi nastopili tudi štirje Slovenci,
najboljši med njimi pa je bil vnovič Prevc (228,4), ki je po finalni seriji z 12. napredoval na
deseto mesto. Jernej Damjan (221,3 točke), ki je bil po polovici tekme osmi, je na koncu
zasedel 15. mesto, Dejan Judež (212,2) je s 15. nazadoval na 22. mesto, a vseeno prišel
do svojega najboljšega dosežka kariere na tekmah svetovnega pokala, Jure Šinkovec
(209,2), ki je bil pred finalom deseti, pa je v finalu izgubil kar 15 mest in končal kot 25.
Robertu Kranjcu (37. mesto) in Juriju Tepešu (43.) se ni uspelo uvrstiti v finale.več sledi ...V
Hinzenbachu spet najboljša IraschkovaAvstrijka Daniela Iraschko je zmagovalka tudi druge
tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Hinzenbachu. Katja Požun je bila tokrat
šesta. Požunova, ki je bila na sobotni tekmi odlična tretja, je tokrat v obeh serijah skočila po
85 m. Še eno drugo mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah
Hendrickson (233,3). Od Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič, ki je
tokrat zasedla deseto mesto. V finalu je nastopila še Urša Bogataj, ki je tekmo končala na
27. mestu.Brez točk svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla 34., Manja
Pograjc na 40. in Anja Tepeš na 44. mestu.Požunova želi odpraviti malenkostne
napake"Hinzenbach zapuščam zadovoljna, sicer nisem naredila najboljših skokov, vendar
sem z uvrstitvami vseeno zadovoljna. Upam, da bom prikazala tudi svoje najboljše skoke,
kar mi zaenkrat še ni povsem uspelo. Danes smo imele v prvi seriji le tri veter v hrbet, med
temi nesrečnicami sem bila tudi sama. Ker skok ni bil popoln, me je to še nekoliko bolj
kaznovalo," je po tekmi dejala Požunova in se že usmerila na prihodnje tekme pred
domačimi navijači v Ljubnem: "Želim si, da popravim malenkostne napake, ki jih še delam.
Bolj se moram še osredotočiti na položaj, potem pa upam na čim večjo srečo."Karavana
svetovnega pokala se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12.
februarja) dve tekmi na najvišji ravni.
Val di Fiemme (M), druga tekmaKončni vrstni red: točke daljavi 1. K. STOCH POL 258,5
125,5/131,5 2. G. SCHLIER. AVT 256,9 126,0/130,0 3. A. BARDAL NOR 248,6
123,5/128,0 4. R. FREITAG NEM 247,1 122,5/129,5 5. S. FREUND NEM 241,2
122,5/126,5 6. T. MORGENST. AVT 240,7 121,0/127,0 7. B. ROMÖREN NOR 237,7
129,0/121,5 8. D. ITO JAP 235,0 119,0/130,0 9. A. WANK NEM 229,8 129,0/122,0 10. P.
PREVC SLO 228,4 122,0/123,0 15. J. DAMJAN SLO 221,3 120,5/118,0 16. A. KOFLER
AVT 220,8 118,0/123,0 22. D. JUDEŽ SLO 212,1 121,5/117,0 25. J. ŠINKOVEC SLO 209,2
121,0/112,5 Robert Kranjec (37.) in Jurij Tepeš (43.) se nista uvrstila v finalno seri- jo. Po 1.
seriji: točke daljava 1. A. WANK NEM 116,2 129,0 2. G. SCHIELER. AVT 110,3 126,0 3. K.
STOCH POL 110,1 125,5 4. B. ROMÖREN NOR 109,9 129,0 5. A. BARDAL NOR 105,0
123,5 6. R. FREITAG NEM 104,9 122,5 7. S. FREUND NEM 102,2 122,5 8. J. DAMJAN
SLO 100,2 120,5 9. A. MORGENST. AVT 100,1 121,0 10. J. ŠINKOVEC SLO 99,5 121,0
11. A. STJERNEN NOR 98,8 122,5 12. P. PREVC SLO 97,8 122,0 15. D. JUDEŽ SLO 96,2
121,5 21. A. KOFLER AVT 93,1 118,0 ----------- ZUNAJ FINALA ----------- 37. R. KRANJEC
SLO 81,8 114,0 43. J. TEPEŠ SLO 76,3 107,5 SKUPNI VRSTNI RED (14/27) 1. A.
KOFLER AVT 1.049 2. G. SCHLIERENZAUER AVT 1.046 3. A. BARDAL NOR 1.017 4. K.
STOCH POL 876 5. T. MORGENSTERN AVT 874 6. R. FREITAG NEM 765 7. D. ITO JAP
676 8. S. FREUND NEM 617 9. R. KOUDELKA ČEŠ 576 10. R. KRANJEC SLO 534 ... 13.
P. PREVC SLO 318 25. J. TEPEŠ SLO 156 29. J. DAMJAN SLO 133 31. J. ŠINKOVEC
SLO 126 50. D. JUDEŽ SLO 34 67. J. HVALA SLO 2 Hinzenbach (Ž), druga tekmaKončni
vrstni red: točke daljavi 1. D. IRASCHKO AVT 238,4 85,5/91,5 2. S. HENDRICKS. ZDA
233,2 86,0/90,5 3. L. VAN ZDA 230,4 90,5/87,0 4. U. GRÄSSLER NEM 227,2 86,5/88,5 5.
Stran 245

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

J. SEIFRIED. AVT 224,5 89,5/83,5 6. K. POŽUN SLO 222,3 85,0/85,0 7. A. SAGEN NOR
220,9 84,5/85,5 8. K. ALTHAUS NEM 220,2 85,0/87,5 9. E. INSAM ITA 218,6 84,5/88,5 10.
M. VTIČ SLO 216,4 83,0/85,5 27. U. BOGATAJ SLO 199,5 80,0/86,0 ------------ zunaj finala
------------ 34. Š. ROGELJ SLO 92,1 77,5 40. M. POGRAJC SLO 85,3 74,0 44. A. TEPEŠ
SLO 78,0 70,5 SKUPNI VRSTNI RED (7/12): 1. S. HENDRICKSON ZDA 589 2. D.
IRASCHKO AVT 473 3. L. VAN ZDA 302 4. K. POŽUN SLO 283 5. U. GRÄSSLER FRA
260 6. A. SAGEN NOR 259 11. M. VTIČ SLO 175 19. Š. ROGELJ SLO 84 29. U.
BOGATAJ SLO 36
M. L.
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www.siol.net
Naslov: Iraschkovi še druga zmaga, Požunova šesta
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: STA

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/hinzenbach_nedeljska_tekma_zenske.aspx

Dunaj - Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka tudi druge tekme
svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Daniela Iraschko
Še
eno drugo mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson
(233,3). Najboljša v slovenski vrsti je bila vnovič Katja Požun (222,3), ki je tokrat zasedla
šesto mesto.Od Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič (216,4 točke), ki je
tokrat zasedla deseto mesto. V finalu je nastopila še Urša Bogataj (199,9), ki je tekmo
končala na 27. mestu.Brez točk svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla
34., Manja Pograjc na 40. in Anja Tepeš na 44. mestu.Karavana svetovnega pokala se zdaj
seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na
najvišji ravni. STA Foto: Reuters
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www.rtvslo.si
Naslov: V Hinzenbachu spet slavila Iraschkova, Požunova tokrat šesta
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. L.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/v-hinzenbachu-spet-najboljsa-iraschkova-pozunova-tokrat-sesta/276216

Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Slovenijo Avstrijka Daniela Iraschko je
zmagovalka tudi druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Hinzenbachu.
Katja Požun je bila tokrat šesta.Požunova, ki je bila na sobotni tekmi odlična tretja, je tokrat
v obeh serijah skočila po 85 m. Še eno drugo mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo
Američanka Sarah Hendrickson (233,3). Od Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi
Maja Vtič, ki je tokrat zasedla deseto mesto. V finalu je nastopila še Urša Bogataj, ki je
tekmo končala na 27. mestu.Brez točk svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je
zasedla 34., Manja Pograjc na 40. in Anja Tepeš na 44. mestu.Karavana svetovnega
pokala se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve
tekmi na najvišji ravni.
Hinzenbach, druga tekmaKončni vrstni red: točke daljavi 1. D. IRASCHKO AVT 238,4
85,5/91,5 2. S. HENDRICKS. ZDA 233,2 86,0/90,5 3. L. VAN ZDA 230,4 90,5/87,0 4. U.
GRÄSSLER NEM 227,2 86,5/88,5 5. J. SEIFRIED. AVT 224,5 89,5/83,5 6. K. POŽUN SLO
222,3 85,0/85,0 7. A. SAGEN NOR 220,9 84,5/85,5 8. K. ALTHAUS NEM 220,2 85,0/87,5
9. E. INSAM ITA 218,6 84,5/88,5 10. M. VTIČ SLO 216,4 83,0/85,5 27. U. BOGATAJ SLO
199,5 80,0/86,0 ------------ zunaj finala ------------ 34. Š. ROGELJ SLO 92,1 77,5 40. M.
POGRAJC SLO 85,3 74,0 44. A. TEPEŠ SLO 78,0 70,5 SKUPNI VRSTNI RED (7/12): 1. S.
HENDRICKSON ZDA 589 2. D. IRASCHKO AVT 473 3. L. VAN ZDA 302 4. K. POŽUN
SLO 283 5. U. GRÄSSLER FRA 260 6. A. SAGEN NOR 259 11. M. VTIČ SLO 175 19. Š.
ROGELJ SLO 84 29. U. BOGATAJ SLO 36
M. L.
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www.rtvslo.si
Naslov: V živo: V finalni seriji v Val di Fiemmeju štirje Slovenci
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. L.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/v-zivo-v-finalni-seriji-v-val-di-fiemmeju-stirje-slovenci/276216

Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Slovenijo Na tekmi smučarjev skakalcev v Val di
Fiemmeju po prvi seriji vodi Nemec Andreas Wank. V finalno serijo so se uvrstili štirje
Slovenci, med katerimi pa ni Roberta Kranjca. Tekmo si lahko v živo ogledate na TVS 2 in
prek MMC-jevega portala.Po 1. seriji vodi Nemec Andreas Wank, ki drži slabih šest točk
prednosti pred drugouvrščenim Gregorjem Schlierenzauerjem. Tretji je Kamil
Stoch.Slovenija bo imela v finalni seriji štiri predstavnike. Jernej Damjan je bil po prvi seriji
osmi, Jure Šinkovec deseti, Peter Prevc dvanajsti, Dejan Judež pa petnajsti. Robertu
Kranjcu (37. mesto) in Juriju Tepešu (43.) se ni uspelo uvrstiti v finale.V Hinzenbachu spet
najboljša IraschkovaAvstrijka Daniela Iraschko je zmagovalka tudi druge tekme svetovnega
pokala v smučarskih skokih v Hinzenbachu. Katja Požun je bila tokrat šesta. Požunova, ki
je bila na sobotni tekmi odlična tretja, je tokrat v obeh serijah skočila po 85 m. Še eno drugo
mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson (233,3). Od
Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič, ki je tokrat zasedla deseto mesto.
V finalu je nastopila še Urša Bogataj, ki je tekmo končala na 27. mestu.Brez točk
svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla 34., Manja Pograjc na 40. in Anja
Tepeš na 44. mestu.Požunova želi odpraviti malenkostne napake"Hinzenbach zapuščam
zadovoljna, sicer nisem naredila najboljših skokov, vendar sem z uvrstitvami vseeno
zadovoljna. Upam, da bom prikazala tudi svoje najboljše skoke, kar mi zaenkrat še ni
povsem uspelo. Danes smo imele v prvi seriji le tri veter v hrbet, med temi nesrečnicami
sem bila tudi sama. Ker skok ni bil popoln, me je to še nekoliko bolj kaznovalo," je po tekmi
dejala Požunova in se že usmerila na prihodnje tekme pred domačimi navijači v Ljubnem:
"Želim si, da popravim malenkostne napake, ki jih še delam. Bolj se moram še osredotočiti
na položaj, potem pa upam na čim večjo srečo."Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v
Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji
ravni.
Val di Fiemme (M), druga tekmaPo 1. seriji: točke daljava 1. A. WANK NEM 116,2 129,0 2.
G. SCHIELER. AVT 110,3 126,0 3. K. STOCH POL 110,1 125,5 4. B. ROMÖREN NOR
109,9 129,0 5. A. BARDAL NOR 105,0 123,5 6. R. FREITAG NEM 104,9 122,5 7. S.
FREUND NEM 102,2 122,5 8. J. DAMJAN SLO 100,2 120,5 9. A. MORGENST. AVT 100,1
121,0 10. J. ŠINKOVEC SLO 99,5 121,0 11. A. STJERNEN NOR 98,8 122,5 12. P. PREVC
SLO 97,8 122,0 15. D. JUDEŽ SLO 96,2 121,5 21. A. KOFLER AVT 93,1 118,0 ----------ZUNAJ FINALA ----------- 37. R. KRANJEC SLO 81,8 114,0 43. J. TEPEŠ SLO 76,3 107,5
Hinzenbach (Ž), druga tekmaKončni vrstni red: točke daljavi 1. D. IRASCHKO AVT 238,4
85,5/91,5 2. S. HENDRICKS. ZDA 233,2 86,0/90,5 3. L. VAN ZDA 230,4 90,5/87,0 4. U.
GRÄSSLER NEM 227,2 86,5/88,5 5. J. SEIFRIED. AVT 224,5 89,5/83,5 6. K. POŽUN SLO
222,3 85,0/85,0 7. A. SAGEN NOR 220,9 84,5/85,5 8. K. ALTHAUS NEM 220,2 85,0/87,5
9. E. INSAM ITA 218,6 84,5/88,5 10. M. VTIČ SLO 216,4 83,0/85,5 27. U. BOGATAJ SLO
199,5 80,0/86,0 ------------ zunaj finala ------------ 34. Š. ROGELJ SLO 92,1 77,5 40. M.
POGRAJC SLO 85,3 74,0 44. A. TEPEŠ SLO 78,0 70,5 SKUPNI VRSTNI RED (7/12): 1. S.
HENDRICKSON ZDA 589 2. D. IRASCHKO AVT 473 3. L. VAN ZDA 302 4. K. POŽUN
SLO 283 5. U. GRÄSSLER FRA 260 6. A. SAGEN NOR 259 11. M. VTIČ SLO 175 19. Š.
ROGELJ SLO 84 29. U. BOGATAJ SLO 36
M. L.
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www.rtvslo.si
Naslov: V finalni seriji v Val di Fiemmeju štirje Slovenci
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. L.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/v-finalni-seriji-v-val-di-fiemmeju-stirje-slovenci/276216

Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v Slovenijo Na tekmi smučarjev skakalcev v Val di
Fiemmeju po prvi seriji vodi Nemec Andreas Wank. V finalno serijo so se uvrstili štirje
Slovenci, med katerimi pa ni Roberta Kranjca. Tekmo si lahko v živo ogledate na TVS 2 in
prek MMC-jevega portala.Po 1. seriji vodi Nemec Andreas Wank, ki drži slabih šest točk
prednosti pred drugouvrščenim Gregorjem Schlierenzauerjem. Tretji je Kamil
Stoch.Slovenija bo imela v finalni seriji štiri predstavnike. Jernej Damjan je bil po prvi seriji
osmi, Jure Šinkovec deseti, Peter Prevc dvanajsti, Dejan Judež pa petnajsti. Robertu
Kranjcu (37. mesto) in Juriju Tepešu (43.) se ni uspelo uvrstiti v finale.V Hinzenbachu spet
najboljša IraschkovaAvstrijka Daniela Iraschko je zmagovalka tudi druge tekme svetovnega
pokala v smučarskih skokih v Hinzenbachu. Katja Požun je bila tokrat šesta. Požunova, ki
je bila na sobotni tekmi odlična tretja, je tokrat v obeh serijah skočila po 85 m. Še eno drugo
mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson (233,3). Od
Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič, ki je tokrat zasedla deseto mesto.
V finalu je nastopila še Urša Bogataj, ki je tekmo končala na 27. mestu.Brez točk
svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla 34., Manja Pograjc na 40. in Anja
Tepeš na 44. mestu.Požunova želi odpraviti malenkostne napake"Hinzenbach zapuščam
zadovoljna, sicer nisem naredila najboljših skokov, vendar sem z uvrstitvami vseeno
zadovoljna. Upam, da bom prikazala tudi svoje najboljše skoke, kar mi zaenkrat še ni
povsem uspelo. Danes smo imele v prvi seriji le tri veter v hrbet, med temi nesrečnicami
sem bila tudi sama. Ker skok ni bil popoln, me je to še nekoliko bolj kaznovalo," je po tekmi
dejala Požunova in se že usmerila na prihodnje tekme pred domačimi navijači v Ljubnem:
"Želim si, da popravim malenkostne napake, ki jih še delam. Bolj se moram še osredotočiti
na položaj, potem pa upam na čim večjo srečo."Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v
Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji
ravni.
Val di Fiemme (M), druga tekmaPo 1. seriji: točke daljava 1. A. WANK NEM 116,2 129,0 2.
G. SCHIELER. AVT 110,3 126,0 3. K. STOCH POL 110,1 125,5 4. B. ROMÖREN NOR
109,9 129,0 5. A. BARDAL NOR 105,0 123,5 6. R. FREITAG NEM 104,9 122,5 7. S.
FREUND NEM 102,2 122,5 8. J. DAMJAN SLO 100,2 120,5 9. A. MORGENST. AVT 100,1
121,0 10. J. ŠINKOVEC SLO 99,5 121,0 11. A. STJERNEN NOR 98,8 122,5 12. P. PREVC
SLO 97,8 122,0 15. D. JUDEŽ SLO 96,2 121,5 21. A. KOFLER AVT 93,1 118,0 ----------ZUNAJ FINALA ----------- 37. R. KRANJEC SLO 81,8 114,0 43. J. TEPEŠ SLO 76,3 107,5
Hinzenbach (Ž), druga tekmaKončni vrstni red: točke daljavi 1. D. IRASCHKO AVT 238,4
85,5/91,5 2. S. HENDRICKS. ZDA 233,2 86,0/90,5 3. L. VAN ZDA 230,4 90,5/87,0 4. U.
GRÄSSLER NEM 227,2 86,5/88,5 5. J. SEIFRIED. AVT 224,5 89,5/83,5 6. K. POŽUN SLO
222,3 85,0/85,0 7. A. SAGEN NOR 220,9 84,5/85,5 8. K. ALTHAUS NEM 220,2 85,0/87,5
9. E. INSAM ITA 218,6 84,5/88,5 10. M. VTIČ SLO 216,4 83,0/85,5 27. U. BOGATAJ SLO
199,5 80,0/86,0 ------------ zunaj finala ------------ 34. Š. ROGELJ SLO 92,1 77,5 40. M.
POGRAJC SLO 85,3 74,0 44. A. TEPEŠ SLO 78,0 70,5 SKUPNI VRSTNI RED (7/12): 1. S.
HENDRICKSON ZDA 589 2. D. IRASCHKO AVT 473 3. L. VAN ZDA 302 4. K. POŽUN
SLO 283 5. U. GRÄSSLER FRA 260 6. A. SAGEN NOR 259 11. M. VTIČ SLO 175 19. Š.
ROGELJ SLO 84 29. U. BOGATAJ SLO 36
M. L.
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www.delo.si
Naslov: Smučarski skoki: Kranjec še drugi dan zapored brez finala
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/smucarski-skoki-kranjec-se-drugi-dan-zapored-brez-finala.html

Na drugi tekmi ženskih smučarskih skokov v Hinzenbachu je slavila Daniela Iraschko, ob
16. so se pričeli moški skoki v Italiji. Dunaj - Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je
zmagovalka tudi druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem
Hinzenbachu. Še eno drugo mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah
Hendrickson (233,3).
Najboljša v slovenski vrsti je bila vnovič Katja Požun (222,3), ki je tokrat zasedla šesto
mesto. Od Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič (216,4 točke), ki je tokrat
zasedla deseto mesto. V finalu je nastopila še Urša Bogataj (199,9), ki je tekmo končala na
27. mestu. Preostale tri slovenske predstavnice niso vknjižile novih točk. Špela Rogelj je
bila 34., Manja Pograjc 40. in Anja Tepeš 44. Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v
Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji
ravni.
'Hinzenbach zapuščam zadovoljna, sicer nisem naredila najboljših skokov, vendar sem z
uvrstitvami vseeno zadovoljna. Upam, da bom prikazala tudi svoje najboljše skoke, kar mi
zaenkrat še ni povsem uspelo. Danes smo imele v prvi seriji le tri veter v hrbet, med temi
nesrečnicami sem bila tudi sama. Ker skok ni bil popoln, me je to še nekoliko bolj
kaznovalo,' je po tekmi dejala Požunova in se že usmerila na prihodnje tekme pred
domačimi navijači v Ljubnem: 'Želim si, da popravim malenkostne napake, ki jih še delam.
Bolj se moram še osredotočiti na položaj, potem pa upam na čim večjo srečo.'
Šest orlov v boju za točke
Ob 16. uri se je pričela še druga moška tekma v Val di Fiemmeju v smučarskih skokih, v
finalno serijo pa se še drugi dan zapored ni uspelo prebiti Robertu Kranjcu (81,8),
neuspešen je bil tudi Jurij Tepeš (76,3) na 43. mestu.
Po prvi seriji je v vodstvu Nemec Andreas Wank (116,2 točke), v finalu pa bodo kar štirje
slovenski predstavniki, Jernej Damjan (100,2) je osmi, Jure Šinkovec (99,5) deseti, Peter
Prevc (97,8) 12. in Dejan Judež (96,2) 15.
Izide druge serije lahko v živo spremljate TUKAJ.
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www.ljnovice.com
Naslov: Skoki (ženske): Iraschkovi še druga zmaga v Hinzenbachu,
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: STA

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.ljnovice.com/default.asp?podrocje=48&menu=7&novica=151467

Dunaj (Avstrija) - Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je zmagovalka tudi druge tekme
svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem Hinzenbachu. Še eno drugo mesto je
vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah Hendrickson (233,3). Najboljša v
slovenski vrsti je bila vnovič Katja Požun (222,3), ki je tokrat zasedla šesto mesto. Od
Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič (216,4 točke), ki je tokrat zasedla
deseto mesto. V finalu je nastopila še Urša Bogataj (199,9), ki je tekmo končala na 27.
mestu. Brez točk svetovnega pokala so ostale Špela Rogelj, ki je zasedla 34., Manja
Pograjc na 40. in Anja Tepeš na 44. mestu. Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v
Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji
ravni.
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www.delo.si
Naslov: Stoch najboljši v Predazzu, Prevc 10.
Datum: 05.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/stoch-najboljsi-v-predazzu-prevc-10.html

Kamil Stoch je slavil na drugi tekmi moških smučarskih skokov v Val di Femmeju, V
Hinzenbachu je slavila Daniela Iraschko. Dunaj - Avstrijka Daniela Iraschko (238,4 točke) je
zmagovalka tudi druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v domačem
Hinzenbachu. Še eno drugo mesto je vpisala najboljša skakalka to zimo Američanka Sarah
Hendrickson (233,3).
Najboljša v slovenski vrsti je bila vnovič Katja Požun (222,3), ki je tokrat zasedla šesto
mesto. Od Slovenk je zelo uspešno vnovič nastopila tudi Maja Vtič (216,4 točke), ki je tokrat
zasedla deseto mesto. V finalu je nastopila še Urša Bogataj (199,9), ki je tekmo končala na
27. mestu. Preostale tri slovenske predstavnice niso vknjižile novih točk. Špela Rogelj je
bila 34., Manja Pograjc 40. in Anja Tepeš 44. Karavana svetovnega pokala se zdaj seli v
Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem konec tedna (11. in 12. februarja) dve tekmi na najvišji
ravni.
'Hinzenbach zapuščam zadovoljna, sicer nisem naredila najboljših skokov, vendar sem z
uvrstitvami vseeno zadovoljna. Upam, da bom prikazala tudi svoje najboljše skoke, kar mi
zaenkrat še ni povsem uspelo. Danes smo imele v prvi seriji le tri veter v hrbet, med temi
nesrečnicami sem bila tudi sama. Ker skok ni bil popoln, me je to še nekoliko bolj
kaznovalo,' je po tekmi dejala Požunova in se že usmerila na prihodnje tekme pred
domačimi navijači v Ljubnem: 'Želim si, da popravim malenkostne napake, ki jih še delam.
Bolj se moram še osredotočiti na položaj, potem pa upam na čim večjo srečo.'
Kranjec spet brez finala, dobra forma Prevca
V Val di Fiemmeju pa je bila na sporedu še druga tekma v moških smučarskih skokih, slavil
je Poljak Kamil Stoch (258,5) pred Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem (256,9) in
Norvežanom Andersom Bardalom (248,6).
Dobro so se odrezali tudi slovenski orli, saj so se v finale tokrat uvrstili štirje predstavniki.
Spet je bil najboljši Peter Prevc, ki je v finalu pridobil dve mesti in zasedel 10. mesto
(228,4). Jernej Damjan je bil tokrat 15. (221,3 točke), Dejan Judež je tekmo končal na 22.
mestu (212,2). Do točk je prišel tudi Jure Šinkovec, ki je v finalu izgubil kar 15 mest, in
končal kot 25. (209,2).
'Z današnjo tekmo sem zadovoljen. Naredil sem še nekaj majhnih napak. Pričakujem, da jih
bom v kratkem odpravil. V obeh serijah sem imel veter v hrbet, vendar na veter ne morem
vplivati, zato se tudi ne morem zaradi tega pritoževati,' je po tekmi dejal Prevc.
Še drugi dan zapored je brez finalnega nastopa ostal Robert Kranjec, zasedel je 37. mesto,
v prvi seriji je bil neuspešen tudi Jurij Tepeš na 43. mestu.
'V prvi seriji smo videli dve tekmi. Z našimi rezultati moramo biti zadovoljni, saj so se štirje
uvrstili v finalno serijo. Po dolgem času je do točk prišel znova Jernej, Peter se je uvrstil
med deseterico. Smo zadovoljni. Razmere so bile težke. Težko tudi v smislu fair playa
izvedeš tako tekmo. Prihodnje leto na svetovnem prvenstvu bodo tekme v večernem
času. obert je naredil dve napaki. Bil je nekoliko prepozen iz mize. To se zgodi. Videli smo
tudi kaj je bilo z Ammannom. Včeraj peti, danes 31.,' pa je nastope svojih varovancev
ocenil glavni trener Goran Janus.
Izidi moških smučarskih skokov v Predazzu:
1. Kamil Stoch (Pol) 258,5 točke (125,5/131,5 m) 2. Gregor Schlierenzauer (Avt) 256,9
(126,0/130,0) 3. Anders Bardal (Nor) 248,6 (123,5/128,0) 4. Richard Freitag (Nem) 247,1
(122,5/129,5) 5. Severin Freund (Nem) 241,2 (122,5/126,5) 6. Thomas Morgenstern (Avt)
240,7 (121,0/127,0) 7. Björn Einar Romören (Nor) 237,7 (129,0/121,5) 8. Daiki Ito (Jap)
235,0 (119,0/130,0) 9. Andreas Wank (Nem) 229,8 (129,0/122,0)10. Peter Prevc (Slo)
228,4 (122,0/123,0)...15. Jernej Damjan (Slo) 221,3 (120,5/118,0)22. Dejan Judež (Slo)
212,1 (121,5/117,0)25. Jure Šinkovec (Slo) 209,2 (121,0/112,5)
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Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:
1. Andreas Kofler (Avt) 1049 točk 2. Gregor Schlierenzauer (Avt) 1046 3. Anders Bardal
(Nor) 1017 4. Thomas Morgenstern (Avt) 876 5. Kamil Stoch (Pol) 874 6. Richard Freitag
(Nem) 765 7. Daiki Ito (Jap) 676 8. Severin Freund (Nem) 617 9. Roman Koudelka (Češ)
57610. Robert Kranjec (Slo) 534...13. Peter Prevc (Slo) 31825. Jurij Tepeš (Slo) 15629.
Jernej Damjan (Slo) 13331. Jure Šinkovec (Slo) 12650. Dejan Judež (Slo) 3467. Jaka
Hvala (Slo) 2...

Stran 254

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Delo
Naslov: Zgodovinski skok Katje Požun na oder
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Mi. Š.
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 175.27
Rubrika, Oddaja: Šport
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Dnevnik
Naslov: Pred njim je le še legendarni Nykanen
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: sta
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Primorske novice
Naslov: Mirna ženska roka
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin: 22

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ALEŠ SORTA
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Večer
Naslov: Kolegice našla, stopničke pa tudi
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ANDREJA PREL, vp
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Žurnal 24
Naslov: Po tretjem še šesto mesto
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin: 9

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Ig. K.
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www.sta.si
Naslov: Pregled - šport, 6. 2. (ponedeljek)
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/zza

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1723551

Ljubljana, 6. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek,
6. februarja. LONDON - Srbski teniški igralec Novak Đoković ter kenijska atletinja Vivian
Cheruiyot sta dobitnika priznanj laureus za najboljša športnika leta 2011. Na slovesni
prireditvi v olimpijskem Londonu - igre bodo od 27. junija do 12. avgusta - so danes podelili
tudi nagrado za najboljšo ekipo leta, ki je pripadla katalonskemu nogometnemu velikanu
Barceloni.LOZANA - Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani je danes sprejelo
težko pričakovano odločitev. Španski kolesar Alberto Contador je bil spoznan za krivega
zlorabe prepovedanih poživil, zaradi česar so mu odvzeli zmago na kolesarski dirki po
Franciji leta 2010. Contador je dobil dveletno prepoved tekmovanj, ki se izteče 6. avgusta
letos. Contador je bil na Touru pozitiven 21. julija 2010, zmaga na dirki tistega leta pa bo
zdaj pripadla Luksemburžanu Andyju Schlecku. Pri Contadorju so našli sledi
prepovedanega klenbuterola. Contador je odločno zavračal zlorabo prepovedanih poživil,
češ da je prepovedano snov zaužil z okuženo govedino, španska kolesarska zveza pa ga je
oprostila, ko je v celoti pritrdila njegovim argumentom. Mednarodna kolesarska zveza (Uci)
in Svetovna protidopinška agencija (Wada) sta se pritožili na odločitev španske zveze.
Zadnjo besedo je imel nato Cas, ki je pritrdil Uciju in Wadi. Contadorju so odvzeli oba velika
naslova, ki ju je osvojil v času velikega dopinškega škandala in dveletne dopinške
prepovedi - izgubil je naslov zmagovalca Toura 2010 in Gira 2011.WIESBADEN - Po 11
letih ocenjevanja Mednarodne zveze za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) iz
Wiesbadna je bil za najboljšega nogometnega trenerja 21. stoletja izbran Škot sir
Alexander Ferguson. Slednji je zbral le točko več od Francoza na klopi topničarjev Arsena
Wengerja. Najboljši slovenski trener na lestvici je Srečko Katanec na 76. mestu. Na tretjem
mestu je Portugalec Jose Mourinho, trener Real Madrida. Med najboljšo deseterico sta dva
trenerja iz Italije - angleški selektor Fabio Capello na četrtem in trener PSG ter Irske Carlo
Ancelotti na šestem mestu -, ter dva španska strokovnjaka - Vicente del Bosque na osmem
in Rafael Benitez na desetem mestu. Od slovenskih nogometnih trenerjev sta na lestvici
najboljših le Katanec, ki si deli 76. mesto z Argentincem Sergiom Batisto, Špancem
Quiquejem Floresom ter Portugalcem Andrejem Villas-Boasom, ter Matjaž Kek, ki si še s
sedmerico trenerjev deli 128. mesto.VAIL - Slovenski alpski smučar Bernard Vajdič je iz
Združenih držav Amerike, kjer si je želel na tekmah serije NorAm izboljšati položaj na
lestvici Mednarodne smučarske zveze (Fis), sporočil, da si je na prvi tekmi hudo
poškodoval kolenske križne vezi. Poškodba bržkone zanj pomeni konec sezone, v kateri je
le petkrat startal na tekmah svetovnega pokala.MARIBOR - Mariborski župan Franc
Kangler se je danes že drugič v tednu dni srečal z odhajajočim ministrom za šolstvo in šport
Igorjem Lukšičem, s katerim sta govorila o usodi organizacije zimske univerzijade, ki naj bi
jo prihodnje leto gostil Maribor. Veliko novega se nista dogovorila, soglašala pa sta, da bo
odločitev o tem morala sprejeti nova vlada.MARIBOR - Z vodstva Judo zveze Slovenije so
sporočili, da je v petek, 3. februarja, v 86. letu starosti umrl Niko Vrabl. Slednji je bil eden
izmed začetnikov organizirane vadbe juda v Sloveniji in hkrati soustanovitelj Judo zveze
Slovenije. Bil je tudi ustanovitelj Judo kluba Branik, prvega judo kluba v Mariboru. Na
njegovo zadnjo pot ga bodo žalujoči pospremili v torek, 7. februarja, ob 13. uri na
pobreškem pokopališču v Mariboru.LJUBNO OB SAVINJI - V soboto in nedeljo bosta na
Ljubnem ob Savinji dve tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenija
bo na tekmovanju nastopila s šesterico tekmovalk. Selektor reprezentance Matjaž Triplat je
v ekipo imenoval Majo Vtič, Katjo Požun, Uršo Bogataj, Anjo Tepeš, Manjo Pograjc in
Špelo Rogelj.MIAMI - Najuspešnejši slovenski jadralki Vesni Deklevi Paoli se ni uspelo
prebiti na olimpijske igre, ki jih bo od 27. julija do 12. avgusta gostil London. Na regati v
Miamiju je s sotekmovalkama Katarino Kerševan in Leno Koter izpadla v drugem krogu.
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Skupno so slovenske jadralke zasedle peto mesto.
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www.sta.si
Naslov: Na Ljubnem šesterica slovenskih skakalk
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/zza

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1723481

Ljubno ob Savinji, 6. februarja (STA) - V soboto in nedeljo bosta na Ljubnem ob Savinji dve
tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenija bo na tekmovanju
nastopila s šesterico tekmovalk. Selektor reprezentance Matjaž Triplat je v ekipo imenoval
Majo Vtič, Katjo Požun, Uršo Bogataj, Anjo Tepeš, Manjo Pograjc in Špelo Rogelj.
'Nacionalnega paketa ne bomo izkoristili, saj večjega števila tekmovalk nimamo. Zaradi
starostne omejitve mlajše tekmovalke na čelu z Emo Klinec ne morejo nastopiti v
svetovnem pokalu. Imamo tudi dve poškodovani dekleti, ki bi tvorili ogrodje ekipe. Več
tekmovalk, ki bi lahko nastopale na ravni svetovnega pokala, nimamo,' je sestavo
reprezentance za domači preizkušnji pojasnil Triplat.Dekleta pred preizkušnjami na
Ljubnem čaka še sredino državno prvenstvo v Kranju, kjer bodo nastopila na posamični in
mešani ekipni tekmi.
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www.sta.si
Naslov: Napoved - šport od 6. do 12. 2.
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: bp/am/ic/bp

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1723153

Ljubljana, 6. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu od 6. do 12.
februarja. Ponedeljek, 6. februar:
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
Torek, 7. februar:
Košarka - evropski pokal, 2. del, 4. krog, skupina K:
16.00 Spartak St. Peterburg - Krka
- liga Telemach, 16. krog:
19.00 Rogaška Crystal - Helios Domžale
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
* Sreda, 8. februar:
Nogomet - afriško prvenstvo:
17.00 Bata: polfinale
20.00 Libreville: polfinale
Košarka - liga Telemach, 16. krog:
20.00 Elektra Šoštanj - Zlatorog
- 1. ženska SKL, 15. krog:
20.30 Triglav - Athlete Celje
Rokomet - 1. NLB Leasing liga, 18. krog:
19.00 Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško
19.00 Gorenje Velenje - Ribnica Riko hiše
Cimos Koper - Istrabenz Plini Izola
Odbojka - pokal Cev, moški, četrtfinale, 2. tekma:
18.00 ACH Volley - Knack Roeselare
- 1. DOL Radenska Naturelle, ženske, 4. krog,
modra skupina:
19.00 Hit nova Gorica - Calcit Volleyball
19.00 Aliansa - Vital
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
Hokej - DP (liga Slohokej), polfinale, prvi tekmi
18.00 Hk Partizan - Hk Triglav
19.00 HDK Maribor - Hk Olimpija
Deskanje - Blue Mountain: svetovni pokal, kros
* Četrtek, 9. februar:
Odbojka - 1. DOL Radenska Naturelle, ženske, 4. krog
modra skupina:
19.30 Luka Koper - Nova KBM Branik
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
* Petek, 10. februar:
Biatlon - Kontiolahti: svetovni pokal
10.15 10 km sprint, moški
13.15 7,5 km sprint, ženske
Alpsko smučanje- Soldeu: svetovni pokal
veleslalom, ženske
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10.30 1. vožnja
13.30 2. vožnja
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
- Davisov pokal, 1. evroafriška sk., 1. krog:
15.00 Velenje: Slovenija - Danska
Hokej - liga Ebel, drugi del, 8. krog:
skupina 1-6:
19.15 Tilia Olimpija - Sapa Fehervar
skupina 7-11:
19.15 Acroni Jesenice - Orli Znojmo
Atletika -19.00 Düsseldorf: mednarodni dvoranski miting
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
* Sobota, 11. februar:
Nogomet - afriško prvenstvo:
20.00 Malabo: tekma za 3. mesto
Košarka - liga Aba, 20. krog:
17.00 Crvena zvezda - Helios Domžale
18.00 Union Olimpija - Krka
20.00 Zagreb - Zlatorog Laško
- liga Telemach, 16. krog:
18.00 LTH Castings Mercator - Šentjur
19.00 Hopsi Polzela - Parklji
20.30 Maribor Messer - Geoplin Slovan
- 1. ženska SKL, 15. krog:
Grosuplje - AJM
17.00 Ježica - Domžale
Rokomet - liga prvakov, 8. krog:
skupina C:
18.00 Cimos Koper - Metalurg Skopje
- pokal EHF, osmina finala, moški, 1. tekma:
19.00 Gorenje Velenje - Maccabi Rishon Le Zion
- PPZ, osmina finala, moški, 1. tekma:
16.00 Aarhus - Celje Pivovarna Laško
- pokal challenge, osmina finala, moški, 1.
tekma:
18.00 Maribor Branik - Gradačac
- 1. NLB Leasing liga, 18. krog:
18.00 Krka - Trimo Trebnje
19.00 Šmartno Herz Factor banka - Krško
- 1. SRL, ženske, 17. krog:
19.00 Mercator Tenzor Ptuj - Piran
20.00 Antrum Sežana - Celje Celjske mesnine
20.00 Burja - Veplas Velenje
20.00 Mlinotest Ajdovščina - Naklo-Tržič
Olimpija - Krka
Odbojka - 1. DOL Radenska Classic, moški 2. krog,
modra skupina:
19.00 Go Volley - Calcit Volleyball
Stran 266

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

20.00 Astec Triglav - ACH Volley
20.00 Panvita Galex - Salonit Anhovo
zelena skupina, 2. krog:
18.00 Uko Kropa - Krka
19.00 Sip Šempeter - Maribor
- 1. DOL Radenska Naturelle, ženske, 5. krog,
modra skupina:
18.00 Nova KBM Branik - Hit Nova Gorica
18.30 Vital - Luka Koper
20.00 Calcit Volleyball - Aliansa
zelena skupina, 3. krog:
18.00 Prevalje - Formis Bell
19.00 Jesenice Bled - Kema Puconci
Biatlon - Kontiolahti: svetovni pokal
11.30 12,5 km zasledovanje, moški
13.30 10 km zasledovanje, ženske
Alpsko smučanje- Soldeu: svetovni pokal, ženske
veleslalom
10.30 1. vožnja
13.30 2. vožnja
- Soči: svetovni pokal, moški
9.00 smuk, moški
Smučarski tek - Nove Mesto: svetovni pokal
12.30 15 km, skupinski start (klasično), ženske
14.15 30 km, skupinski start (klasično), moški
Nordijska komb.- Almaty: svetovni pokal, posamezno
7.00 skoki
10.00 tek, 10 km
Smučarski skoki- Ljubno: svetovni pokal, ženske
13.45 posamezno
- Willingen: svetovni pokal, moški
16.00 ekipno
Sankanje - Altenberg: SP
11.00 moški
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
- Davisov pokal, 1. evroafriška sk., 1. krog:
16.00 Velenje: Slovenija - Danska
Namizni tenis - 1. SNTL za moške in ženske, 11. krog
Atletika - New York: igre Millrose
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
Hokej - DP (liga Slohokej), polfinale, drugi tekmi
Hk Olimpija - HDK Maribor
Hk Triglav - Hk Partizan
* Nedelja, 12. februar:
Nogomet - afriško prvenstvo:
20.00 Libreville: finale
Rokomet - liga prvakinj, drugi del, 2. krog:
skupina 2:
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18.00 Budućnost - Krim Mercator
Biatlon - Kontiolahti: svetovni pokal
12.15 mešana štafeta 2x6 + 2x7,5 km
Alpsko smučanje- Soldeu: svetovni pokal, ženske
slalom
9.45 1. vožnja
12.45 2. vožnja
- Soči: svetovni pokal, moški
superkombinacija
8.00 smuk
11.00 slalom
Smučarski tek - Nove Mesto: svetovni pokal
11.15 4 x 5 km, ženske
14.00 4 x 10 km, moški
Nordijska kom. - Almaty: svetovni pokal
7.00 skoki
10.15 tek
Smučarski skoki- Ljubno: svetovni pokal, ženske
13.45 posamezno
- Willingen: svetovni pokal, moški
14.45 posamezno
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
- Davisov pokal, 1. evroafriška sk., 1. krog:
15.00 Velenje: Slovenija - Danska
Hokej - liga Ebel, drugi del, 9. krog:
skupina 1-6:
17.30 KAC Celovec - Tilia Olimpija
skupina 7-11:
Atletika - Karlsruhe: mednarodni miting
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
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www.zenska.si
Naslov: Petra Majdič navija za naše smučarske skakalke
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Maja T.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zenska.si/vip/domaca-scena/petra-majdic-navija-za-nase-smucarske-skakalke/

Petra Majdič je skupaj z drugimi znanimi udeleženci izkazala podporo smučarskim
skakalkam. Bliža se prvi svetovni FIS pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob
Savinji, Slovenija pa se ogreva skupaj z domačimi skakalkami. Našim skakalkam je
nedavno izkazala podporo tudi najboljša slovenska tekačica na smučeh Petra Majdič, ki se
je z ekipo legend slovenskih smučarskih športov pomerila na virtualni skakalnici Xbox 360
Kinect. Z najdaljšima dvema skokoma se lahko pohvalita Rene Mlekuž, slovenski alpski
smučar, ki je leta 2002 na Zimskih olimpijskih igrah zastopal Slovenijo in športna novinarka
Polona Bertoncelj. Petra Majdič podpira 'vražje' Slovenke Petra Majdič je nase opozorila z
odličnimi uspehi, ki jih je dosegala in je vesela, da so ženske nase opozorile tudi v disciplini
smučarskih sokov. Petra verjame v domače smučarske skakalke in bo zanje na Ljubnem
navijala 11. in 12. februarja, v svojo družbo pa z naslednjim vabilom vabi vse Slovence in
Slovenke: 'Morda veste, kaj imajo skupnega 11. in 12. februar 2012, Ljubno pri Savinji... in
slovenske punce? Seveda imajo. Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske! Vabljeni
ste, in tudi jaz bom tam, da jih pridemo vzpodbujat, da dokažejo sebi in vsem drugim okoli
njih, in svetu, da zmorejo doseči več!' Pridružite se množici legend slovenskih zimskih
športov in pričajte zgodovini, ki jo s svojo drznostjo in rezultati ustvarjajo 'vražje Slovenke'.
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www.tocnoto.si
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.tocnoto.si/vrazje-slovenke-skacejo-dlje

Ste vedeli, da tudi ženske skačejo? In da tudi slovenske skakalke dosegajo odlične
rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih. Pridite in navijajte za slovenske
skakalke, da bodo skočile še dlje na prvi FIS tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih
za ženske, ki bo 11. in 12. februarja 2012 na Ljubnem ob Savinji. Do takrat pa se lahko
pridružite vražjim Slovenkam in se v BTC City pomerite na virtualni skakalnici Xbox 360
Kinect. Skočite do ene od privlačnih nagrad! In kaj o vražjih Slovenkah meni naša Petra
Majdič? Poglejte si v pripetem videoposnetku. Sicer pa več informacij o samem tekmovanju
najdete na: http://ljubno-skoki.si/ . Se vidimo!
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www.govori.se
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: govori.se

Rubrika, Oddaja:

http://govori.se/promo-sporocilo/vrazje-slovenke-skacejo-dlje/

Pridite in navijajte! 11. in 12. februarja 2012 na Ljubnem ob Savinji, na prvi FIS tekmi
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske... Do takrat pa se pridružite vražjim
Slovenkam in se v BTC City pomerite na virtualni skakalnici Xbox 360 Kinect. Ste vedeli, da
tudi ženske skačejo? Pridite in navijajte za slovenske skakalke, da bodo skočile še dlje In
tudi sami skočite do ene od privlačnih nagrad!
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www.times.si
Naslov: Petra Majdič navija za naše smučarske skakalke Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Zenska

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/zanimivosti/petra-majdic-navija-za-nase-smucarske-skakalke--beef613682-32dc4322b6.html

Petra Majdič je skupaj z drugimi znanimi udeleženci izkazala podporo smučarskim
skakalkam. Petra Majdič je nase opozorila z odličnimi uspehi, ki jih je dosegala in je vesela,
da so ženske nase opozorile tudi v disciplini smučarskih sokov. Petra Majdič je skupaj z
drugimi znanimi udeleženci izkazala podporo smučarskim skakalkam. Petra Majdič je nase
opozorila z odličnimi uspehi, ki jih je dosegala in je vesela, da so ženske nase opozorile
tudi v disciplini smučarskih sokov.
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www.moski.si
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: uredništvo

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.moski.si/scena/domaca-scena/vrazje-slovenke-skacejo-dlje/

Si vedela, da tudi ženske skačejo s smučmi? In da tudi slovenske skakalke dosegajo
odlične rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih. Pridi in navijaj za
slovenske skakalke, da bodo skočile še dlje na prvi FIS tekmi svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske, ki bo 11. in 12. februarja 2012 na Ljubnem ob Savinji. Do
takrat pa se lahko pridružiš vražjim Slovenkam in se v BTC Cityju pomeriš na virtualni
skakalnici Xbox 360 Kinect. Skoči do ene od privlačnih nagrad! Kaj o vražlji ženskah meni
Petra Majdič?
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www.cosmopolitan.si
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.cosmopolitan.si/samo-zate/vrazje-slovenke-skacejo-dlje

Si vedela, da tudi ženske skačejo? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih. Pridi in
navijaj za slovenske skakalke, da bodo skočile še dlje - 11. in 12 ... Do takrat pa se lahko
pridružiš vražjim Slovenkam in se v BTC City pomeriš na virtualni skakalnici Xbox 360
Kinect in tudi sama skočiš do ene od privlačnih nagrad!
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www.ekskluzivno.si
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: /

Rubrika, Oddaja:

http://www.ekskluzivno.si/novice2/vrazje-slovenke-skacejo-dlje

Ste vedeli, da tudi ženske skačejo? In da tudi slovenske skakalke dosegajo odlične
rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih.preberi celoten članek

Ste vedeli, da tudi ženske skačejo? In da tudi slovenske skakalke dosegajo odlične
rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih.preberi celoten članek
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www.delo.si
Naslov: Na domači tekmi šest skakalk
Datum: 06.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/na-domaci-tekmi-sest-skakalk.html

Ljubno ob Savinji bo konec tedna prvič gostilo tekmo svetovnega pokala v ženskih
smučarskih skokih. Ljubno ob Savinji - Slovenska reprezentanca bo v soboto in nedeljo
bosta na premierni slovenski tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske
nastopila s šestimi tekmovalkami. Vodja reprezentance Matjaž Triplat je v ekipo imenoval
Majo Vtič, Katjo Požun, Uršo Bogataj, Anjo Tepeš, Manjo Pograjc in Špelo Rogelj, so
sporočili s SZS.
'Nacionalnega paketa ne bomo izkoristili, saj večjega števila tekmovalk nimamo. Zaradi
starostne omejitve mlajše tekmovalke na čelu z Emo Klinec ne morejo nastopiti v
svetovnem pokalu. Imamo tudi dve poškodovani dekleti, ki bi tvorili ogrodje ekipe. Več
tekmovalk, ki bi lahko nastopale na ravni svetovnega pokala, nimamo,' je pred domačo
tekmo povedal Triplat.
Pred preizkušnjami na Ljubnem bodo dekleta v sredo nastopila še na posamični in mešani
ekipni tekmi državnega prvenstva v Kranju.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Smučarski skoki - Triplat je določil šesterico za domačo tekmo
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin: 07:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.5
Rubrika, Oddaja: Druga jutranja kronika

LUKA POTOČNIK: Glavni trener Slovenske ženske reprezentance v smučarski skokih
Matjaž Triplat je določil šesterico, ki bo konec tedna nastopila na domači tekmi Svetovnega
pokala na Ljubnem v Savinjski dolini. Slovenska vrsta ne bo izkoristila pravice do
nacionalnega paketa, nastopile pa bodo Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja
Pograjc, Špela Rogelj in Katja Požun, ki je na četrtem mestu skupnega seštevka sezone. V
petek bo na Ljubnem trening, tekmi pa v soboto in nedeljo.
Omembe:
MAJA VTIČ: 1
URŠA BOGATAJ: 1
ANJA TEPEŠ: 1
MANJA POGRAJC: 1
ŠPELA ROGELJ: 1
KATJA POŽUN: 1
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Radio Velenje
Naslov: Tekma za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.17
Rubrika, Oddaja: Poročila

NOVINARKA: Konec tedna, v soboto in nedeljo, bo na Ljubnem ena od šestih tekem za
svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. Na ta dogodek se zavzeti organizatorji, člani
Smučarsko-skakalnega kluba Ljubno pripravljajo že kar lep čas, saj je projekt velik finančni
in tudi logistični zalogaj, ki je prerasel Zgornjo Savinjsko dolino. Je vse nared za tekmo, ki
bo Ljubno postavilo ob bok največjim smučarsko-skakalnim središčem na svetu. Govori
Rajko Pintar, predsednik organizacijskega odbora.
RAJKO PINTAR (predsednik organizacijskega odbora): V tem trenutku se že končujejo
pripravljalna dela na skakalnici. Skakalnica je že tako ali tako zasnežena. Sedaj ravnokar
postavljamo tekmovalno vas in vse službe, pogoje za službe, tehnične, uresničujemo.
Hkrati pa se že pripravljamo tudi na prihod tekmovalk.
NOVINARKA: Kliko jih bo? Iz katerih držav?
RAJKO PINTAR (predsednik organizacijskega odbora): 51 tekmovalk iz 14 držav. To so
vse evropske države, ki imajo razvite smučarske skoke. Iz Azije, Japonke in Kitajke in pa iz
Severne Amerike, iz Združenih Držav.
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Delo
Naslov: Triletni premor se je izkazal za odlično potezo
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin: 25

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Šimnovec
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Ekipa
Naslov: V Ljubnem šesterica
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin: 19

SLOVENIJA

Naklada: 16700

Avtor: /
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Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 34.51
Rubrika, Oddaja: Drugi športi
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Večer
Naslov: Halo Večer
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin: 30

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Izjava
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www.zenska.si
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje!
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zenska.si/vip/domaca-scena/vrazje-slovenke-skacejo-dlje-1/

Si vedela, da tudi ženske skačejo s smučmi? In da tudi slovenske skakalke dosegajo
odlične rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih. Pridi in navijaj za
slovenske skakalke, da bodo skočile še dlje na prvi FIS tekmi svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske, ki bo 11. in 12. februarja 2012 na Ljubnem ob Savinji. Do
takrat pa se lahko pridružiš vražjim Slovenkam in se v BTC Cityju pomeriš na virtualni
skakalnici Xbox 360 Kinect. Skoči do ene od privlačnih nagrad! Kaj o vražlji ženskah meni
Petra Majdič?
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www.times.si
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje! - Zanimivosti - TIMES.si
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Zenska

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/zanimivosti/vrazje-slovenke-skacejo-dlje--d4f8f3c779-64f2b2c41a.html

Si vedela, da tudi ženske skačejo s smučmi? In da tudi slovenske skakalke dosegajo
odlične rezultate? Seveda govorimo o pravih smučarskih skokih. Si vedela, da tudi ženske
skačejo s smučmi? In da tudi slovenske skakalke dosegajo odlične rezultate? Seveda
govorimo o pravih smučarskih skokih.
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www.times.si
Naslov: Tujina ni navdušena nad tekmama na Ljubnem - Šport Datum: 07.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: RTV-Slovenija

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/tujina-ni-navdusena-nad-tekmama-na-ljubnem--22c690be5a-5ba09177a5.html

Primož Peterka uživa v službi pomočnika trenerja skakalk, s 3. mestom Katje Požun pa je
pred tekmama na Ljubnem prišlo še zadoščenje, ki ga je z ekipo dolgo čakal. Primož
Peterka uživa v službi pomočnika trenerja skakalk, s 3. mestom Katje Požun pa je pred
tekmama na Ljubnem prišlo še zadoščenje, ki ga je z ekipo dolgo čakal.
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www.times.si
Naslov: Znane vražje skakalke za Ljubno - Šport - TIMES.si
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/znane-vrazje-skakalke-za-ljubno--b89b890861-3fb2292ad5.html

Premierna sezona svetovnega pokala v ženski konkurenci se bo zaustavila ta konec tedna
tudi na slovenskih tleh. Ljubno ob Savinji bo pozdravilo najboljše skakalke, med njimi pa bo
v konkurenci tudi šest Slovenk ? vključno s Katjo Požun, ki ... Premierna sezona
svetovnega pokala v ženski konkurenci se bo zaustavila ta konec tedna tudi na slovenskih
tleh. Ljubno ob Savinji bo pozdravilo najboljše skakalke, med njimi pa bo v konkurenci tudi
šest Slovenk ? vključno s Katjo Požun, ki ...
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www.delo.si
Naslov: Triletni premor se je izkazal za odlično potezo
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/triletni-premor-se-je-izkazal-za-odlicno-potezo.html

Katja Požun je poskrbela za prvo slovensko žensko uvrstitev na zmagovalni oder v
smučarskih skokih v svetovnem pokalu. V Kranju jutri na sporedu še DP Najboljši slovenski
skakalci se bodo pred četrtkovim odhodom v Willingen na uvodno postajo nemške
moštvene turneje, na kateri bodo naše barve tako kot nazadnje v Predazzu zastopali Jernej
Damjan, Robert Kranjec, Dejan Judež, Peter Prevc, Jure Šinkovec in Jurij Tepeš, jutri
udeležili še državnega prvenstva v Kranju. Posamična tekma se bo po kvalifikacijah (8.30)
začela ob 10.45, moštvena pa ob 12.30. Za naslov najboljše se bodo udarile tudi naše
izvrstne skakalke s Katjo Požun, Špelo Rogelj in Majo Vtič na čelu.

Ljubljana - Potem ko je šlo še lansko poletje od slovenskih smučarskih skakalk najbolje od
nog Maji Vtič, ki je tekmovanje v celinskem pokalu končala na 4. mestu, jo je zdaj na tem
položaju v svetovnem pokalu zamenjala Katja Požun. Za povrh je mlada Zagorjanka minulo
soboto v Hinzenbachu našemu zastopstvu priskakala prvo uvrstitev na zmagovalni oder.
Požunova ne skriva, da so tako dobri dosežki (v tej sezoni med svetovno elito še ni bila
slabša od desetega mesta) tudi zanjo prijetno presenečenje. 'Če sem iskrena, nisem
pričakovala, da bom začela že tako zgodaj posegati po vrhunskih uvrstitvah. A sem očitno
res napredovala,' je 18-letna skakalka iz Zagorja ob Savi še sama presenečena nad seboj.
A ni edina. Nad tem, kako dobro skače, so presenečeni domala vsi, ki jo poznajo. Treba je
namreč vedeti, da je Požunova leta 2008 svoje smuči že postavila v kot in se na skakalnice
spet vrnila šele lani. 'Po osmih letih treninga sem imela vsega dovolj. Vzela sem si premor
od skokov, čeprav je bilo že takrat bolj ali manj jasno, da je to le izgovor in v resnici pomeni
konec športne poti. Nisem si namreč predstavljala, da bom še kdaj tekmovala,' je priznala
dijakinja 4. letnika srednje ekonomske šole v Trbovljah. Na začetku lanskega leta pa je
vendarle prišla do spoznanja, da ne more brez smučarskih skokov. 'Vse bolj sem pogrešala
dobro vzdušje v ekipi, z dekleti, s katerimi sem ves čas ohranjala stike, smo se res odlično
razumele,' je zaupala Požunova. Ko se je še odločala o tem, ali bi se vrnila ali ne, je
poklicala Zvoneta Pograjca, (svojega) trenerja iz SK Zagorje, ki jo je močno podprl. 'Nato
sva se odpravila na skakalnico, sama pa sem se z malce čudnim občutkom v trebuhu, saj
nisem vedela, kaj lahko pričakujem po tako dolgi odsotnosti, spustila po zaletišču. Malo me
je bilo tudi strah, ki pa me je minil takoj, ko sem se odrinila od štartne klopi,' je trenutke
(velike) vrnitve opisala 170 centimetrov visoka Zagorjanka, ki jo je Pograjc razveselil z
oceno, da v treh letih premora, med katerim se je preizkušala v nogometu, ni pozabila
skakati. Rekel ji je samo, da mora le še nekoliko pridobiti na mišični masi, nakar ji je
priskrbel program glavnega trenerja slovenske ženske skakalne vrste Matjaža Triplata.
Toda poleti vse le ni teklo povsem gladko. 'Na treningih sem imela večje težave, kot sem
mislila, zlasti noge so me precej bolele. Zdaj na srečo nimam več problemov, me pa
vseeno spremlja bojazen, da me bo pobralo. V preteklosti sem imela namreč dosti težav z
boleznimi,' je razkrila Požunova, ki je jeseni bolj strokovno pristopila k prehrani. Da bi si
okrepila imunski sistem, je namreč začela jemati dodatne vitamine. Triletnega premora ne
obžaluje. Prav nasprotno; izkazal se je - kakor sama pravi - za odlično potezo. 'Med
odsotnostjo sem si dodobra odpočila, si napolnila baterije ter se vrnila še z večjo motivacijo
in željo po dokazovanju,' je poudarila v tej sezoni najboljša slovenska skakalka, ki je sicer
prvič nase resneje opozorila na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2008 v Zakopanah,
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kjer se je ovenčala z bronasto kolajno. Na vprašanje, ali jo je premamil nastop na
olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju, je odkimala z glavo in odvrnila, da takrat, ko je sama že
resno razmišljala o vrnitvi na skakalnice, še ni bilo znano, da bodo na spored največje
zimske športne prireditve uvrstili tudi ženske smučarske skoke. Po sijajnem vikendu v
Hinzenbachu, kjer je minulo soboto zablestela s tretjim mestom in tako kot prva slovenska
skakalka skočila na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, si - razumljivo - veliko obeta tudi
od tekem pred svojimi navijači konec tega tedna na Ljubnem. 'Nadejam se, da bom
prikazala svoje najboljše skoke, kar mi doslej še ni povsem uspelo. Želim si torej odpraviti
drobne napake in upam, da mi bo sreča naklonjena,' si je pred premiernima ženskima
preizkušnjama za svetovni pokal v Sloveniji še zaželela Požunova, katere osebni rekord
sicer znaša kar 138 metrov. Vendar pa se pri tej daljavi ne namerava ustaviti ?
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www.siol.net
Naslov: Znane vražje skakalke za Ljubno
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/znane_vrazje_skakalke_za_ljubno.aspx

Ljubljana - Ta konec tedna bo na Ljubnem v znamenju ženskih skokov za svetovni pokal.
Trener Matjaž Triplat je naznanil, katerih šest skakalk bo nastopilo pred domačim
občinstvom. Premierna sezona svetovnega pokala v ženski konkurenci se bo zaustavila ta
konec tedna tudi na slovenskih tleh. Ljubno ob Savinji bo pozdravilo najboljše skakalke,
med njimi pa bo v konkurenci tudi šest Slovenk ? vključno s Katjo Požun, ki je bila na zadnji
preizkušnji v Hinzenbachu odlična tretja. Poleg nje bodo pred domačimi navijači skakale še
Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj. Trener Matjaž Triplat
bi seveda z veseljem vključil v pogon tudi Emo Klinec, ki dobro skače, vendar še ni
dopolnila 15 let, kolikor je potrebno za vstop v svetovni pokal. "Nacionalnega paketa ne
bomo izkoristili, saj večjega števila tekmovalk nimamo. Zaradi starostne omejitve ne morejo
nastopiti mlajše tekmovalke na čelu z Emo Klinec. Imamo tudi dve poškodovani dekleti, ki
bi tvorili ogrodje ekipe. Več tekmovalk na ravni svetovnega pokala nimamo," je sestavo
reprezentance za domači preizkušnji razkril glavni trener Matjaž Triplat.Naša dekleta pa
bodo aktivna že v sredo, ko jih tako kot fante čaka državno prvenstvo v Kranju. Jaka
Lopatič Foto: Sportida
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www.rtvslo.si
Naslov: Tujina ni navdušena nad tekmama na Ljubnem
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: T. O.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/tujina-ni-navdusena-nad-tekmama-na-ljubnem/276330

Ema Klinec bo jutri na državnem prvenstvu v igri za zmago Primož Peterka uživa v službi
pomočnika trenerja skakalk, s 3. mestom Katje Požun pa je pred tekmama na Ljubnem
prišlo še zadoščenje, ki ga je z ekipo dolgo čakal.Odločitev, da Smučarska zveza Slovenije
skakalkam nameni več denarja, se je izkazala za pravilno. Rezultati v premierni sezoni
svetovnega pokala so zelo dobri. V soboto se je 18-letna Katja Požun, ki je četrta v
skupnem seštevku svetovnega pokala, prvič prebila še na stopničke za zmagovalke. Konec
tedna bosta tekmi na Ljubnem in pogovarjali smo se s Primožem Peterko, ki je po koncu
izjemne kariere (dvakrat je osvojil veliki kristalni globus) postal pomočnik Matjaža Triplata v
ženski A-reprezentanci.
Kako ste se privadili na delo trenerja?Zelo mi je všeč, čeprav ga še ne obvladam in mi
vzame več časa. Kar moj šef (Matjaž Triplat) naredi hitro, moram jaz po daljši poti.Kaj točno
je vaša naloga?Sem pomočnik, pomagam tam, kjer je treba. Poleti sem na primer snemal s
kamero, vodil statistiko, urejal papirje ... Pričakovali bi, da s svojimi izkušnjami veliko
svetujete dekletom ...Tudi to. Vseskozi se pogovarjamo, veliko časa preživimo skupaj.
Povem jim, kaj se mi zdi prav in kaj ne. Čeprav mi je zoprno primerjati sebe z drugimi.
Ljudje se razlikujemo, res pa je, da neka osnovna pravila vendarle so.Menda skrbite tudi za
dobro voljo!Seveda, tudi za vzdušje je treba poskrbeti. To je ena od nalog, ki sem si jih sam
zadal. V ekipi mora biti čim manj malodušja in z Matjažem se kdaj tudi zmeniva, kako
popestriti trening.Ko ste bili prvič na treningu, ste bili presenečeni, kako pridna so dekleta.
Kako se opazi ta njihova predanost delu?V pristopu in v veselju do treningov, v motivaciji ...
Nikoli jim ni težko ostati še pol ure dlje na treningu. Najhujši so bili poletni treningi, ko je bilo
veliko garanja, zdaj pa je pravzaprav prijetno.Trdi treningi dajejo rezultate. V soboto ste se
gotovo zelo razveselil prvih stopničk sezone, za katere je s 3. mestom poskrbela Katja
Požun ...Končno! Vsa ekipa je bila navdušena, prav posebej pa tega nismo proslavljali. Po
stopničkah je dišalo že na prejšnjih tekmah, vendar je šlo vedno kaj narobe.Ste pričakovali,
da bo prav Katja Požun, ki prej tri leta ni trenirala, slovenska adutinja za vrh?Ne, tega
nisem pričakoval, saj je tri leta pavzirala. Res je pozitivno presenečenje. Če narediš takšen
premor, ti ponavadi nekaj časa gre, potem pa padeš. Ona pa gre od poletja samo navzgor.
Je preveč drzno, če vprašamo, ali razmišljate tudi o njeni zmagi na Ljubnem?O tem se
sploh ne pogovarjamo, ampak nas zanima le tehnika skoka. Ta pa niti v soboto ob njenem
3. mestu še ni bila optimalna. Glavo ima pravo, psihološko je zrela, sproščenosti ji ne
manjka, je pa še problem v tehniki, zato dela majhne napake.Kakšne razlike pa opažate v
primerjavi z moškimi?Preseneča me, koliko nihanj je pri skakalkah iz tedna v teden. Najprej
skačejo na visokem nivoju, nato pa pride dan, da se zdi, kot da so prvič na skakalnici. Pri
fantih ni takšnih nihanj.V tej sezoni je visoko tudi Maja Vtič, ki je enajsta v seštevku
svetovnega pokala. Kako ste zadovoljni z njenimi skoki?Maja ima v sebi še veliko več,
ampak še enkrat, ni cilj rezultat, ampak dobri skoki. Gotovo pa zna še veliko bolje.Zakaj na
Ljubnem ne bo skakala nadarjena Ema Klinec?Ker je premlada. Niti 14 let še ni stara. Za
nastop v svetovnem pokalu jih moraš imeti 15. Bo pa predskakalka.Bi si upali napovedati,
kako visoko bi bila na tekmah svetovnega pokala?V Zakopanah, kjer so nastopale vse
vodilne skakalke z izjemo Nemk, je bila dvakrat tretja in to z enim solidnim in enim slabim
skokom. V sredo bo na Ljubnem državno prvenstvo in bo zanimivo videti, kam se bo
uvrstila. Je tudi v vas malo vznemirjenja pred domačima tekmama?V Avstriji se je minuli
konec tedna prvič zbralo malo več ljudi. To pričakujem tudi na Ljubnem. Verjamem, da bo
vzdušje dobro, res pa je, da bo za nas to vendarle napornejša tekma. Nekaj pritiska bo,
kakšna obveznost več, ampak smo pripravljeni in smo se o tem tudi veliko pogovarjali.Kaj
pa pred tekmami na Ljubnem menijo v tujih reprezentancah?Niso najbolj navdušeni, pa ne
vem, zakaj. Lani je bila zelo luštna tekma, dobra organizacija. Morda zato, ker ima
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skakalnica star profil, ostre radiuse, ki so lahko že za fante zoprni, še bolj pa za punce, ki
so po naravi šibkejše. Ampak meni so takšne skakalnice všeč.Se je potem treba bati, da
naslednje leto Ljubnega ne bo v koledarju svetovnega pokala?Vse bomo naredili za to, da
bo tudi naslednje leto tekma in bomo veliko lobirali.
T. O.
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www.rtvslo.si
Naslov: V četrtek klepetajte s Slovenko, ki skače vedno dlje
Datum: 07.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: T. O.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/v-cetrtek-klepetajte-s-slovenko-ki-skace-vedno-dlje/276324

Katja Požun pred tekmama na Ljubnem gostja klepetalnice V četrtek, 9. februarja, ob
16.30, bo gostja MMC-jeve spletne klepetalnice smučarska skakalka Katja Požun.18-letna
skakalka iz Zagorja v tej sezoni preseneča z odličnimi rezultati na tekmah svetovnega
pokala. Minuli konec tedna je bila v Hinzenbachu v Avstriji tudi prvič na stopničkah za
zmagovalke. V soboto je bila tretja, v nedeljo šesta. V skupnem seštevku svetovnega
pokala je na 4. mestu.Ta konec tedna bodo najboljše skakalke sveta tekmovale na
Ljubnem. Med njimi bo šesterica Slovenk, ob Požunovi še Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja
Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj.

T. O.
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Radio 1
Naslov: Dobro vzdušje v slovenski skakalni ekipi
Datum: 08.02.2012

Stran, Termin: 13:20:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.43
Rubrika, Oddaja: V eter

Ta konec tedna bo v Sloveniji zelo pomembno tekmovanje. V Ljubnem bo svetovni pokal v
smučarskih skokih in to za ženske. Pogled na leteča dekleta je priložnost, ki je vsekakor ne
smete zamuditi. Imamo pa to srečo, da bodo Slovenijo zastopala dekleta, ki so že
dokazala, da lahko posežejo zelo visoko. Punce so zelo ponosne, da jih v teh sezoni trenira
tudi mladi skakalni upokojenec Primož Peterka. Poskrbi tudi za dobro vzdušje v ekipi kot
pravijo punce, včasih pa jim malo za hec tudi rad ponagaja. Prisluhnimo, kaj je ušpičil
najvišje uvrščeni Slovenki v skupnem seštevku svetovnega pokala Katji Požun.
KATJA POŽUN: Tudi meni je že ušpičil, da mi je privezal torbo k dedu v avto in potem sva z
dedijem se kar malo časa hecala doma, da sva dobila ven iz avta.
No, Primož pa si ni privoščil samo Katje, temveč se je malce pohecal s Špelo Rogelj.
ŠPELA ROGELJ: Kakšen kamen sem odnesla iz treningov domov.
Ja, tudi to se zgodi, sicer pa vse za dobro vzdušje v ekipi. In prav ta konec tedna bo
potrebno dobre volje in tudi vašega navijanja. Seveda v čim večjem številu vabljeni v
Ljubno, kajti naša dekleta bodo prav gotovo dala vse od sebe, da pokažejo čim boljšo
formo in seveda na koncu upam, da se bomo vsi veselili.
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TV Slovenija 1
Naslov: V Kranju so izpeljali državno prvenstvo v smučarskih skokih
Datum: 08.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Aleš Potočnik

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.03
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

TOMAŽ KOVŠCA: V Kranju so, kljub natrpanemu urniku tekem svetovnega pokala, izpeljali
državno prvenstvo v smučarskih skokih. Najboljša v državi sta postala Katja Požun in Peter
Prevc. Dekleta konec tedna čakata tekmi na Ljubnem, za moške se začenja nemška
turneja, bliža se tudi svetovno prvenstvo v poletih.
V Kranju so, kljub natrpanemu urniku tekem svetovnega pokala, izpeljali državno prvenstvo
v smučarskih skokih. Najboljša v državi sta postala Katja Požun in Peter Prevc. Dekleta
konec tedna čakata tekmi na Ljubnem, za moške se začenja nemška turneja, bliža se tudi
svetovno prvenstvo v poletih.
ALEŠ POTOČNIK: Prav zato sta skrbi v slovenski reprezentanci povzročila slabša nastopa
Roberta Kranjca pretekli konec tedna v Predazzu. Tudi danes je boj za državni naslov
končal na 5. mestu.
ROBERT KRANJEC (smučarski skakalec): Ne vidim tukaj nobene bojazni, da pač ne bi
začel spet nazaj skakati, tako, kot sem. Zdaj če bo majhen slabi, kot sem bil, nič zato,
važno, da pridem noter in pač pol lovim iz tekme v tekmo boljšo formo. Sem pa optimist in
bo šlo.
ALEŠ POTOČNIK: Na najvišjo stopničko odra za zmagovalce, na tekmi za naslov
najboljšega v državi, je prvič stopil Peter Prevc. Tudi med svetovno elito mu je v tej sezoni
uspel pomemben korak. Na zadnjih tekmah se skorajda redno uvršča med najboljših 10.
PETER PREVC (smučarski skakalec): Ja, jaz sem zelo vesel no, da mi je preskok uspel,
potem, ko je bil led prebit sem zgleda to obdržal, tako, da vidim, da to ni noben tak večji
problem med 10 skakati, ampak pač samo miren treba biti, pa ne z glavo nič prehitevati.
ALEŠ POTOČNIK: V svetovnem pokalu zdaj sledi tekma v Villingenu. Jernej Damjan se je
tam že dvakrat uvrstil med 3 najboljše, kar se mu danes s 6. mestom ni posrečilo.
JERNEJ DAMJAN (smučarski skakalec): Nočem se nekaj obremenjevati, da je to Villingen,
da sem tam že veliko naredil, ker potem te tista želja hitro požre. Rad bi, tako, kot sem
rekel, odskakal tako, kot vem, da znam, da sem spet pogruntal kako je prav in to bo to.
ALEŠ POTOČNIK: Poleg omenjene trojice bosta v Villingenu nastopila še Šinkovec in
Judež. Tepež bo, tako, kot današnje državno prvenstvo, to postajo izpustil.
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TV Slovenija 1
Naslov: DP v Kranju z lepimi uspehi
Datum: 08.02.2012

Stran, Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Aleš Potočnik

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.77
Rubrika, Oddaja: Poročila

Pred naslednjimi tekmami svetovnega pokala za moške v Nemčiji, za ženske pa pri nas na
Ljubnem ob Savinji, so v Kranju izpeljali tekmo za državno prvenstvo v smučarskih skokih.
Med dekleti je bila prepričljivo najboljša Katja Požun, pri moških pa je bila tekma, na kateri
je zmago slavil Peter Prevc, veliko bolj napeta.
ALEŠ POTOČNIK: Peter Prevc je bil po prvi seriji tretji, v finalu pa je pristal z nekoliko
slabšim doskokom, toda pri 108,5 metrih. Lanski prvak Dejan Judež je po prvi seriji vodil
tudi tokrat, v finalu pa je bil dva metra in pol krajši kot Prevc in prednost iz prve serije je bila
premajhna.
DEJAN JUDEŽ (3. mesto): Jaz lahko rečem, da je za nami dobra tekma. Vse čestitke Petru
Prevcu za naslov državnega prvaka, jaz sem pa tudi zadovoljen s tretjim mestom.
PETER PREVC (državni prvak): Letošnjo sezono smo si zelo skupaj. Tukaj smo tudi doslej
naredili kar dobre skoke tako, da tekma je bila kar zelo težka.
ALEŠ POTOČNIK: Za popoln uspeh kranjskega Triglava se je na drugo mesto uvrstil Nejc
Dežman, Šinkovec je bil četrti, Kranjec peti in Damjan šesti. Najboljša slovenska skakalka v
svetovnem pokalu te sezone Katja Požun prave tekmice danes v slovenskih vrstah ni
imela. Drugouvrščeno Majo Vtič je premagala za več kot dvajset točk, tretja je bila Urša
Bogataj.
KATJA POŽUN (državna prvakinja): Naslov državne prvakinje je le še potrditev te moje
sedanje forme. Sicer še ostajajo manjše napake, ampak upam, da jih bom popravila do
Ljubnega.
ALEŠ POTOČNIK: Smuči so torej že pripravljene za naslednje tekme med svetovno elito.
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Stop
Naslov: SLOVENSKE SKAKALKE ČAKAJO NA LJUBNO
Datum: 08.02.2012

Stran, Termin: 6

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 181.43
Rubrika, Oddaja: V žrelu slave
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Stop
Naslov: IN
Datum: 08.02.2012

Stran, Termin: 78

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 82.28
Rubrika, Oddaja: Skušnjave
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Delo
Naslov: Tudi Kranjec samo človek, ki dela napake
Datum: 08.02.2012

Stran, Termin: 25

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Šimnovec
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Žanr: Poročilo
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Rubrika, Oddaja: Šport
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www.siol.net
Naslov: Ljubezen do nogometa in skokov ? odločile ZOI
Datum: 08.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/ljubezen_do_nogometa_in_skokov_odlocile_zoi.aspx

Ljubljana - Ženski skoki so s svetovnim pokalom začeli dobivati na veljavi, trenutno pa je
korak pred vsemi simpatična Američanka Sarah Hendrickson, ki bo lovila novi zmagi tudi ta
konec tedna na Ljubnem. Sedem tekem so imela dekleta v premierni sezoni svetovnega
pokala, na kar štirih pa se je zmage veselila sedemnajstletna Američanka Sarah
Hendrickson. Trenutno je najboljša skakalka na svetu in večinoma bije bitko z enajst let
starejšo Avstrijko Danielo Iraschko, vse bolj za petami pa so jima tudi vražje Slovenke, od
katerih je v tej sezoni najbolj razpoložena povratnica Katja Požun.Hendricksonova se je
spoznala z zimskimi športi že pri dveh letih, ko je začela smučati, vendar je nato kmalu
presedlala na skoke. "Ko sem dopolnila sedem let, sem se naveličala gledati brate, ki so
skakali, zato sem se odločila za ta šport," je za Teenvogue dejala mlada in simpatična
Američanka, ki pa ne razume, zakaj moški dobivajo večji kos pogače v medijskem in
finančnem svetu: "Čeprav bomo skakalke nastopile sedaj prvič na olimpijskih igrah in
imamo tudi svetovni pokal, še vedno nismo obravnavane enakovredno s fanti. Ti dobijo več
televizijskega prostora in pokroviteljev. Zato je tudi več denarja za njih. A treniramo enako
kot oni." Bila bi nogometašica, če ne bi skoki postali olimpijski šport Hendricksonova je še
srednješolka in je v ZDA del ekipe na nogometni šoli v Park Cityju, vendar dejansko
obiskuje privatno šolo namenjeno zimskim športom.
"Čeprav veliko potujem, rada
tekmujem z dekleti mojih let. Zato mi daje nogomet posebno izkušnjo. Del mene je vedno
želel igrati nogomet, vendar sedaj, ko so ženski skoki vključeni na olimpijske igre, bom večji
poudarek dala skokom," je še dejala glavna favoritinja za zmagi ta konec tedna na
Ljubnem, kjer se bodo zbrale najboljše skakalke svetovnega pokala. Jaka Lopatič Foto:
Teenvogue.com
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Radio 1
Naslov: FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 09:20:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Deželak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.47
Rubrika, Oddaja: V eter

NAPOVEDOVALEC: Tudi ženske skačejo na snegu, no ta vikend se bo dogajalo na
Ljubnem, tiste poslušalce, ki vas interesira gledat ženske v zraku, vas zdajle povabim na
FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske, dogajati se začne že jutri, ko bo uradni
trening, začetek tekmovanja pa bo v nedeljo. Miha Deželak, sicer pa so naše punce kar
uspešne, a ne?
MIHA DEŽELAK: Ja, samo malo bi te popravil, začetek tekmovanja je že v soboto, v soboto
in v nedeljo sta tekmi.
NAPOVEDOVALEC: Sta tekmi ja, jutri pa je pač uradni trening, ne, začetek dogajanj.
MIHA DEŽELAK: No, v glavnem, naše vražje Slovenke so fantastične, Katja Požun je na
zadnji tekmi skočila na stopničke za zmagovalce, tretje mesto je osvojila. In to so prve
stopničke za Slovenijo, za ženske skoke v Svetovnem pokalu, kjer gre za premierno tekmo,
premierno sezono Svetovnega pokala za ženske. Naše se konstantno uvrščajo med deset,
tako da je bil res že čas, da ena skoči tudi na stopničke, bravo punce, res ste vražje.
NAPOVEDOVALEC: Baje si pa tudi ti nekaj z njimi skala, mane. Kje pa je to bilo? Ja, mi
smo pa v Ljubljani v BTC-ju na simulatorju smo skakali, jaz sem se pomeril z Špelo Rogelj,
osma je bila na zadnji tekmi. Vedno nasmejana, ne, nasmeh je njen zaščitni znak. In
moram priznati oziroma se malp pohvaliti, da kljub moji kilaži sem jo pošteno premagal,
skočil sem 221 metrov, ona pa se mi zdi tam 214, tako da, haha.
MIHA DEŽELAK: Joj, kako se hvališ, mislim, Miha, zdaj pa...
NAPOVEDOVALEC: Ampak, zdaj bom pa stiskal pesti zanjo v Ljubnem.
MIHA DEŽELAK: Velja, navijamo za punce skakalke, na Ljubnem.
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Radio Slovenija 1
Naslov: V Sloveniji bo letos kar šest tekem za točke svetovnega pokala
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1.87
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

JURE MASTNAK: V Sloveniji bomo v tej zimi spremljali kar šest tekmovanj za točke
svetovnega pokala. Tri so že za nami, na tri pa še čakamo. Na uvodno tekmo smučark
skakalk na najvišji ravni pri nas, prav dolgo ne bo več potrebno čakati. Karavana najboljših
je že pri nas v Savinjski dolini. Več pa Darje Rupar.
DARE RUPAR: Pod Rajhovko na Ljubnem je že vse pripravljeno za nastop skakalne elite
med ženskami. Po sedmih izvedbah celinskega pokala, ki je bilo doslej tekmovanje
najvišjega ranga pa so pri Mednarodni zvezi Štajercem zaupali tudi tekmo svetovnega
pokala. In to navkljub nekoliko zastarelemu profilu naprave, ki jo bo karavana na uradnem
treningu znova preizkusila že jutri popoldne. Šesterica v slovenskem taboru, na čelu s
Katjo Požun, ki je na četrtem mestu v seštevku sezone, si pred domačimi gledalci želi
doseči največ v uvodni zimi svetovnega pokala za ženske. Tudi načrtovanje forme je bilo
usmerjeno prav v ta čas sezone, saj po Ljubnem sledi kar dolg premor, ki bo namenjen
nastopanju na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki bo letos v Turčiji. Posebnosti, ki jih
ponuja naprava v Savinjski dolini bi lahko predstavljale prednost slovenskim skakalkam. Ob
zelo ostrem zgornjem profilu pa je vsaka najmanjša napaka že lahko tudi usodna zato
nekatere najboljše, ob prihodu k nam, že vihajo nosove. Sicer pa bo Ljubno vse tri dni
živelo s tekmovanjem. Prireditev bo na pretek. Domačini pa si želijo, da so najboljša
postaja svetovnega pokala.
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Radio 1
Naslov: Vikend v znamenju ženskih skokov
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 18:50:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.92
Rubrika, Oddaja: V eter

NOVINAR: Ta vikend bo v znamenju ženskih skokov, ki bodo čez tri leta v Sočiju tudi
olimpijska disciplina. Kdaj ste nazadnje videli punco skakat? No, ne čez plot, ampak na
snegu s smučkami. Ta vikend imate priložnost. Eva Logar in Maja Vtič sta celo v igri za
medaljo. Imamo vrhunske skakalke, ki lahko celo letijo dlje kot fantje, potrebujejo pa punce
vašo podporo. Vaše navijanje. Jutri 15 do dveh uradni trening. Glavno dogajanje pa v
soboto. Prva serija ravno tako 14 do dveh in v nedeljo prva serija 1 do dveh, vstopnica za
oba dneva je pet evrov, kupite pa jo lahko na samem prizorišču. Splača se podpirat naše
skakalke in držati pesti. Če ne drugega jih bomo vsaj videli prvič v živo.
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POP TV
Naslov: Na Ljubnem napad vražjih Slovenk
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Andraž Hočevar

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.55
Rubrika, Oddaja: 24 ur

URŠKA MIKLIČ: Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih se vneto pripravlja
na tekmi svetovnega pokala, ki jih bo konec tedna gostilo Ljubno ob Savinji. Vražje
Slovenke bodo v konkurenci 49 tekmovalk iz 14 držav ob podpori domačih navijačev lovile
novo uvrstitev na zmagovalni oder.
ANDRAŽ HOČEVAR: Na zadnji tekmi svetovnega pokala v Hinzenbachu je to prvič v tej
sezoni s tretjim mestom uspelo naši najboljši tekmovalki Katji Požun, trenutno četrto
uvrščena skakalka v skupnem seštevku bo tudi v Zgornji Savinjski dolini prva slovenska
adutinja za vrhunsko uvrstitev.
KATJA POŽUN (4. v skupnem seštevku svet. pokala): Upam, da bom res naredil svoje
najboljše skoke, ker pred domačimi navijači je vedno lepo fajn skočiti pa se pokazati v
najboljši formi pa doseči čim lepše rezultate.
MATJAŽ TRIPLAT (glavni trener slovenske reprezentance): Mi pričakujemo tukaj dobre
rezultate, nadaljevanje tega trenda, ki smo si ga postavili za januarsko-februarsko obdobje
in verjamem, da bomo na koncu vsi veseli.
ANDRAŽ HOČEVAR: Nad vedno večji obiskom ženskih tekem za svetovni pokal je prijetno
presenečen tudi naš najboljši skakalec vseh časov Primož Peterka, ki kot pomočnik
glavnega trenerja skrbi za dobro pripravljenost naših deklet.
PRIMOŽ PETERKA (pomočnik glavnega trenerja): Res, začelo s je v (NERAZUMLJIVO!!!),
sem bil presenečen jih je bilo več kot včasih na naših tekmah, zdaj v Hinzenbachu tudi. V
Ljubnem pa je itak, mislim tako ali tako pričakujemo številčen obisk.
ANDRAŽ HOČEVAR: Očitno je bila odločitev Mednarodne smučarske zveze, da tudi
dekletom ponudi možnost nastopanja na najvišji ravni, zadetek v polno. In spektakel, ki ga
konec tedna pričakujemo na Ljubnem bo zagotovo pomenil pomemben korak pri
prepoznavnosti ženskih smučarskih skokov.
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Dolenjski list
Naslov: Majo zdaj čakata domači tekmi
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 19

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: I. V.
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Lea
Naslov: UTRINKI
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Lea
Naslov: /
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 13

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Vest
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Lisa
Naslov: /
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 7

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Naš čas
Naslov: Prvič na zmagovalnem odru?
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 16

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: Tatjana Podgoršek
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Story SLO
Naslov: Virtualna skakalnica v BTC
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 77

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SANDRA BRATUŠA
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Dnevnik
Naslov: Gulila šolske klopi in družno skočila na vrh
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 24

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: Jože Okorn
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Večer
Naslov: "Na Ljubnem bomo vse obrnili v svoj prid"
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 31

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ANDREJA PREL

Stran 313

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 315.51
Rubrika, Oddaja: Šport
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Žurnal 24
Naslov: Naj živi damska Planica!
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 12

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman
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www.sta.si
Naslov: Na Ljubnem vse nared za ženski skakalni spektakel
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/ad

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1724461

Ljubljana, 9. februarja (STA) - Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih konec
tedna čakata dve tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji.
Prireditelji zagotavljajo, da je za spektakel vse nared, reprezentantke na čelu z najboljšima
to zimo Katjo Požun in Majo Vtič, katerih forma je v vzponu, pa že nestrpno pričakujejo
nastope. Tekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo - v minulih letih so bile to tekme
celinskega pokala, to sezono pa v premierni sezoni svetovnega pokala tudi na najvišji ravni
- kot najboljše preizkušnje v mednarodni karavani tako z organizacijskega vidika kot z
vidika obiska in samega vzdušja, prireditelji pa obljubljajo, da letos ne bo nič drugače. Za
nastope je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica slovenskih 'vražjih
deklet'.Glavni trener reprezentance Matjaž Triplat je skupaj s pomočnikom Primožem
Peterko določil, da bodo konec tedna slovenske barve zastopale Katja Požun, Maja Vtič,
Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj. Požunova, ki je minuli konec
tedna na tekmi v Hinzenbachu stala na stopničkah, skupno pa je na visokem četrtem
mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim občinstvom: 'Kakšnega dodatnega
pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še bolj motivirana kot sicer. Upam, da
nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše vzdušje. Komaj že čakam! Forma
je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti še tiste majhne napake, ki se mi
pojavljajo v skokih.''Od celotnega vikenda pričakujem predvsem čim več navijačev, ter
seveda dobre skoke, takšne, kot jih znam. Skakalnica na Ljubnem pa mi je zelo všeč, ker je
zgrajena na star način in ima bolj oster radius, tako da dobiš veliko 'lufta', ko letiš, tako da
res upam, da se mi bo vse izšlo po željah,' je še povedala najboljša slovenska skakalka to
zimo in o morebitni kolajni dejala: 'Te želje naj ostanejo skrite, a seveda si vsaka do nas
želi, da bi ravno pred domačimi navijači nastopila najbolje, kar zna, da jim pokažemo, kaj
znamo.'Tudi Vtičeva, ki je to zimo nanizala kar nekaj uvrstitev med najboljšo deseterico, se
veseli nastopov na domačem terenu. 'Dobro je, da sem ujela neko konstanto, na zadnji
tekmah sem delala že zelo dobre skoke, je pa res, da se mi do zdaj še nikoli ni vse
'poklopilo', da bi prišla v sam vrh. To je to, kar me jezi in zato tudi nisem povsem zadovoljna
s to sezono. Ne morem biti, če vem, da je lahko še boljše,' je povedala Vtičeva in dodala,
da tudi ona ne čuti posebnega pritiska zaradi nastopa doma: 'Ne, jaz mislim, da mi bo celo
lažje nastopati. Ko vidiš tisto množico pod sabo, ko res vsi navijajo zate, je res poseben
občutek. Ta ti da dodaten elan, da te res ponese in že komaj čakam. Ljubno slovi po
odličnem vzdušju, tudi skakalke iz drugih držav se strinjajo, da je to najboljša tekma.'Že v
petek bo na sporedu uradni trening, v soboto in nedeljo pa se bosta obe tekmi v Zgornje
savinjski dolini začeli ob 13.45. Prireditelji pričakujejo od tri do pet tisoč obiskovalcev na
dan, cena vstopnice pa je simbolična, kot pravijo, 5 evrov za celoten vikend.
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www.sta.si
Naslov: Napoved - šport, 9. 2. (četrtek)
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: bp/ad/am/bp

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1724126

Ljubljana, 9. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 9.
februarja. - tekmovanja:
Odbojka - 1. DOL Radenska Naturelle, ženske, 4. krog
modra skupina:
19.30 Luka Koper - Nova KBM Branik
Tenis - Davisov pokal: 1. krog evro-afriške skupine
12.00 Velenje: Slovenija - Danska, žreb
- Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
- novinarske konference, seje, skupščine:12.00 novinarska konferenca pred podelitvijo
letošnjih Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju športa; ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana (STA )12.00 novinarska konferenca RK Cimos
Koper pred tekmo lige prvakov z makedonskim Metalurgom, klubski prostori v dvorani
Bonifika, Koper (STA)12.00 novinarska konferenca slovenske strelske reprezentance pred
odhodom na evropsko prvenstvo z zračnim orožjem v finskem Vierumäkiju, Dolenjska cesta
11, Ljubljana (STA )12.00 žreb pred dvobojem 1. kroga evro-afriške skupine Davisovega
pokala med Slovenijo in Dansko; Vila Bianca, Stari trg 3, Velenje (STA)14.00 novinarska
konferenca slovenske članske reprezentance pred svetovnim pokalom v smučarskih skokih
za ženske na Ljubnem ob Savinji; BTC City, Nakupovalna galerija Kristalne palače (1.
nadstropje), Ameriška ulica 8, Ljubljana (STA )19.00 slovesnost ob podelitvi Bloudkovih
priznanj; Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana (STA )-----------------------------------------------------------------------------------------------dežurna športnega uredništva STA:- dopoldne:
Tomaž Bregar- popoldne: Aleksander Đurićtelefoni: (01) 24 10 154(01) 24 10 156(01) 24 10
157fax: (01) 43 42 970e-pošta: sport@sta.sispremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_Sport
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www.zurnal24.si
Naslov: Slovenke nabrušene pred domačo tekmo
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Ž. Š.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/slovenke-nabrusene-pred-domaco-tekmo-clanek-148026

Ta konec tedna nas na Ljubnem ob Savinji čaka premierna tekma v smučarskih skokih za
ženske. Slovenke so odlično pripravljene pred domačo tekmo. 'Forma je dobra, upam pa,
da mi bo konec tedna uspelo odpraviti še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih,'
napoveduje Katja Požun. Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih konec
tedna čakata dve tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji.
Prireditelji zagotavljajo, da je za spektakel vse pripravljeno, reprezentantke na čelu z
najboljšima to zimo Katjo Požun in Majo Vtič, katerih forma je v vzponu, pa že nestrpno
pričakujejo nastope.Tekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo ? v preteklih letih so
bile to tekme celinskega pokala, to sezono pa v premierni sezoni svetovnega pokala tudi na
najvišji ravni ? kot najboljše preizkušnje v mednarodni karavani tako z organizacijskega
vidika kot z vidika obiska in samega vzdušja, prireditelji pa obljubljajo, da letos ne bo nič
drugače. Za nastope je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica
slovenskih "vražjih deklet".Glavni trener reprezentance Matjaž Triplat je skupaj s
pomočnikom Primožem Peterko določil, da bodo konec tedna slovenske barve zastopale
Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj.
Požunova, ki je pretekli konec tedna na tekmi v Hinzenbachu stala na stopničkah, skupno
pa je na visokem četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim občinstvom:
"Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še bolj
motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše
vzdušje. Komaj čakam! Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti še
tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih.""Od celotnega konca tedna pričakujem
predvsem čim več navijačev ter seveda dobre skoke ? takšne, kot jih znam. Skakalnica na
Ljubnem pa mi je zelo všeč, ker je zgrajena na star način in ima bolj oster radius, tako da
dobiš veliko 'lufta', ko letiš, tako da res upam, da se mi bo vse izšlo po željah," je še
povedala najboljša slovenska skakalka to zimo in o morebitni kolajni dejala: "Te želje naj
ostanejo skrite, a seveda si vsaka do nas želi, da bi ravno pred domačimi navijači nastopila
najbolje, da jim pokažemo, kaj znamo."Tudi Vtičeva, ki je to zimo nanizala kar nekaj
uvrstitev med najboljšo deseterico, se veseli nastopov na domačem terenu. "Dobro je, da
sem ujela neko konstanto, na zadnjih tekmah sem delala že zelo dobre skoke, je pa res, da
se mi do zdaj še nikoli ni vse 'poklopilo', da bi prišla v sam vrh. To je to, kar me jezi in zato
tudi nisem povsem zadovoljna s to sezono. Ne morem biti, če vem, da je lahko še boljše,"
je povedala Vtičeva in dodala, da tudi ona ne čuti posebnega pritiska zaradi nastopa doma:
"Ne, jaz mislim, da mi bo celo lažje nastopati. Ko vidiš tisto množico pod sabo, ko vsi
navijajo zate, je res poseben občutek. Ta ti da dodaten elan, da te res ponese in že komaj
čakam. Ljubno slovi po odličnem vzdušju, tudi skakalke iz drugih držav se strinjajo, da je to
najboljša tekma."Že v petek bo na sporedu uradni trening, v soboto in nedeljo pa se bosta
obe tekmi v Zgornjesavinjski dolini začeli ob 13.45. Prireditelji pričakujejo od tri do pet tisoč
obiskovalcev na dan, cena vstopnice pa je simbolična, kot pravijo, pet evrov za celoten
konec tedna.
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www.times.si
Naslov: Najboljša slovenska skakalka mora pred tekmo veliko pojesti
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: RTV-Slovenija

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/najboljsa-slovenska-skakalka-mora-pred-tekmo-veliko-pojesti--7ce2019aeb-5c1b8cee41.html

Ste vedeli, da je Katja Požun včasih trenirala nogomet? Še vedno si rada ogleda kakšno
tekmo, ceni pa zlasti mojstrovine Lea Messija: " Res zna z žogo ." 18-letna skakalka iz
Zagorja je bila gostja MMC-jeve spletne klepetalnice . Ste vedeli, da je Katja Požun včasih
trenirala nogomet? Še vedno si rada ogleda kakšno tekmo, ceni pa zlasti mojstrovine Lea
Messija: ' Res zna z žogo .' 18-letna skakalka iz Zagorja je bila gostja MMC-jeve spletne
klepetalnice .
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http://www.times.si/sport/vrazja-dekleta-tokrat-na-ljubnem--18b756be78-cae1333ddc.html

Ljubno ob Savinji bo konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske. Ljubljana - Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih konec tedna
čakata dve tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ... Ljubno ob Savinji
bo konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Ljubljana Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih konec tedna čakata dve tekmi za
svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ...
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http://www.times.si/sport/na-ljubnem-za-zdaj-vlada-avstrijka--5c025bb537-54fe3ab4da.html

V Ljubnem se je začelo skakati že pred drugo svetovno vojno. Takrat je Jaka Vodušek z
vojaškimi smučmi izvedel poizkusne skoke. Že leta 1947 pa so se v zgornji Savinjski dolini
dogovorili s priznanim konstruktorjem skakalnic Stankom ... V Ljubnem se je začelo skakati
že pred drugo svetovno vojno. Takrat je Jaka Vodušek z vojaškimi smučmi izvedel
poizkusne skoke. Že leta 1947 pa so se v zgornji Savinjski dolini dogovorili s priznanim
konstruktorjem skakalnic Stankom ...
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http://www.times.si/sport/triplat-verjamem-da-se-jim-bomo-oddolzili-video--f098f515bd-794abf3c10.html

Slovenska dekleta odlično nastopajo v uvodni sezoni svetovnega pokala. V kolikor bi imeli v
svojih vrstah še zdravo Evo Logar, ki je prvo ime slovenskega ženskega skakanja, bi bili
uspehi še toliko bolj oplemeniteni. Slovenska dekleta odlično nastopajo v uvodni sezoni
svetovnega pokala. V kolikor bi imeli v svojih vrstah še zdravo Evo Logar, ki je prvo ime
slovenskega ženskega skakanja, bi bili uspehi še toliko bolj oplemeniteni.
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http://www.times.si/sport/peterka-sest-mest-je-prostih-na-stopnickah--1f871c156f-b5fb7a17cf.html

V zgornji Savinjski dolini bo ta konec tedna v znamenju skokov. Na Ljubnem bo skakalo 49
tekmovalk iz štirinajstih držav, tekmi pa si bo moč ogledati tudi v neposrednem prenosu,
vendar bi si organizatorji raje želeli, da bi bilo ob ... V zgornji Savinjski dolini bo ta konec
tedna v znamenju skokov. Na Ljubnem bo skakalo 49 tekmovalk iz štirinajstih držav, tekmi
pa si bo moč ogledati tudi v neposrednem prenosu, vendar bi si organizatorji raje želeli, da
bi bilo ob ...
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Ta konec tedna bodo najboljše skakalke na Ljubnem, ki slovi kot eden najboljših
prirediteljev tako z organizacijskega vidika kot z vidika obiska in vzdušja. Prireditelji
obljubljajo, da letos ne bo nič drugače. Ta konec tedna bodo najboljše skakalke na
Ljubnem, ki slovi kot eden najboljših prirediteljev tako z organizacijskega vidika kot z vidika
obiska in vzdušja. Prireditelji obljubljajo, da letos ne bo nič drugače.
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http://www.times.si/sport/klepetajte-s-slovenko-ki-skace-vedno-dlje--b82e68cf5a-0280187c65.html

Danes ob 16.30 bo gostja MMC-jeve spletne klepetalnice smučarska skakalka Katja Požun.
Vprašanja lahko že postavljate. 18-letna skakalka iz Zagorja v tej sezoni preseneča z
odličnimi rezultati na tekmah svetovnega pokala. Danes ob 16.30 bo gostja MMC-jeve
spletne klepetalnice smučarska skakalka Katja Požun. Vprašanja lahko že postavljate. 18letna skakalka iz Zagorja v tej sezoni preseneča z odličnimi rezultati na tekmah svetovnega
pokala.
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Naslov: Na Ljubnem za zdaj vlada Avstrijka
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/na_ljubnem_za_zdaj_vlada_avstrijka.aspx

Ljubljana - Ta konec tedna bo skakalnica na Ljubnem v znamenju skokov deklet za
svetovni pokal. Bo kateri uspelo preskočiti rekord Avstrijke Daniele Iraschko? V Ljubnem se
je začelo skakati že pred drugo svetovno vojno. Takrat je Jaka Vodušek z vojaškimi
smučmi izvedel poizkusne skoke. Že leta 1947 pa so se v zgornji Savinjski dolini dogovorili
s priznanim konstruktorjem skakalnic Stankom Bloudkom za izgradnjo 60-metrske
skakalnice. Naprave so se na Ljubnem dograjevale, v začetku novega tisočletja pa je prišlo
tudi do plastificiranja skakalnice. Vrsto let je Ljubno prizorišče celinskega pokala, letos pa
mu je pripadla čast, da ob premierni sezoni svetovnega pokala za dekleta gosti celo dve
tekmi.Med dekleti drži rekord skakalnice Avstrijka Daniela Iraschko, ki je zmagala na
zadnjih dveh tekmah v Hinzenbachu, vendar bodo ta konec tedna vodilna v svetovnem
pokalu Sarah Hendrickson kot tudi vražja slovenskega dekleta zagotovo skušala napasti
znamko 89,5 metra, ki jo je dosegla Avstrijka leta 2010. Jaka Lopatič Foto: Sportal
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http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/peterka_sest_mest_je_prostih_na_stopnickah.aspx

Ljubljana - skakanje bosta sobota in nedelja praznična. Ljubno bo namreč gostilo najboljše
skakalke na svetu in na domačem terenu bodo vražje Slovenke skušale vnovič priti do
stopničk. V zgornji Savinjski dolini bo ta konec tedna v znamenju skokov. Na Ljubnem bo
skakalo 49 tekmovalk iz štirinajstih držav, tekmi pa si bo moč ogledati tudi v neposrednem
prenosu, vendar bi si organizatorji raje želeli, da bi bilo ob skakalnici čim več skakalnih
navdušencev. Vstopnina za oba dneva skupaj je vsega pet evrov, kar je praktično
simboličen znesek. In ker so vražje Slovenke v dobri formi, lahko v soboto in nedeljo
pričakujemo lepo število gledalcev. "V poden in s telemarkom" Največ upov se jasno
polaga na Katjo Požun, ki je bila na zadnji preizkušnji v Hinzenbachu odlična tretja, kar so
bile prve stopničke za Slovenijo v ženski konkurenci svetovnega pokala. In stopničke so
želja tudi za ta konec tedna. "Moja želja je, da bi punce skočile v poden in to s telemarkom,"
je sprva v smehu povedal trener ženske reprezentance Matjaž Triplat in nadaljeval: "Že
pred začetkom sezone smo načrtovali, da bi bili sedaj v tem delu najboljši. Verjamem, da
bo domača publika dala našim dekletom zagon. Sicer pa je vzdušje v ekipi odlično."
Od
leve proti desni: Matjaž Triplat, Katja Požun in Primož Peterka
Bolj nazorno pa je cilje
ovrednotil naš najboljši skakalec vseh časov in Triplatov pomočnik Primož Peterka.
"Prostora na zmagovalnem odru je v dveh dneh za šest tekmovalk ? Matjaž je načrtoval res
to sezono odlično in orientacijo usmeril v januar ter februar. Verjamem, da bodo punce
dobro skakale. Jaz sem nehal, zdaj bodo morale one," je Peterka dobro razpoložen pred
tekmama na Ljubnem, ki se bosta tako v soboto kot nedeljo začeli ob 13.45 - ti bi bili
zagotovo težje organizirani, v kolikor ne bi finančno pomagal BTC City, ki skrbi za skakalke.
Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/trener_zenske_reprezentance_pred_tekmama_na_ljubnem.aspx

Ljubljana - Za velik napredek pri slovenskih skakalkah je treba veliko zaslug pripisati
trenerju Matjažu Triplatu, ki drži niti slovenskega skakanja pri nežnejšemu spolu. Vedno
ima pred seboj najvišje cilje. Slovenska dekleta odlično nastopajo v uvodni sezoni
svetovnega pokala. V kolikor bi imeli v svojih vrstah še zdravo Evo Logar, ki je prvo ime
slovenskega ženskega skakanja, bi bili uspehi še toliko bolj oplemeniteni. Za tisti prvi pravi
vrhunec je pretekli konec tedna poskrbela Katja Požun, ki se je zavihtela na zmagovalni
oder v Hinzenbachu, dobro nastopajo pa tudi ostala dekleta. "Sledimo tem trendom.
Načrtovali smo top rezultate za januarsko in februarsko obdobje. Sezona se razpleta v tej
smeri. Tako, kot smo si želeli in načrtovali. Požunova je prinesla prvo veselje stopničk,
vendar je to že preteklost. Osredotočeni smo na domači tekmi in potem na mladinsko
svetovno prvenstvo," je za uvod dejal Matjaž Triplat.V spodnjem videu pa si lahko
pogledate celoten pogovor s trenerjem ženske skakalne reprezentance, ki je spregovoril
tudi o trenutno najboljših skakalkah Sarah Hendrickson ter Danieli Iraschko, dotaknil pa se
je seveda še navijačev na Ljubnem ter ciljih za slovenske skakalke. Slednje bodo namreč
ta konec tedna skakale na Ljubnem pred domačimi navijači ? tekmi bosta v soboto in
nedeljo ob 13.45.
Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/klepetajte-s-slovenko-ki-skace-vedno-dlje/276324

Katja Požun pred tekmama na Ljubnem gostja klepetalnice Gostja MMC-jeve spletne
klepetalnice je smučarska skakalka Katja Požun. Postavljajte vprašanja.18-letna skakalka
iz Zagorja v tej sezoni preseneča z odličnimi rezultati na tekmah svetovnega pokala. Konec
tedna je bila v Hinzenbachu v Avstriji tudi prvič na stopničkah za zmagovalke. V soboto je
bila tretja, v nedeljo šesta. V skupnem seštevku svetovnega pokala je na 4. mestu.Ta
konec tedna bodo najboljše skakalke sveta tekmovale na Ljubnem. Med njimi bo šesterica
Slovenk, ob Požunovi še Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela
Rogelj.

T. O.
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http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/najboljsa-slovenska-skakalka-mora-pred-tekmo-veliko-pojesti/276324

Katja Požun gostja MMC-jeve spletne klepetalnice Ste vedeli, da je Katja Požun včasih
trenirala nogomet? Še vedno si rada ogleda kakšno tekmo, ceni pa zlasti mojstrovine Lea
Messija: "Res zna z žogo."18-letna skakalka iz Zagorja je bila gostja MMC-jeve spletne
klepetalnice. V tej sezoni preseneča z odličnimi rezultati na tekmah svetovnega pokala.
Konec tedna je bila v Hinzenbachu v Avstriji tudi prvič na stopničkah za zmagovalke.V
soboto in nedeljo jo boste lahko spodbujali na Ljubnem, kjer bosta naslednji tekmi
svetovnega pokala. Od Slovenk bodo nastopile še Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš,
Manja Pograjc in Špela Rogelj.Požunova je pri 14 letih prekinila kariero za tri leta, saj takrat
ni točno vedela, kaj želi, poleg tega se je nasitila skokov. Po premoru je spet pogrešala
prijateljice, s katerimi je trenirala, ugotovila je tudi, da ji ostaja preveč prostega časa.Njen
osebni rekord je 138 metrov. Z veseljem bi ga premaknila krepko navzgor v Planici, toda ...
"Še vsaj tri leta ni pričakovati ženske tekme v poletih."51 kg težki skakalki ni treba paziti na
težo. Pred tekmo se mora celo dobro najesti, saj bi jo sicer lahko diskvalificirali zaradi
dolžine smuči.In še zanimiv odgovor na vprašanje, če si želi, da bi tudi dekleta tekmovala
na novoletni turneji: "Po eni strani da, vendar pa sem rada za novo leto doma."

T. O.
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http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/skakalke-ne-cutijo-pritiska-doma-bo-celo-lazje-tekmovati/276519

Poseben občutek, ko vidiš množico gledalcev Ta konec tedna bodo najboljše skakalke na
Ljubnem, ki slovi kot eden najboljših prirediteljev tako z organizacijskega vidika kot z vidika
obiska in vzdušja.Prireditelji obljubljajo, da letos ne bo nič drugače. Prijavljenih je 49
skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica Slovenk. Glavni trener reprezentance
Matjaž Triplat je določil, da bodo nastopile Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja
Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj.Požunova, ki je minuli konec tedna na tekmi v
Hinzenbachu stala na stopničkah, skupno pa je na visokem četrtem mestu, sproščeno
pričakuje nastope pred domačim občinstvom: "Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej
sem zaradi domačih navijačev še bolj motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo
spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše vzdušje. Komaj že čakam! Forma je dobra,
upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo
v skokih."
"Od celotnega vikenda pričakujem predvsem čim več navijačev, ter seveda dobre skoke,
takšne, kot jih znam. Skakalnica na Ljubnem pa mi je zelo všeč, ker je zgrajena na star
način in ima bolj oster radius, tako da dobiš veliko 'lufta', ko letiš, tako da res upam, da se
mi bo vse izšlo po željah," je še povedala najboljša slovenska skakalka to zimo in o
morebitni kolajni dejala: "Te želje naj ostanejo skrite, a seveda si vsaka do nas želi, da bi
ravno pred domačimi navijači nastopila najbolje, kar zna, da jim pokažemo, kaj
znamo."Vabljeni k branju: Klepet s Katjo PožunMaja Vtič: "Poseben občutek, ko vidiš
množico gledalcev"Vtičeva, ki je to zimo nanizala kar nekaj uvrstitev med najboljšo
deseterico, se veseli nastopov na domačem terenu. "Dobro je, da sem ujela neko
konstanto, na zadnji tekmah sem delala že zelo dobre skoke, je pa res, da se mi do zdaj še
nikoli ni vse 'poklopilo', da bi prišla v sam vrh. To je to, kar me jezi in zato tudi nisem
povsem zadovoljna s to sezono. Ne morem biti, če vem, da je lahko še boljše," je povedala
Vtičeva in dodala, da tudi ona ne čuti posebnega pritiska zaradi nastopa doma: "Ne, jaz
mislim, da mi bo celo lažje nastopati. Ko vidiš tisto množico pod sabo, ko res vsi navijajo
zate, je res poseben občutek. Ta ti da dodaten elan, da te res ponese in že komaj čakam.
Ljubno slovi po odličnem vzdušju, tudi skakalke iz drugih držav se strinjajo, da je to
najboljša tekma."V petek bo na sporedu uradni trening, v soboto in nedeljo pa se bosta obe
tekmi v zgornjesavinjski dolini začeli ob 13.45. Prireditelji pričakujejo od tri do pet tisoč
obiskovalcev na dan, cena vstopnice pa je 5 evrov za celoten konec tedna.
T. O.
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www.razglej.se
Naslov: Prvo tekmo FIS Svetovnega pokala v skokih za ženske v
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.razglej.se/prvo-tekmo-fis-svetovnega-pokala-v-skokih-za-zenske-v-sloveniji-podpira-tudi-dolgoletni-sponzorsmucarjev-skakalcev-omv/

Konec tega tedna, med 10. in 12. februarjem, bodo na Ljubnem ob Savinji slovenske
smučarke skakalke, znane tudi kot Vražje slovenke, končno nastopile tudi pred domačimi
navijači. Na prvi tekmi v ženskih skokih za FIS Svetovni pokal v Sloveniji, katere zlati
sponzor je tudi OMV Slovenija, bo vzdušje pravo, za kar bodo, poleg odličnih rezultatov
varovank Matjaža Triplata in Primoža Peterke na zadnjih tekmah, poskrbeli še organizatorji
s pestrim spremljevalnim programom. V petek bo tako potekal uradni trening, ki si ga šolarji
lahko ogledajo brezplačno, medtem ko je cena enotne vstopnice za oba tekmovalna dneva,
v soboto in nedeljo, le 5 evrov. Na voljo je še določeno število vstopnic, ki so do petka, 10.
februarja naprodaj na sami lokaciji prireditve ali v info-centru gostilne Planika, v času
tekmovanja pa na sami prireditvi. Ker je za prireditev veliko zanimanja organizatorji prosijo
ljubitelje skokov, da pridejo na prireditev pravočasno.
S smučarsko sezono 2011/12 je skupina OMV razširila svojo podporo na nov projekt na
področju smučarskih skokov ? FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. Cilj OMV
-ja kot glavnega sponzorja nove ženske discipline v svetovnem pokalu je predvsem skupaj
s FIS dvigniti ženske skoke na višjo raven.
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www.e-revija.si
Naslov: Na Ljubnem za zdaj vlada Avstrijka
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3808915/Na-Ljubnem-za-zdaj-vlada-Avstrijka

Ljubljana - Ta konec tedna bo skakalnica na Ljubnem v znamenju skokov deklet za
svetovni pokal. Bo kateri uspelo preskočiti rekord Avstrijke Daniele Iraschko?
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www.delo.si
Naslov: Tudi Kranjec samo človek, ki dela napake
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/tudi-kranjec-samo-clovek-ki-dela-napake.html

Petru Prevcu prva lovorika na članskem DP - Na odru za najboljše še Nejc Dežman in
Dejan Judež. Prvi naslov tudi Katji Požun
Med osmimi smučarskimi skakalkami se je z naslovom državne prvakinje po pričakovanju
zanesljivo ovenčala Katja Požun, ki je bila s skokoma, dolgima 104,5 in 100,5 metra,
najdaljša v obeh serijah. 'Čeprav so se mi znova prikradle manjše napake, je forma še
vedno prava,' se je prve domače lovorike in s tem lepe popotnice pred tekmama za
svetovni pokal konec tega tedna na Ljubnem razveselila 18-letna Zagorjanka. Na
zmagovalnem odru sta ji družbo delali Maja Vtič in Urša Bogataj.

Kranj - Peter Prevc je vrhunsko pripravljenost, ki jo v zadnjem obdobju kaže v svetovnem
pokalu, potrdil tudi na včerajšnjem državnem prvenstvu na 110-metrski skakalnici pod
Šmarjetno goro. Z najdaljšim poskusom tekme (108,5 m) se je v finalu z drugega mesta
zavihtel na vrh in si tako priskakal prvi članski naslov slovenskega prvaka. 'Uspela sta mi
dva dovolj dobra skoka, da sem bil boljši od tekmecev, zato se lahko zadovoljen odpeljem
domov. No, povsem srečen le ne morem biti, saj sem pri drugem nastopu zamočil
pristanek. Na srečo se je kljub temu zame dobro izšlo,' skakalec kranjskega Triglava kljub
zmagoslavju le ni bil popolnoma zadovoljen s svojima skokoma. 'Še vedno imam rezerve,
jih je pa čedalje manj. Upam, da bom vse izčrpal ob pravem trenutku.' Čeprav je v odlični
formi, naslova državnega prvaka ni pričakoval. 'Na takšnih preizkušnjah, na katere sam
gledam bolj kot na neke vrste trening, da se opravi formalnosti oziroma obveznosti do
klubov in pokroviteljev, se ti lahko hitro zalomi. Sploh ker smo tako izenačeni,' je omenil
Prevc, ki se s tem, da počasi postaja vlečni konj slovenskih skokov, ne obremenjuje. 'Zaradi
tega si res ne smeš nalagati dodatnega pritiska. Pomembno je, da smo ekipno močni. Naj
tako tudi ostane!' si je še zaželel študent prvega letnika Fakultete za organizacijske vede v
Kranju in pristavil, da se že veseli moštvene turneje v Nemčiji, ki se bo s kvalifikacijami jutri
(18.00) začela v Willingenu.Ob odsotnosti večine članov reprezentance B, ki so že
odpotovali na naslednji tekmi celinskega pokala v Iron Mountain, in Jurija Tepeša, ki bo
zaradi slabše forme izpustil Willingen in se naši prvi ekipi spet pridružil v torek v
Klingenthalu, je drugo mesto v težkih razmerah z nizkim zaletiščem in vetrom v hrbet osvojil
Nejc Dežman. 'Nad naslovom podprvaka nisem presenečen, saj sem vedel, da lahko
skočim na oder ali blizu njega,' je omenil 19-letni Kranjčan, čigar glavni cilj v tej sezoni
ostaja bližnje mladinsko SP v Erzurumu (od 19. do 26. t. m.).Popolno zmagoslavje
skakalcev Triglava, ki bi zagotovo že včeraj ubranili moštveno lovoriko, če ekipne
preizkušnje ne bi preložili na 29. t. m., je s tretjim mestom poskrbel branilec lovorike Dejan
Judež, ki je po uvodni seriji še vodil. A zaradi zapravljene zmage pri njem ni ostal grenak
priokus. 'Meril sem med najboljšo trojico in s tem izpolnil svoj cilj,' je bil zadovoljen tudi 21letni Zagorjan.Robert Kranjec je za četrtouvrščenim Juretom Šinkovcem pristal na petem
mestu in ga pospremil z besedami, da je tudi on le človek, ki prav tako kot drugi dela
napake. Z njim se je strinjal tudi šestouvrščeni Jernej Damjan, potem ko je za pičli dve točki
ugnal mladinskega olimpijskega prvaka, komaj 15-letnega Anžeta Laniška, in prav tako
silno obetavnega Jako Hvalo, ki sta delila sedmo mesto.
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www.delo.si
Naslov: 'Vražja dekleta' tokrat na Ljubnem
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/vrazja-dekleta-tokrat-na-ljubnem.html

Ljubno ob Savinji bo konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske. Ljubljana - Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih konec tedna
čakata dve tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji.
Prizorišče je v minulih letih gostilo tekme celinskega pokala, tokrat pa v premierni sezoni
svetovnega pokala tudi preizkušnjo najvišje ravni.
Na tekmo je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica slovenskih
'vražjih deklet'. Glavni trener reprezentance Matjaž Triplat je skupaj s pomočnikom
Primožem Peterko določil, da bodo konec tedna slovenske barve zastopale Katja Požun,
Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj.
Požun: Domači navijači so dobra motivacija
Katja Požun, ki je minuli konec tedna na tekmi v Hinzenbachu stala na stopničkah, skupno
pa je na visokem četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim občinstvom.
'Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še bolj
motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše
vzdušje. Komaj že čakam! Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti
še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih,' je dejala Požunova, ki je tudi razkrila,
da si vse reprezentantke srčno želijo vrhunskega rezultata pred domačimi navijači.
Vtič: na Ljubnem je vedno odlično vzdušje
Tudi Maja Vtič, ki je to zimo nanizala kar nekaj uvrstitev med najboljšo deseterico, se veseli
nastopov na domačem terenu. 'Dobro je, da sem ujela neko konstanto, na zadnji tekmah
sem delala že zelo dobre skoke, je pa res, da se mi do zdaj še nikoli ni vse 'poklopilo', da bi
prišla v sam vrh. To je to, kar me jezi in zato tudi nisem povsem zadovoljna s to sezono. Ne
morem biti, če vem, da je lahko še boljše,' je povedala Vtičeva, ki dodaja, da zaradi nastopa
pred domačimi navijači ne čuti dodatnega pritiska. 'Mislim, da mi bo celo lažje nastopati. Ko
vidiš tisto množico pod sabo, ko res vsi navijajo zate, je res poseben občutek. Ta ti da
dodaten elan, da te res ponese in že komaj čakam. Ljubno slovi po odličnem vzdušju, tudi
skakalke iz drugih držav se strinjajo, da je to najboljša tekma.'
Že v petek bo na sporedu uradni trening, v soboto in nedeljo pa se bosta obe tekmi v
Zgornje savinjski dolini začeli ob 13.45. Prireditelji pričakujejo od tri do pet tisoč
obiskovalcev na dan, cena vstopnice pa je simbolična, kot pravijo, 5 evrov za celoten
vikend.
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www.cosmopolitan.si
Naslov: Slovenke skačemo dlje!
Datum: 09.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: /

Rubrika, Oddaja:

http://www.cosmopolitan.si/samo-zate/slovenke-skacemo-dlje/

Si se kdaj povzpela na smučarsko skakalnico in se ti je zavrtelo že pri deseti stopnici? Ja,
tudi nam, a na srečo so med nami punce, ki nimajo težav z vrtoglavico. Še enkrat gremo
spat, potem pa v Ljubno ob Savinji, kjer bo v soboto, 11., in v nedeljo, 12. februarja prvi FIS
pokal v smučarskih skokih za ženske. V Ljubnem bo za naše punce navijala tudi Petra
Majdič, ki zelo dobro ve, iz kakšnega testa s(m)o narejene Slovenke. Skačejo: Katja Požun,
Špela Rogelj, Maja Vtič, Urša Bogataj, Manja Pograjc in Anja Tepeš. Gledamo: trener
Matjaž Triplat, pomočnik trenerja Primož Peterka, ti in mi. Vstopnina 5 evrov za dva dni,
bogat spremljevalni program brezplačen :)
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Radio 1
Naslov: V Ljubnem bo konec tedna potekalo tekmovanje v ženskih
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 09:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.57
Rubrika, Oddaja: Lokalne novice

NOVINARKA: Ljubno bo ta konec tedna v znamenju ženskih smučarskih skokov. Na
skakalnici na Ljubnem ob Savinji se bodo jutri in v nedeljo prvič za točke svetovnega pokala
pomerile najboljše smučarske skakalke sveta. Med njimi bo tudi šest Slovenk. Trener
Matjaž Triplat je izbral Majo Vrtič, Uršo Bogataj, Anjo Tepež, Manjo Pograjc, Špelo Rogelj
in Katjo Požun. Uradni trening bo danes 15 minut do dveh. V tem času pa se bosta jutri in v
nedeljo začeli tudi tekmi, poskusna serija pa bo vedno ob pol enih.
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Radio Kranj
Naslov: Svetovni pokal na Lubnem ob Savinji
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 14:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.57
Rubrika, Oddaja: Gorenjska danes

NOVINAR: Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih ta konec tedna čakata
dve tekmi za svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji. Prireditelji
zagotavljajo, da je za spektakel vse nared. Reprezentantke pa že nestrpno pričakujejo
nastope. Tekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo. V minulih letih so bile to tekme
celinskega pokala, to sezono pa v premierni sezoni svetovnega pokala tudi na najvišji ravni.
Kot najboljše preizkušnje v mednarodni karavani, tako iz organizacijskega vidika kot iz
vidika obiska in samega vzdušja. Prireditelji pa obljubljajo, da letos ne bo nič drugače. Za
nastope je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica slovenskih vražjih
deklet. Najboljša slovenska smučarska skakalka to zimo Katja Požun je o pričakovanjih
pred tekmama svetovnega pokala na Lubnem povedala.
KATJA POŽUN (najboljša slovenska smučarska skakalka to zimo): Jaz pričakujemo
predvsem čim več navijačev. Poleg tega pa tudi dobre skoke, takšne, ki jih znam, da
odpravim še tiste majhne napake, ki so se mi dogajale do sedaj. Skakalnica na Ljubnem mi
je všeč, ker ima star način, ima bolj oster radius in nato dobiš veliko zraka ko letiš. Upam,
da se bo na Ljubnem izšlo najboljše kar se lahko.
NOVINAR: Glavni trener reprezentance Matjaž Triplat je skupaj s pomočnikom Primožem
Peterko določil, da bodo slovenske barve poleg Katje Požun zastopale še Maja Vtič, Urša
Bogataj, Anja Tepež, Manja Pograjc in Špela Rogelj.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Na Ljubnem se je končal uradni trening za jutrišnjo tekmo
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 0.93
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

BORIS LIČOF: Na Ljubnem se je pred nekaj minutami končal uradni trening za jutrišnjo
prvo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Tekmovalna žirija je v
rahlem sneženju iskala najboljše izhodišče za obe tekmi, ki sledita jutri in v nedeljo na
Štajerskem. Na treningu je najboljši izid dosegla vodilna v svetovnem pokalu, Američanka
Sarah Hendrickson. Med šestimi Slovenkami se je, pričakovano, najbolje znašla Katja
Požun, ki pred domačimi tekmami opozarja na zahtevno napravo.
KATJA POŽUN: Predvsem moraš pa paziti, da nisi od zadaj s počepom, da te ne vleče na
rit, ker potem te pri tem strmem radiu še bolj potegne nazaj in moraš imeti še bolj močne
noge kot pa na ostalih skakalnicah. Predvsem upam, da bom naredila res dva najboljša
skoka, o rezultatih raje ne bi komentirala, pridejo sami, če narediš res dva dobra skoka.
BORIS LIČOF: Jutri se bo na Ljubnem s poskusno serijo začela prva tekma svetovnega
pokala smučarskih skakalk pri nas ob 12:30.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Katja Požun dosegla tretjo daljavo dneva
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.33
Rubrika, Oddaja: Radijski dnevnik

LUKA POTOČNIK: Z uradnim treningom se je na Ljubnem začel uvod v dve tekmi
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Že za uvod je vodilna v seštevku zime,
Američanka Sarah Hendirckson z 91 metri postavila rekord skakalnice v Savinjski dolini v
ženski konkurenci. Med Slovenkami je bila znova najbolj zanesljiva Katja Požun, ki je s 85
metri in pol dosegla tretjo daljavo dneva.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Začeli so se ženski smučarski skoki
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.37
Rubrika, Oddaja: Zrcalo dneva

LUKA POTOČNIK: Z uradnim treningom se je na Ljubnem začel uvod v dve tekmi
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Že za uvod je vodilna v seštevku zime
Američanka Sara Handrikson z 91 metri postavila rekord skakalnice v Savinjski dolini v
ženski konkurenci. Med Slovenkami je bila znova najbolj zanesljiva Katja Požun, ki je s 85
metri in pol dosegla tretjo daljavo dneva.
Omembe:
Katja Požun: 1
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Radio 1
Naslov: Tekma smučark skakalk na Ljubnem
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 23:20:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.73
Rubrika, Oddaja: V eter

Jutri pa se bo ozračje močno ogrelo okoli Ljubnega. In zakaj? Zato, ker bodo skakale
punce. Tudi one skačejo na smučeh in nekatere letijo celo dlje kot kateri izmed moških
skakalcev. Tudi v slovenski reprezentanci je nekaj deklet, ki lahko posežejo po medaljah.
Najboljšo formo trenutno kažeta Katja Požun in Maja Vtič, poleg njiju pa od slovenskih
deklet dobre rezultate lovijo še Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj.
To je torej slovenska reprezentanca, za katero bomo jutri držali pesti. Danes je bila na
Ljubnem poizkusna serija, jutri in v nedeljo pa dekleta čakata dve tekmi, odpravite se tudi vi
na Ljubno navijat za naše punce, da jim bo uspel čim daljši skok.
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TV Slovenija 1
Naslov: Ženski smučarski skoki v Ljubnem
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Sara Oblak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.75
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

POLONA BERTONECLJ: Ženska skakalna karavana se je ta konec tedna ustavila na
Ljubnem ob Savinji. Za zgodovinski tekmi svetovnega pokala je vse pripravljeno. Najbolj
nestrpne pa so seveda slovenske skakalke, ki so v letošnji sezoni v odlični formi in so
odločene, da to dokažejo tudi na domačih tleh.
SARA OBLAK: Šest slovenskih skakal je v soju žarometa v središču Ljubnega žarelo na
večerni podelitvi štartnih številk. Med njimi je bila tudi Katja Požun, prva Slovenka, ki je
stopila na oder za zmagovalke na tekmah svetovnega pokala. Popoldan je bila sproščena
tudi na skakalnici. V drugi seriji za trening je skočila 85 metrov in pol, kar je bila druga
daljava dneva. Pred domačima preizkušnjama je tako še dvignila apetite, a ji to ne
povzroča dodatnega pritiska.
KATJA POŽUN (4. v skupnem seštevku svetovnega pokala): To je v bistvu bolj dodatna
spodbuda, da prikažem še tiste boljše skoke, ki jih tudi znam, ampak v bistvu mi še ni čisto
uspelo.
SARA OBLAK: Že danes so lepo vzdušje na Ljubnem pričarali otroci, ki so bili uspešni tudi
v lovu na avtograme. Slovenke pa si seveda želijo biti uspešne v lovu na čim boljše
rezultate in njihova prednost bo tudi skakalnica, ki velja za eno najzahtevnejših v
svetovnem pokalu.
MAJA VTIČ (11. v skupnem seštevku svetovnega pokala): Skakalnica je pač starejša, malo
bolj strmo narejen oster radius, zato pač potreben dober položaj pa biti kar močen, da to
izpelješ. To mogoče nekaterim ne ustreza, jaz mislim, da nam Slovenkam pa kar paše to.
SARA OBLAK: Konkurenca se tako zaveda, da bodo na Ljubnem trd oreh vražje Slovenke
in zakaj vražje.
NEIMENOVANI: Ja ne vem, mogoče zaradi tega, ker rabiš nekaj korajže, da se gor spraviš.
NEIMENOVANI: Fajn se sliši.
NEIMENOVANI: A nismo?
SARA OBLAK: Seveda ste in jutri, ter v nedeljo se o tem lahko prepričate tudi sami v živo
ali v neposrednem prenosu na našem drugem programu od 13.30 naprej.
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POP TV
Naslov: Ljubno bo gostilo najboljše smučarke skakalke
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.62
Rubrika, Oddaja: 24 ur

MIRAN TIŠI: Ljubno ob Savinji pa bo ta konec tedna na dveh tekmah svetovnega pokala
premierno gostilo najboljše smučarke skakalke. V Zgornji Savinjski dolini naj bi nas čakal
pravi športni praznik. Na 95 metrski skakalnici bo nastopilo tudi šest Slovenk. Največ pa
navijači pričakujejo od Katje Požun, ki je minulo soboto navdušila s tretjim mestom.
Skakalke so se pred dobro uro v Ljubnem že predstavile javnosti, trener Matjaž Triplat pa
pravi, da od svojih punc pričakuje skoke do dna in to s telemarkom.
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Anja
Naslov: /
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 5

SLOVENIJA

Naklada: 25500

Avtor: /

Stran 345

Žanr: Napovednik dogodkov
Površina, Trajanje: 475.93
Rubrika, Oddaja: Koledar dogodkov

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Novi tednik
Naslov: Gostoljubno Ljubno
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: US
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FINANCE WEEKEND
Naslov: Rokovnik
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 2

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Hopla
Naslov: /
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada: 25350

Avtor: /
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Hopla
Naslov: Leteča Slovenka cilja na stopničke
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 10

SLOVENIJA

Naklada: 25350

Avtor: Grega Gruber
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Površina, Trajanje: 882.4
Rubrika, Oddaja: Tema tedna

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 351

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: Zmagovalne stopničke Katje Požun odlična popotnica za
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 21

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Franjo Pukart
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Savinjske novice
Naslov: Organizacijsko zakulisje tekem svetovnega pokala na Ljubnem
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 21

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Štefka Sem
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Savinjske novice
Naslov: OPOZORILO OBISKOVALCEM TEKEM V SKOKIH NA LJUBNEM
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 22

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: /

Stran 355

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 15.25
Rubrika, Oddaja: Črna kronika
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Savinjske novice
Naslov: Zadrečke novice
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 24

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: /
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Savinjske novice
Naslov: SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 26

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: /

Stran 357

Žanr: Napovednik dogodkov
Površina, Trajanje: 126.84
Rubrika, Oddaja: NAPOVEDNIK/OGLASI
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Delo
Naslov: Slovenke? Do dna in s telemarkom!
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 25

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Šimnovec

Stran 358

Žanr: Poročilo
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Dnevnik
Naslov: Nogometno žogo zamenjala za smuči
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 14

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: Jože Okorn

Stran 359

Žanr: Poročilo
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Slovenske novice
Naslov: Hiša med nogami
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 25

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M.K.

Stran 360

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 201.4
Rubrika, Oddaja: Bulvar
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Večer
Naslov: "Smo mali, a predani"
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ANDREJA PREL

Stran 361

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 259.41
Rubrika, Oddaja: Šport
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Žurnal 24
Naslov: /
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 362

Žanr: Napovednik članka
Površina, Trajanje: 87.15
Rubrika, Oddaja: Naslovnica

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Žurnal 24
Naslov: Želi si na velikanko
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 10

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman

Stran 363

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 209.73
Rubrika, Oddaja: Šport
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Žurnal 24
Naslov: Jutri in v nedeljo na Ljubnem ob Savinji
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 12

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 364

Žanr: Oglasno sporočilo
Površina, Trajanje: 206.73
Rubrika, Oddaja: Šport
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www.sta.si
Naslov: Napoved - fotoservis, 11. 2. (sobota) (dopolnjeno)
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: mkr/mkr

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1724824

Ljubljana, 10. februarja (STA) - V fotoservisu STA bodo v soboto, 11. februarja, na voljo
fotografije z naslednjih dogodkov. NOVO9.00 fototermin ob predaji poslov dosedanje
ministrice za obrambo Ljubice Jelušič novemu ministru za obrambo Alešu Hojsu;
predvidoma ob 10. uri bo izjava za medije; pred vhodom ministrstva, Vojkova 55,
LJUBLJANANOVO10.00 predaja poslov med dosedanjim ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Dejanom Židanom in novim ministrom za kmetijstvo in okolje
Francem Bogovičem; ministrstvo, pisarna ministra, Dunajska 22, LJUBLJANANOVO10.00
primopredaja poslov med dosedanjim ministrom za delo, družino in socialne zadeve
Ivanom Svetlikom in novim ministrom Andrejem Vizjakom; prostori ministrstva za delo,
Kotnikova 28, LJUBLJANANOVO12.30 državni sekretar v službi vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko Bojan Suvorov bo predal posle s področja lokalne
samouprave novoizvoljenemu ministru za pravosodje in javno upravo Senku Pličaniču; ob
13.30 bo izjava za medije; služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
prostori kabineta, Dunajska cesta 56, LJUBLJANA (fototermin)LJUBNO OB SAVINJI Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske.HELSINKI - Sklepni dan neformalnega
srečanja Skupine Arraiolos na Finskem, ki se ga iz Slovenije udeležuje predsednik
republike Danilo Türk.(ure dogodkov so navedene po lokalnem času - srednjeevropski čas
+ 1 ura)9.30 udeležba predsednika republike na tretjem plenarnem zasedanju na temo
Južno sosedstvo Evrope; Hotel Hilton Helsinki Kalastajatorppa, konferenčni center,
dvorana Siirtomaasali II, Kalastajatorpantie 1, HELSINKI (fototermin na začetku plenarnega
zasedanja)11.00 novinarska konferenca predsednikov držav, udeležencev neformalnega
srečanja Skupine Arraiolos; Hotel Hilton Helsinki Kalastajatorppa, konferenčni center,
dvorana Merisali, Kalastajatorpantie 1, HELSINKIPREDVIDOMA:11.00 odprtje
tradicionalnega pustnega festivala s sprevodom tradicionalnih etnografskih mask in predajo
oblasti ptujskemu princu karnevala; Mestni trg, PTUJdežurna v uredništvu: Tatjana
Žnidaršičtelefon: 01/24 10 152e-mail: foto@sta.sifotoservis: http://www.sta.si/foto.php
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www.sta.si
Naslov: Napoved - šport, 11. 2. (sobota)
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: lr/lr

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1724753

Ljubljana, 10. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto,
11. februarja. - tekmovanja:
Nogomet - afriško prvenstvo, tekma za 3. mesto:
20.00 Malabo: Gana - Mali
Košarka - liga Aba, 20. krog:
17.00 Crvena zvezda - Helios Domžale
18.00 Union Olimpija - Krka
20.00 Zagreb - Zlatorog Laško
- liga Telemach, 16. krog:
18.00 LTH Castings Mercator - Šentjur
19.00 Hopsi Polzela - Parklji
20.30 Maribor Messer - Geoplin Slovan
- 1. ženska SKL, 15. krog:
Grosuplje - AJM
17.00 Ježica - Domžale
Rokomet - liga prvakov, 8. krog:
skupina C:
18.00 Cimos Koper - Metalurg Skopje
- pokal EHF, osmina finala, moški, 1. tekma:
19.00 Gorenje Velenje - Maccabi Rishon Le Zion
- PPZ, osmina finala, moški, 1. tekma:
16.00 Aarhus - Celje Pivovarna Laško
- pokal challenge, osmina finala, moški, 1.
tekma:
18.00 Maribor Branik - Gradačac
- 1. NLB Leasing liga, 18. krog:
18.00 Krka - Trimo Trebnje
- 1. SRL, ženske, 17. krog:
19.00 Mercator Tenzor Ptuj - Piran
20.00 Antrum Sežana - Celje Celjske mesnine
20.00 Burja - Veplas Velenje
20.00 Mlinotest Ajdovščina - Naklo-Tržič
Olimpija - Krka
Odbojka - 1. DOL Radenska Classic, moški 2. krog,
modra skupina:
19.00 Go Volley - Calcit Volleyball
20.00 Astec Triglav - ACH Volley
20.00 Panvita Galex - Salonit Anhovo
zelena skupina, 2. krog:
18.00 Uko Kropa - Krka
19.00 Sip Šempeter - Maribor
- 1. DOL Radenska Naturelle, ženske, 5. krog,
modra skupina:
17.00 Nova KBM Branik - Hit Nova Gorica
18.30 Vital - Luka Koper
20.00 Calcit Volleyball - Aliansa
zelena skupina, 3. krog:
18.00 Prevalje - Formis Bell
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19.00 Jesenice Bled - Kema Puconci
Biatlon - Kontiolahti: svetovni pokal
10.15 10 km sprint, moški
13.15 7,5 km sprint, ženske
Alpsko smučanje- Soldeu: svetovni pokal, ženske
veleslalom
10.30 1. vožnja
13.30 2. vožnja
- Soči: svetovni pokal, moški
9.00 smuk, moški
Smučarski tek - Nove Mesto: svetovni pokal
12.30 15 km, skupinski start (klasično), ženske
14.15 30 km, skupinski start (klasično), moški
Nordijska komb.- Almaty: svetovni pokal, posamezno
7.00 skoki
10.00 tek, 10 km
Smučarski skoki- Ljubno: svetovni pokal, ženske
13.45 posamezno
- Willingen: svetovni pokal, moški
16.00 ekipno
Sankanje - Altenberg: SP
11.00 moški
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
- Davisov pokal, 1. evroafriška sk., 1. krog:
16.00 Velenje: Slovenija - Danska
Namizni tenis - 1. SNTL za moške in ženske, 11. krog
Atletika - New York: igre Millrose
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
Hokej - DP (liga Slohokej), polfinale, drugi tekmi
17.15 HK Olimpija - Maribor
19.00 Triglav - Partizan
- novinarske konference, seje, skupščine:10.00 podelitev priznanj najboljšim športnicam in
športnikom leta 2011 občine Beltinci, prostori gradu v Beltincih-----------------------------------------------------------------------------------------------dežurna športnega uredništva STA:- dopoldne:
Aleksander Mladenović- popoldne: Jaka Dobaj Kovačevićtelefoni: (01) 24 10 154(01) 24 10
156(01) 24 10 157fax: (01) 43 42 970e-pošta: sport@sta.sispremljate nas lahko tudi
na:Facebook: https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencijaSTA/295393187034Twitter: https://twitter.com/STA_Sport
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www.zurnal24.si
Naslov: Požunova: 'Ne pustijo nas na velikanko'
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/pozun-ne-pustijo-nas-na-velikanko-clanek-148116

Katja Požun, prva skakalka na stopničkah svetovnega pokala, pred tekmama na Ljubnem,
o Primožu Peterki in triletnem premoru v svoji karieri. S tretjim mestom minuli vikend v
avstrijskem Hinzenbachu ste zagotovo izpolnili enega od ciljev kariere?Moj tihi cilj je bil priti
na stopničke, kar je kazalo že vso sezono. Ampak konkretno nisem želela razmišljati o tem,
ker bi bila lahko razočarana, če mi ne bi uspelo. Občutki so bili res najboljši. Že po prvi seriji
sem si dejala, da moram ostati zbrana, saj me čaka še en skok. Ampak na vrhu sem
izvedela, da je druga serija odpovedana. Po eni strani se tega nisem razveselila, ker me je
zanimalo, kako bi opravila z drugim skokom.Bi morda šlo celo do zmage?Težko, ampak
lahko pa bi kaj popravila.Vaš naslednji korak v karieri? Moja največja želja je, da bi skočila
na planiški velikanki. V bistvu nas ne pustijo, češ da nismo tako dobro pripravljene, ampak
to je želja čisto vsake skakalke. Vsaka bi šla. Kakšna pričakovanja vas prevevajo pred
tekmama na Ljubnem?Moji in vsi slovenski navijači mi bodo dajali spodbudo. Tega drugje
ni, v takšnem vzdušju je seveda najlepše skakati.Kakšna uvrstitev bi vas zadovoljila?
Zadovoljna bi bila z vsako uvrstitvijo med šesterico. Skritih ciljev ne bom izdala ? bodo že
sami prišli, če bom skakala dobro. Na Ljubnem sicer ne bo mogoče popraviti mojega
rekorda (138 m, op. a.), a upam, da bodo daljave čim bližje najboljšim.Slišali smo, da
pomočnik trenerja Primož Peterka skrbi tudi za vzdušje. Drži?Tudi me njemu kdaj kaj
ušpičimo! Nekoč smo se vračali s težkih priprav in prišlo nam je na misel, da bi mu morda
lahko v torbo zatlačile WC-papir. Še preden smo prišli domov, je to ugotovil in nam želel
vrniti, a smo ga pri tem ujele. Sicer pa nam z bogatimi izkušnjami često svetuje. Včasih je
neprijetno na vrhu naleta, ko ti kamero skoraj potisnejo v čelado, ko se pripravljaš na skok.
Dejal nam je, naj se na to ne oziramo ? tam smo, da skačemo.Vaša športna pot je bila za tri
leta prekinjena, kajne?Trenirati sem začela pri šestih letih, predvsem zaradi prijateljev, nato
sem trenirala osem, devet let. Nato sem se odločila, da to ni to, in za tri leta prenehala.
Potem mi je postalo dolgčas in sem si rekla, da moram znova poskusiti, da vidim, kje sploh
sem in ali lahko še kaj dosežem. Ni mi žal! Na začetku mi je manjkalo moči v nogah, ampak
poleti sem to nadoknadila.Prihajate iz Zagorja ?? ja, tam sem tudi začela, najprej na 25metrski in nato na 50-metrski skakalnici. Prvič ko sem šla na skakalnico, nisem vedela, ali
sploh še znam počepniti in skočiti, ampak trener je že takoj rekel, da je enako kot prej. Kaj
imajo dekleta iz drugih držav, česar ve nimate?Vsaka država ima drugačno tehniko, po
kateri trenira. Slovenke smo znane po tem, da smo zelo konstantne. Denimo Eva (Logar,
op. a.) je lani vso sezono dobro skakala. Če ena skoči malo slabše, to nadoknadijo druge.
Če naredimo dober skok, utegnemo biti zelo visoko, ampak včasih tudi 'kiksnemo'.
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www.si21.com
Naslov: Prvo tekmo FIS Svetovnega pokala v skokih za ženske v
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: OMV Slovenija d.o.o.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.si21.com/news.php?id=73946

Konec tega tedna, med petkom 10. februarja in nedeljo 12. februarja, bodo na Ljubnem ob
Savinji slovenske smučarke skakalke, znane tudi kot Vražje slovenke, končno nastopile tudi
pred domačimi navijači.
Na prvi tekmi v ženskih skokih za FIS Svetovni pokal v Sloveniji, katere zlati sponzor je tudi
OMV Slovenija bo vzdušje pravo, za kar bodo, poleg odličnih rezultatov varovank Matjaža
Triplata in Primoža Peterke na zadnjih tekmah, poskrbeli še organizatorji s pestrim
spremljevalnim programom.
V petek bo tako potekal uradni trening, ki si ga šolarji lahko ogledajo brezplačno, medtem
ko je cena enotne vstopnice za oba tekmovalna dneva, v soboto in nedeljo, le 5 evrov. Na
voljo je še določeno število vstopnic, ki so do petka, 10. februarja naprodaj na sami lokaciji
prireditve ali v info-centru gostilne Planika, v času tekmovanja pa na sami prireditvi. Ker je
za prireditev veliko zanimanja organizatorji prosijo ljubitelje skokov, da pridejo na prireditev
pravočasno.
S smučarsko sezono 2011/12 je skupina OMV razširila svojo podporo na nov projekt na
področju smučarskih skokov ? FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. Cilj OMV
-ja kot glavnega sponzorja nove ženske discipline v svetovnem pokalu je predvsem skupaj
s FIS dvigniti ženske skoke na višjo raven.
Več informacij na www.omv.si.
tekst in foto: OMV Slovenija d.o.o.
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www.times.si
Naslov: Požunova: 'Ne pustijo nas na velikanko' - Šport - TIMES.si
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Zurnal24

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/pozunova-ne-pustijo-nas-na-velikanko--0eeeff6b13-cf8f0e453b.html

Katja Požun, prva skakalka na stopničkah svetovnega pokala, pred tekmama na Ljubnem,
o Primožu Peterki in triletnem premoru v svoji karieri. S tretjim mestom minuli vikend v
avstrijskem Hinzenbachu ste zagotovo izpolnili enega od ciljev ... Katja Požun, prva
skakalka na stopničkah svetovnega pokala, pred tekmama na Ljubnem, o Primožu Peterki
in triletnem premoru v svoji karieri. S tretjim mestom minuli vikend v avstrijskem
Hinzenbachu ste zagotovo izpolnili enega od ciljev ...
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www.times.si
Naslov: Peterka si želi prvi skočiti na Bloudkovi skakalnici - Šport Datum: 10.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/peterka-si-zeli-prvi-skociti-na-bloudkovi-skakalnici--4e81a3da49-0ef6173954.html

Misli pa so pri Primožu Peterki v tem trenutku usmerjene izključno v ženske skoke. Kot
pomočnik glavnemu trenerju Matjažu Triplatu bo v pomoč najprej na domačih preizkušnjah
na Ljubnem ta konec tedna, kjer si ljubitelji skokov veliko ... Misli pa so pri Primožu Peterki
v tem trenutku usmerjene izključno v ženske skoke. Kot pomočnik glavnemu trenerju
Matjažu Triplatu bo v pomoč najprej na domačih preizkušnjah na Ljubnem ta konec tedna,
kjer si ljubitelji skokov veliko ...
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www.times.si
Naslov: M. Vtič: Ljubno je pozitiven pritisk (video) - Šport - TIMES.si
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/m-vtic-ljubno-je-pozitiven-pritisk-video--bf23369ea5-9ec7f137b6.html

Za Majo Vtič lahko rečemo, da je njena najboljša uvrstitev v karieri peto mesto na
svetovnem prvenstvu v Oslu lani, pa čeprav je v premierni sezoni svetovnega pokala v
Hinterzartnu skočila še za mesto višje. Za Majo Vtič lahko rečemo, da je njena najboljša
uvrstitev v karieri peto mesto na svetovnem prvenstvu v Oslu lani, pa čeprav je v premierni
sezoni svetovnega pokala v Hinterzartnu skočila še za mesto višje.
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www.times.si
Naslov: Slovenke? Do dna in s telemarkom! - Šport - TIMES.si
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Delo

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/slovenke-do-dna-in-s-telemarkom--4bcc9dfc2a-10989eefaf.html

Na Ljubnem ob Savinji ta konec tedna prvič ženski tekmi za svetovni pokal. Ljubljana Ljubno, ki bo do nedelje gostilo najboljše smučarske skakalke na svetu, je gostoljubno. Na
Ljubnem ob Savinji ta konec tedna prvič ženski tekmi za svetovni pokal. Ljubljana - Ljubno,
ki bo do nedelje gostilo najboljše smučarske skakalke na svetu, je gostoljubno.
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www.golfportal.info
Naslov: Prevc prvič državni prvak
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Avtor: Vilma Stanovnik, Foto: Gorazd

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.gorenjskiglas.si/novice/sport/index.php?action=clanek&id=57500

Po tekmah FIS v smučarskih skokih in alpskem pokalu v nordijski kombinaciji minuli konec
tedna je na praznično sredo na kranjski skakalnici potekalo tudi letošnje državno prvenstvo
za člane in članice. Po tekmah FIS v smučarskih skokih in alpskem pokalu v nordijski
kombinaciji minuli konec tedna je na praznično sredo na kranjski skakalnici potekalo tudi
letošnje državno prvenstvo za člane in članice.
Peter Prevc (na sredini), Nejc
Dežman (na sliki desno) in Dejan Judež so bili najboljši na domačem državnem prvenstvu v
skokih. Kranj ? V moški konkurenci so vsa tri prva mesta na zmagovalnem odru zasedli
člani domačega Triglava, saj je zmagal Peter Prevc pred Nejcem Dežmanom in Dejanom
Judežem. Na četrto mesto se je uvrstil Jure Šinkovec (Sam Ihan), na peto Robert Kranjec
(Triglav) in na šesto Jernej Damjan (Costella Ilirija). Jutri in v nedeljo bosta na Ljubnem
potekali tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenija bo na
tekmovanju nastopila s šesterico deklet. V ekipi bodo Maja Vtič, Katja Požun, Urša Bogataj,
Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj. 'V takem mrazu sicer nismo vajeni skakati,
vendar je nekako vendarle šlo. Seveda mi naslov prvaka nekaj pomeni, vendar je to pač le
ena od tekem, ki ji sledijo nove,' je povedal nov državni prvak Peter Prevc. Med dekleti je
slavila Katja Požun (Zagorje) pred Majo Vtič (Zabrdje) in Uršo Bogataj (Costella Ilirija),
četrta pa je bila mlada Ema Klinec (Alpina). Na programu prvenstva je bila tudi ekipna
moška preizkušnja in prvič mešana ekipna tekma, vendar sta obe odpadli, saj so se
tekmovalci že odpravili na tekme celinskega pokala, zato se je žirija tekmovanja odločila,
da se tekmovanje prestavi na 29. februar.
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www.siol.net
Naslov: Bila v Messijevem svetu, sedaj je v svojem (video)
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/bila_v_messijevem_svetu_sedaj_je_v_svojem_video.aspx

Ljubljana - Prvo ime slovenskih skokov v tej sezoni je pri dekletih Katja Požun, ki se je po
treh letih "premora" vrnila med skakalke in zablestela takoj ob povratku. Veliko si obeta tudi
od Ljubnega. Katja Požun
Katja Požun je četrta skakalka na svetu v tem trenutku, minuli
konec tedna pa je prišla celo do uvrstitve kariere, potem ko je na tekmi svetovnega pokala
skočila na oder za zmagovalke. Zaostala je le za Američanko Sarah Hendrickson ter
Avstrijko Danielo Iraschko in naredila nov mejnik v slovenskih ženskih skokih, ki pa ga
želijo naša vražja dekleta kmalu premakniti še višje. "Sprva so bili malce čudni občutki, ker
je bila izpeljana le prva serija. Na vrhu sem še čakala, da bom skočila v drugo, vendar so
nato odpovedali drugo serijo. Najprej sem bila celo razočarana. Na vrhu smo bile le še tri.
Vendar na koncu sem bila le vesela, ker stopničke so le stopničke," se je spomnila tretjega
mesta v Hinzenbachu osemnajstletna Katja Požun. "Sram me je bilo, ker sem odnehala"
Pred to sezono je imela članica SK Zagorje kar večletni skakalni premor, vmes pa je igrala
med drugim tudi nogomet. Tukaj ima vzporednice z Američanko Hendricksonovo, ki je
onstran luže del nogometne ekipe na srednji šoli v Salt Lake Cityju. "Najprej sem v tem
premoru igrala nogomet, dotaknila pa sem se tudi ostalih športov. Vsa tri leta sem se
ukvarjala z različnimi športi in tako nekako sebe ohranjala v dobri pripravljenosti. Po
drugem letu sem malce že začela razmišljati o skokih. Malce me je bilo sram, oziroma kar
žal, da sem odnehala. Po treh letih je bilo prehudo in sem tako pogrešala skoke," o
povratku med žensko elito pravi Požunova.Kaj je vse je še slovenska skakalka povedala
pred slovenskima tekmama na Ljubnem, o najboljšemu nogometašu na svetu, razliki med
njo in Hendricksonovo ter Iraschkovo, pa si poglejte v spodnjem videu.
Jaka Lopatič
Foto: Vid Ponikvar
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www.siol.net
Naslov: M. Vtič: Ljubno je pozitiven pritisk (video)
Datum: 10.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/m_vtic_ljubno_je_pozitiven_pritisk_video.aspx

Ljubljana - Ena od slovenskih adutov za tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih na
Ljubnem je tudi Maja Vtič, ki se zaveda, da ji lahko domača publika da le še dodatna krila
za prodor proti vrhu. Maja Vtič
Za Majo Vtič lahko rečemo, da je njena najboljša
uvrstitev v karieri peto mesto na svetovnem prvenstvu v Oslu lani, pa čeprav je v premierni
sezoni svetovnega pokala v Hinterzartnu skočila še za mesto višje. Tako kot sama tudi
trenersko vodstvo le še čaka na njeno eksplozijo v svetovnem pokalu, kajti sposobna je
skočiti tudi na oder za zmagovalke. "Rezerve imam predvsem v fazi leta. V drugem delu še
malce izgubljam metre," pravi enajsta skakalka na svetu, ki se že nestrpno veseli tekem na
domačem Ljubnem: "To je pozitiven pritisk. Vsako leto se zbere na Ljubnem velika množica
ljudi. To je poseben občutek, ki ti da dodatno energijo in motivacijo."Celotni pogovor z Majo
Vtič, ki zajema tudi na njene cilje za Ljubno, si poglejte v spodnjem videu.
Jaka Lopatič
Foto: Vid Ponikvar

Stran 376

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.siol.net
Naslov: Na ženske smučarske skoke na Ljubno
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Planica ni edina destinacija za ljubitelje smučarskih skokov in poletov - ta konec tedna se
bo za naše smučarske skakalke navijalo na Ljubnem ob Savinji. Zakaj tja?Ljubno v Zgornji
Savinjski dolini, nekoč predvsem splavarsko mesto, predstavlja vrata v Logarsko dolino. To
eno najbolj priljubljenih izletniških destinacij v Sloveniji bomo za zdaj preskočili in se ji raje
posvetili kakšen drugi konec tedna, ko bo na vrata že trkala pomlad. Tokrat pa bomo ostali
kar na Ljubnem, kraju, ki prav tako kot Planica živi s smučarskimi skoki. Prva tekmovanja
so bila namreč tukaj že leta 1931, leta 1947 pa je znameniti "oče skakalnic" Stanko Bloudek
začel graditi 60-metrsko skakalnico. Od takrat so se naprave nenehno dograjevale in
posodabljale, Ljubno pa je več let gostilo tudi celinski pokal v smučarskih skokih za
ženske.Ta konec tedna bo Ljubno ob Savinji gostilo največji športni dogodek do zdaj, FIS
svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. "Vražje Slovenke", ki so v tej sezoni
nanizale že kar nekaj uspehov (Katja Požun je trenutno četrta v skupnem seštevku
svetovnega pokala), se bodo s konkurenco pomerile na največji skakalnici, ki omogoča
skoke tudi čez 100 metrov.
Kdaj?Že danes ob 13.45 si lahko ogledate uradni
trening, v soboto in nedeljo pa bo šlo zares. Urnik bo oba dneva enak ? ob 12.30 se začne
poskusna serija, ob 13.45 prva serija, ki ji bo sledila še finalna, potem pa bodo podelili
priznanja. Za vstopnico za oba tekmovalna dneva boste odšteli pet evrov, kupite pa jih
lahko na prizorišču samem.Kaj se bo dogajalo?Razen očitnega ? tekmovanja ? je
poskrbljeno tudi za spremljevalni program. Danes se na prizorišču tekmovanja
predstavljata Slovenska vojska in policija, ob 17. uri pa bo na terasi hotela Planinka
podelitev štartnih številk, ki jo bo spremljala promocijska prireditev Gostoljubno, Ljubno,
Ljubno.Večeri bodo namenjeni zabavi v prireditvenem šotoru. Danes in v nedeljo bodo
obiskovalcem igrali Fantje z Dobrovelj, v soboto pa ansambel Petka.
Kako tja?
Ljubno je tako od Ljubljane kot od Maribora oddaljeno kakšno uro vožnje z avtomobilom.
Pot vas bo s štajerske avtoceste, ki jo zapustite na izvozu Šentrupert, vodila ob Savinji
mimo Polzele in skozi Mozirje, od koder je do Ljubnega še slabih 14 kilometrov.Avanturisti,
predvsem tisti z ljubljanske oziroma primorske strani, pa se lahko odločite za zahtevnejšo,
bolj vijugasto in strmo pot od Kamnika čez prelaz Črnivec in naprej skozi Gornji Grad, kjer
se odcepi cesta za Ljubno. Utrujanje avtomobila bo poplačano z izjemnimi razgledi na
zimske hribe, v Gornjem Gradu pa si boste lahko mimogrede ogledali še cerkev svetega
Mohorja in Fortunata, ki je največja cerkev v Sloveniji.Kaj pojesti?Nujno pospravite nekaj
rezin pravega domačega zgornjesavinjskega želodca, če boste kje naleteli nanj. Največ
možnosti za to imate na turističnih kmetijah ali domačijah v okolici. Če bi raje kot meso
pomlatili kaj ribjega, se vrnite v smeri Celja in se ustavite v gostišču Atelšek v Rečici ob
Savinji, kjer pripravijo neprekosljiv postrvji tatarski biftek. Če pa želite pravo slow food
izkušnjo, se odpeljite še nekaj kilometrov naprej proti Logarski dolini. V Lučah je namreč
doma penzion Raduha, kjer slovijo kot pionirji slow fooda v Sloveniji. Nina Vogrin Foto: Vid
Ponikvar
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http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/peterka_si_zeli_prvi_skociti_na_bloudkovi_skakalnici.aspx

Naš najuspešnejši skakalec vseh časov Primož Peterka je lani sklenil kariero, si pa zelo
želi, da bi kot prvi preizkusil novo Bloudkovo skakalnico v Planici, ki naj bi bila zgrajena
konec junija. Misli pa so pri Primožu Peterki v tem trenutku usmerjene izključno v ženske
skoke. Kot pomočnik glavnemu trenerju Matjažu Triplatu bo v pomoč najprej na domačih
preizkušnjah na Ljubnem ta konec tedna, kjer si ljubitelji skokov veliko obetajo od naših
tekmovalk, ki so v tej sezoni že dokazale, da lahko stopijo na oder za zmagovalke. To je
uspelo Katji Požun minuli konec tedna v Hinzenbachu, kjer je bila tretja. Kako je biti
uspešen pred domačim občinstvom, se dobra zaveda tudi Peterka, zato bo tu v veliko
pomoč dekletom. "Kaj posebnega jim ne bom svetoval glede tekem, ker se je treba na
vsako pripraviti maksimalno. Dobro vem, kako je skakati pred domačim občinstvom, sploh
če so dobri rezultati. V takšnem primeru bo treba dekleta nekoliko zaščititi in malce držati
nazaj, da si bodo lahko čim bolj spočile," pravi Peterka.Čeprav je zaključil kariero skakalca
in se podal v trenerske vode, ga izjemno mika, da bi letos poleti kot prvi preizkusil
Bloudkovo velikanko, ki jo gradijo v Planici. "Me zanima, da bi prvi preizkusil skakalnico, je
kot iz topa ustrelil Peterka. "Govora o tem je bilo lani, še vedno pa sem za. Če bodo pohiteli
z izgradnjo, grem skakati, sicer ne," se je zasmejal Primož in pokazal na svoj trebuh, ki pa
ima roko na srce še vedno skakalno postavo. In dejansko si Peterka tudi zasluži, da bi kot
naš najuspešnejši skakalec vseh časov imel to čast in kot prvi skočil na novi Bloudkovi
skakalnici. Jaka Lopatič Foto: SZS
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Na Ljubnem ob Savinji ta konec tedna prvič ženski tekmi za svetovni pokal. Spored
tekmovanja na Ljubnem:
Jutri: 12.30 - poskusni skok, 13.45 - 1. serija, sledita finale in podelitev priznanj;
nedelja: 12.30 - poskusni skok, 13.45 - 1. serija, sledita finale in podelitev priznanj.

Ljubljana - Ljubno, ki bo do nedelje gostilo najboljše smučarske skakalke na svetu, je
gostoljubno. Tako vsaj zatrjujejo prireditelji krstnih tekem za svetovni pokal v ženskih
skokih v Sloveniji, čeprav potihem upajo, da bo največji del nagrad vseeno ostal doma.
Oziroma pri slovenskih skakalkah s sijajno Katjo Požun na čelu.
'Walter Hofer, direktor (moških) skakalnih tekmovanj za svetovni pokal pri Mednarodni
smučarski zvezi (FIS), nam je za popotnico v bilten zapisal, da so ženske tekme najvišje
ravni kakor nežna rastlina, ki jo je treba skrbno negovati, da bo vzklila v mogočno drevo. Za
nas se ne bojim; prepričan sem, da bomo nalogo izpeljali uspešno. Konec koncev v naših
krajih živimo za to prireditev. Kar je Planica za moške skoke, bo Ljubno za ženske,' je
poudaril Rajko Pintar, predsednik OK Ljubno 2012, ki tako jutri kot pojutrišnjem ob izteku 95
-metrske naprave pričakuje od 3000 do 5000 ljubiteljev skokov:
'Že v tem se močno razlikujemo od drugih organizatorjev, ki lahko gledalce preštejejo na
prste ene roke ali dveh.' Vstopnice za oba dni stanejo pet evrov, proračun prireditve pa je
zavidljivih 220.000 ?, ki so ga že zdavnaj pokrili s pokrovitelji. Nagradni sklad za obe tekmi
znaša 29.000 ?, zmaga pa je vredna skoraj 2500 ?.
V Zgornji Savinjski dolini si sicer lastijo precej zaslug za to, da so ženske skoke najprej
uvrstili na spored nordijskega SP (prvič v Libercu '09), v tej sezoni uvedli svetovni pokal in
jih sprejeli v družino olimpijskih športov, tako da se bodo skakalke že čez dve leti v Sočiju
prvič potegovale za kolajne na OI. 'Na Ljubnem smo že pred leti imeli prve sestanke, na
katerih smo začeli lobirati in pritiskati na FIS,' je še razkril Pintar, medtem ko je Jože
Mermal, predsednik uprave glavnega pokrovitelja BTC, pribil, da so res ogromno naredili za
popularizacijo in preboj ženskih smučarskih skokov: 'To so navsezadnje opazili tudi pri FIS.'
Kakorkoli že; obeh tekem pred številnimi domačimi gledalci se že veseli tudi šest
slovenskih skakalk, ki bodo tekmovale na Ljubnem. Največ jih je slejkoprej rezerviranih za
Katjo Požun, ki je minulo soboto v Hinzenbachu zablestela s tretjim mestom. 'Zaradi
navijačev ne čutim nobenega dodatnega pritiska, prej dodatno spodbudo. Upam, da jih bo
čim več in da bodo ustvarili odlično vzdušje,' si je zaželela 18-letna Zagorjanka, ki se
nadeja, da bo izboljšala položaj v počepu in prikazala čim boljše skoke.
Podobne želje imajo tudi preostale naše reprezentantke Maja Vtič ('Rezerve imam še v
zraku.'), Špela Rogelj ('Če bom skakala tako, kot znam, rezultat ne bo izostal.'), Urša
Bogataj ('Glede na to, da moja forma nazadnje ni bila blesteča, upam, da se bom sestavila
do prve preizkušnje.'), Anja Tepeš ('Obljubim le to, da se bom potrudila po svojih najboljših
močeh.') in Manja Pograjc ('V mojem skakanju je še preveč nihanj.').
In kaj od njih pričakuje glavni trener Matjaž Triplat? 'Skoke do dna - s telemarkom!
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Foto: Lapego
Mirna - Ne le eno, pač pa dve skakalnici lahko mladi mirnski skakalci uporabljajo za
treninge, ko vreme dopušča. 8-metrsko skakalnico je Smučarsko društvo Zabrdje umetno
zasnežilo konec tedna, ko je za snežno odejo začela skrbeti tudi narava. Želijo pa si pol
metra snega, sporočajo iz občine Mirna.
Na vzpetini za pošto so člani društva naredili še eno manjšo skakalnico, na kateri se v
skokih že meri tudi deset nadebudnih mladih skakalcev, učencev mirnske osnovne šole, ki
so se pridružili tekmovalcem Smučarskega društva Zabrdje. Med slednjimi sta najbolj znani
Maja Vtič in Eva Logar. Sicer pa je zasnežena vzpetina že ves teden prostor srečanja in
uživanja v snežnih radostih za vse generacije. Druženje med sankanjem, kepanjem,
smučanjem in skoki se nadaljuje tudi, ko Mirno že pokrije tema, saj so ob skakalnici
reflektorji.
?Zdaj, ko imamo novo pridobitev, skakalnico na Mirni, se je še deset novih prijavilo, tako da
hočemo čim prej tudi z njimi na sneg, da se bodo navadili skakat in bodo lahko skakali z
nami na tekmah. Imamo tri tekmovalce: Anjo, ki gre po stopinjah Maje in Eve, Nika, ki je bil
lansko poletje najboljši v ljubljanski regiji, in Liama, ki se tudi stalno uvršča med najboljšo
deseterico,? pravi trener najmlajših Blaž Dim.
Anja Pajek, Nik Bajc in Liam Repar se trikrat tedensko vozijo na trening na skakalnico v
Ljubljano, Kranj ali Domžale, ob petkih imajo kondicijske treninge v mirnski telovadnici, ob
koncih tedna pa tekme, pojasnjuje Dim.
8-metrsko skakalnico je Smučarsko društvo Zabrdje želelo uporabljati že lansko zimo, a je
za njeno dokončanje zmanjkalo denarja. Na pomoč je nato priskočila občina Mirna, ki pa na
nekaj sredstev računa tudi iz razpisa Fundacije za šport.
Sicer pa društvo skupaj z občino ter še z nekaterimi društvi in organizacijami z Mirne
organizira ogled jutrišnje tekme FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. V
Ljubnem ob Savinji bo tekmovala tudi Mirnčanka Maja Vtič, so zapisali v današnjem
sporočilu za javnost.
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http://www.delo.si/sport/drugi-sporti/napoved-sportnih-dogodkov-sobota-11-februar.html

Napoved zanimivejših športnih dogodkov doma in po svetu za soboto, 11. februarja 2012.
Alpsko smučanje
V Soldeu se bodo ženske pomerile v slalomu. Prva vožnja se prične ob 10.30, druga pa tri
ure kasneje (13.30).
Ruski Soči bo jutri gostil tekmo svetovnega pokala v moškem smuku (9).
Biatlon
V Kontiolahtiju bosta na sporedu tekmi svetovnega pokala. Moški se bodo pomerili na 10
km sprintu (10.15), ženske pa na 7,5 km sprintu (13.15).
Smučarski skoki
Ljubno bo jutri prizorišče tekme svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih (13.45),
medtem ko moške čaka ekipna preizkušnja v Willingenu (16).
Košarka
V 20. kolu lige ABA bodo jutri nastopila vsa štiri slovenska moštva. Domžalski Helios se bo
v gosteh pomeril s Crveno zvezdo (17), Union Olimpija bo gostila novomeško Krko (18),
svoje srečanje pa bo odigral tudi Zlatorog, ki bo gostoval pri Zagrebu (20).
Rokomet
Tudi ljubitelji rokometa bodo prišli na svoj račun, saj bodo jutri aktivna štiri slovenska
moštva, in sicer bodo na sporedu srečanja Aarhus - Celje Pivovarna Laško (16), Maribor
Branik - Gradačac (18), Cimos Koper - Metalurg Skopje (18) in Gorenje Velenje - Maccabi
Rishon Le Zion (19).
Tenis
V Velenju bosta Slovenija in Danska nadaljevali z obračunom 1. kola prve evroafriške
skupine Davisovega pokala.
Nogomet
Na Afriškem pokalu narodov bo odigrano srečanje za tretje mesto, na katerem se bosta
pomerila Gana in Mali (20).
Reli
Švedski Karlstand bo jutri prizorišče nove preizkušnje svetovnega pokala v reliju.
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Konec tega tedna, med petkom 10. februarja in nedeljo 12. februarja, bodo na Ljubnem ob
Savinji slovenske smučarke skakalke, znane tudi kot Vražje slovenke, končno nastopile tudi
pred domačimi navijači.
Na prvi tekmi v ženskih skokih za FIS Svetovni pokal v Sloveniji, katere zlati sponzor je tudi
OMV Slovenija bo vzdušje pravo, za kar bodo, poleg odličnih rezultatov varovank Matjaža
Triplata in Primoža Peterke na zadnjih tekmah, poskrbeli še organizatorji s pestrim
spremljevalnim programom.
V petek bo tako potekal uradni trening, ki si ga šolarji lahko ogledajo brezplačno, medtem
ko je cena enotne vstopnice za oba tekmovalna dneva, v soboto in nedeljo, le 5 evrov. Na
voljo je še določeno število vstopnic, ki so do petka, 10. februarja naprodaj na sami lokaciji
prireditve ali v info-centru gostilne Planika, v času tekmovanja pa na sami prireditvi. Ker je
za prireditev veliko zanimanja organizatorji prosijo ljubitelje skokov, da pridejo na prireditev
pravočasno.
S smučarsko sezono 2011/12 je skupina OMV razširila svojo podporo na nov projekt na
področju smučarskih skokov ? FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. Cilj OMV
-ja kot glavnega sponzorja nove ženske discipline v svetovnem pokalu je predvsem skupaj
s FIS dvigniti ženske skoke na višjo raven.
Več informacij na www.omv.si.
tekst in foto: OMV Slovenija d.o.o.
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http://24ur.com/sport/zimski_sporti/pozun-kaksnega-dodatnega-pritiska-ne-cutim.html

Slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih konec tedna čakata dve tekmi za
svetovni pokal pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji. Prireditelji zagotavljajo, da je
za spektakel vse nared, reprezentantke na čelu z najboljšima to zimo Katjo Požun in Majo
Vtič, katerih forma je v vzponu, pa že nestrpno pričakujejo nastope. (Foto: Reuters)
Tekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo - v minulih letih so bile to tekme celinskega
pokala, to sezono pa v premierni sezoni svetovnega pokala tudi na najvišji ravni - kot
najboljše preizkušnje v mednarodni karavani tako z organizacijskega vidika kot z vidika
obiska in samega vzdušja, prireditelji pa obljubljajo, da letos ne bo nič drugače. Za nastope
je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica slovenskih 'vražjih
deklet'.Glavni trener reprezentance Matjaž Triplat je skupaj s pomočnikom Primožem
Peterko določil, da bodo konec tedna slovenske barve zastopale Katja Požun, Maja Vtič,
Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj.'Nacionalnega paketa ne bomo
izkoristili, saj večjega števila tekmovalk nimamo. Zaradi starostne omejitve mlajše
tekmovalke na čelu z Emo Klinec ne morejo nastopiti v svetovnem pokalu. Imamo tudi dve
poškodovani dekleti, ki bi tvorili ogrodje ekipe. Več tekmovalk, ki bi lahko nastopale na ravni
svetovnega pokala, nimamo,' je sestavo reprezentance za domači preizkušnji pojasnil
Triplat.Požunova, ki je minuli konec tedna na tekmi v Hinzenbachu stala na stopničkah,
skupno pa je na visokem četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim
občinstvom: 'Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še
bolj motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše
vzdušje. Komaj že čakam! Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti
še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih.''Od celotnega vikenda pričakujem
predvsem čim več navijačev, ter seveda dobre skoke, takšne, kot jih znam. Skakalnica na
Ljubnem pa mi je zelo všeč, ker je zgrajena na star način in ima bolj oster radius, tako da
dobiš veliko 'lufta', ko letiš, tako da res upam, da se mi bo vse izšlo po željah,' je še
povedala najboljša slovenska skakalka to zimo in o morebitni kolajni dejala: 'Te želje naj
ostanejo skrite, a seveda si vsaka od nas želi, da bi ravno pred domačimi navijači nastopila
najbolje, kar zna, da jim pokažemo, kaj znamo.'Tudi Vtičeva, ki je to zimo nanizala kar
nekaj uvrstitev med najboljšo deseterico, se veseli nastopov na domačem terenu. 'Dobro je,
da sem ujela neko konstanto, na zadnjih tekmah sem delala že zelo dobre skoke, je pa res,
da se mi do zdaj še nikoli ni vse 'poklopilo', da bi prišla v sam vrh. To je to, kar me jezi in
zato tudi nisem povsem zadovoljna s to sezono. Ne morem biti, če vem, da je lahko še
boljše,' je povedala Vtičeva in dodala, da tudi ona ne čuti posebnega pritiska zaradi
nastopa doma: 'Ne, jaz mislim, da mi bo celo lažje nastopati. Ko vidiš tisto množico pod
sabo, ko res vsi navijajo zate, je res poseben občutek. Ta ti da dodaten elan, da te res
ponese in že komaj čakam. Ljubno slovi po odličnem vzdušju, tudi skakalke iz drugih držav
se strinjajo, da je to najboljša tekma.'
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Radio 1
Naslov: Danes pa se bo ozračje močno ogrelo okoli Ljubnega
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 07:50:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.92
Rubrika, Oddaja: V eter

Danes pa se bo ozračje močno ogrelo okoli Ljubnega. Zakaj? Ker bodo skakale punce. Ja
tudi one skačejo na smučeh in ne boste verjeli, nekatere letijo celo dlje kot kateri izmed
moških skakalcev. Tudi v slovenski reprezentanci je nekaj deklet, ki lahko posežejo po
medaljah. Najboljšo formo trenutno kažeta Katja Požun in Maja Vtič, poleg njiju pa bodo od
slovenskih deklet dobre rezultate lovile še Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in
Špela Rogelj. To je slovenska reprezentanca, za katero bomo danes držali pesti. Na
Ljubnem je bila včeraj poizkusna serija, danes in v nedeljo pa dekleta čakata dve tekmi,
odpravite se torej tudi vi na Ljubno, kljub nizkim temperaturam, tam bo zagotovo vroče in
navijajte, ploskate lahko ali pa glasno oglašate. Samo, da bo našim puncam uspel čim
daljši skok.
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Radio Triglav
Naslov: Danes na Ljubnem začetek ženskega praznika smučarskih
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 11:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.83
Rubrika, Oddaja: Včeraj, danes, jutri

KATARINA KOŠNIK: Na Ljubnem ob Savinji bo danes ob 13.45 prva od dveh tekem
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenske barve bodo pred domačimi
navijači zastopale Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in
Špela Rogelj. Vse so dobro pripravljene in tudi na domačem terenu pričakujejo dobre
nastope. Požunova, ki je minuli konec tedna na tekmi v Hinzenbachu stala na stopničkah,
skupno pa je na visokem četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim
občinstvom: ''Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še
bolj motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše
vzdušje. Komaj že čakam! Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti
še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih.''
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Radio Slovenija 1
Naslov: Opravljena poskusna serija skokov na Ljubnem
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 13:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 0.5
Rubrika, Oddaja: Danes do 13ih

JURE MASTNAK: Na Ljubnem so že opravili s poskusno serijo pred prvo tekmo
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske pri nas. Tudi tokrat so bile v ospredju
najboljše tekmovalke v tej zimi, Katja Požun, ki je četrta v skupnem seštevku zime, pa že
razmišlja o tekmi.
KATJA POŽUN (smučarska skakalka): Predvsem se moram osredotočiti na položaj, tudi pri
ostalih skakalnicah, kjer so daljši naleti, sem imela težave s točnostjo tako, da mislim, da to
ne igra vloge, ampak je precej vse v glavi. Na vrhu naleta moram paziti, kako se bom
spravila v ta položaj in potem tudi vse ostalo pride za tem.
JURE MASTNAK: Požunova v poskusni seriji ni bila prav pri vrhu.
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Radio Sora
Naslov: Mladi skakalci na tekmi v Sebenjah
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 14:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1
Rubrika, Oddaja: Dober dan, Gorenjska

Ta konec tedna bosta vsaj dve zanimivi tekmi v smučarskih skokih, najprej svetovni pokal v
skokih za ženske, ki bo potekal ta konec tedna na Ljubnem, druga zanimiva tekma v okviru
državnega prvenstva v smučarskih skokih za dečke in deklice do 11 let pa bo v Skakalnem
centru v Sebenjah. Več Biserka Drinovec iz Športne zveze Tržič.
BISERKA DRINOVEC (Športna zveza Tržič): V Skakalnem centru Sebenje že potekajo
priprave na državno prvenstvo dečkov do 10 in 11 let, deklic do 11 let in ekipno. Tekma bo
v nedeljo, 12. februarja, s pričetkom prve serije ob 10.30 uri. Organizator tekmovanja je
Nordijski smučarski klub Tržič Trifix. Na tekmovanju pričakujemo okrog 80 tekmovalcev in
tekmovalk iz cele Slovenije. Točke, ki jih bodo tekmovalci osvojili na tem tekmovanju, bodo
štele za skupni seštevek pokala Cockta in državnega prvenstva v smučarskih skokih. V
kategoriji deklic do 11 let pričakujemo kar 16 tekmovalk iz cele Slovenije.
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Radio Ognjišče
Naslov: Na Ljubnem gre pravkar h koncu 2. serija
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 15:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.23
Rubrika, Oddaja: Info oddaja

NOVINARKA: Ljubno ob Savinji pa gosti tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal. Po
prvi seriji je v vodstvu Američanka Hendricksonova. Od 6 Slovenk je na 9. mestu najboljša
Katja Požun. Na Ljubnem gre pravkar h koncu 2. serija.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Ljubno ob Savinji v znamenju ženskih smučarskih skokov
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Dare Rupar

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1.5
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

JURE MASTNAK: Ljubno ob Savinji prvič v naši zgodovini gosti najboljše smučarke
skakalke za svetovni pokal. Žensko skakalno premiero tega tekmovanja v Sloveniji
spremlja za poslušalce Radia Slovenija tudi Dare Rupar.
DARE RUPAR: Američanka Sarah Hendrickson je na Ljubnem požela še peto zmago v tej
zimi in še povišala vodstvo v seštevku svetovnega pokala. Ob koncu pa je za nov uspeh
zadoščala le prednost točke in treh desetink, kar je, prevedeno v metre, na tej skakalnici
nekaj več kot 60 centimetrov, če seveda odmislimo vetrno izravnavo, ki je bila tokrat bolj
naklonjena mladi Japonki Sari Takanashi, ki je še drugič v sezoni druga, po daljšem
obdobju pa se je vrnila v svetovni pokal. Z izjemnim drugim skokom, njenih 90 metrov je
bila daljava dneva, se je kar za 11 mest v ospredje prebila Avstrijka Daniela Iraschko in je
znova na zmagovalnem odru. Sledijo Ulrike Grässler, Američanka Jessica Jerome in še
ena Nemka, Melanie Feist. Na sedmem mestu pa je najboljša Slovenka Katja Požun, ki je
še enkrat znova potrdila, da je najbolje pripravljena v domačem taboru v tej zimi. Požunova
je v finalu za dve mesti popravila uvrstitev iz prvega skoka, ko je tekmovalkam močno
nagajal tudi zelo spremenljiv veter. Požunova je tako na vseh tekmah segla med najboljših
deset, skupno pa ostaja četrta. Špela Rogelj je bila trinajsta, Urša Bogataj dvajseta, Maji
Vtič pa se je povsem ponesrečil finalni nastop in je končala na tridesetem mestu.
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Radio Maribor MM1
Naslov: V Ljubnem ob Savinji tekma smučark skakalk za svetovni
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Matej Štrafela

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.5
Rubrika, Oddaja: Poročila

Prvo od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob Savinji, je
dobila najboljša smučarka skakalka to zimo, Sarah Hendrickson. V tesnem boju je za las
ugnala Japonko Saro Takanaši. Od štirih Slovenk v finalu je bila najboljša Katja Požun na
7. mestu, Rogljeva 13., Bogatajeva 20., Vtičeva pa 30. Jutri bo na Ljubnem še ena tekma s
prvo serijo ob 13.45 uri.
Omenjeni:
Katja Požun: 1
Špela Rogelj: 1
Urša Bogataj: 1
Maja Vtič: 1
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Radio Slovenija 1
Naslov: Hendricksonova spet pokazala, da je v odlični formi
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Dare Rupar

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.33
Rubrika, Oddaja: Zrcalo dneva

JURE JEROMEN: Ljubno ob Savinji se je vpisalo na slovenski seznam prirediteljev tekem
svetovnega pokala. Američanka Sarah Hendrickson je prva zmagovalka ženskih
smučarskih skokov. Najboljša Slovenka je bila ponovno Katja Požun, tokrat sedma.
DARE RUPAR: Hendricksonova je bila v seštevku sicer krajša, vetrovni tokovi pa so ji
prinesli več točk in na koncu je tri leta mlajšo Japonko Saro Takanashi premagala za točko
in tri desetinke, kar je najmanjša razlika na ženskih tekmah v tej uvodni sezoni svetovnega
pokala. V prvi seriji, ko je prirediteljem in predvsem tekmovalkam močno nagajal veter, je
bila prava osmoljenka izkušena Avstrijka Daniela Iraschko, ki pa je v finalu pridobila kar
enajst mest in stopila na spodnjo stopnico zmagovalnega odra. Sarah Hendrickson je z
novo zmago še bližje končni zmagi v seštevku zime. V slovenskem taboru so si zanesljivo
želeli več. Katja Požun je bila znova v deseterici na sedmem mestu, v finalu pa je pridobila
dve mesti. Pridobili sta tudi Špela Rogelj na trinajsetm in Urša Bogataj na dvajsetem mestu,
glavni trener Matjaž Triplat pa je po nastopu povedal:
MATJAŽ TRIPLAT (glavni trener): Po prvi seriji sem res ves nejevoljen šel do žirije in jih
pač opozoril, da na tak način se tekme ne vodi. Dejstvo je tudi, da bi mi lahko naredili boljše
skoke, vendar v tem trenutku s temi pogoji moramo nekako biti zadovoljni, vsekakor pa
malo peče tudi nas.
DARE RUPAR: Maja Vtič je bila prepričana, da bo višje od tridesetega mesta, novo
priložnost pa bo ob Savinji imela že jutri.

Stran 391

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

TV Slovenija 1
Naslov: Tekma za svetovni pokal na Ljubnem
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.37
Rubrika, Oddaja: Poročila

ANTONIJA RAŽEN: Na prvi tekmi za svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih na
slovenskih tleh so se ponovno izkazale slovenske tekmovalke. Štiri so bile med dobitnicami
točk, najvišje na sedmem mestu pa je bila Katja Požun. Na Ljubnem ob Savinji se je zmage
veselila vodilna v svetovnem pokalu Američanka Sarah Henridckson.
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TV Slovenija 1
Naslov: Izjemno vzdušje, Slovenke uspešne
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Sara Oblak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.08
Rubrika, Oddaja: DNEVNIK

BOJANA KNEZ: Slovenske skakalke so tudi pred domači gledalci na Ljubnem ob Savinji
dokazale, da so v letošnji zimi v odlični formi. Katja Požun je bila sedma, točke svetovnega
pokala, pa so osvojile še tri. Prvo tekmo na slovenskih tleh bodo v lepem spominu ohranile
vse tekmovalke, toliko navijačev pod skakalnico, namreč niso imele še nikoli.
SARA OBLAK: Za bučno navijanje so poskrbeli prav posebni gostje, kurenti z katerimi so
slovenske skakalke z veseljem zaplesale in se veselile še enega ekipnega uspeha.
ŠPELA ROGELJ (13. MESTO): Katja se jih boji, to vam moram povedat, drugače pa je
super, res super naredijo, znajo! Samo ne odgnat zime prosim.
SARA OBLAK: Tudi Katja Požun si seveda želi, da bi tako uspešna zima trajala še nekaj
časa in morda se kurentov res boji, a na skakalnici je izjemno pogumna in tudi na osmi
letošnji tekmi, se je uvrstila med najboljšo deseterico.
KATJA POŽUN (7. MESTO): To je seveda moja najljubša tekma. Samo, da jaz vem, da so
skoki bili dobri, stopničke pa že pridejo, ko pridejo.
SARA OBLAK: Tudi Špela Rogelj je bila nasmejana, uspela sta ji dva lepa skoka, daljša od
80 metrov in rezultatski lestvici, se je izpisala trinajstica.
ŠPELA ROGELJ: Meni ni nesrečna trinajstica, ostale tekmovalke so pač bolj skočile. Jaz
sem še vedno zadovoljna z 13. mestom, boljše kot pa nič točk.
SARA OBLAK: Na koncu je bila zadovoljna tudi slavna Avstrijka Daniela Iraschko, v finalu ji
je uspel fantastičen najdaljši skok dneva, 90 metrov in iz 14. mesta se je povzpela na
najnižjo stopničko.
DANIELA IRASCHKO (3. MESTO): Res je bilo dobro. Neverjetno. Jutri bom spet tekmovala
in gotovo bo dobro. Gledalci so krasni in tu je res lepo.
SARA OBLAK: Tri tisoč navijačev pa je daleč neslo tudi Japonko Takanashijevo, ki je bila
druga in še petič letos zmagovalko, Američanko Hendricsonovo in morda se njuna
skrivnost uspeha, skriva tudi v skupnem imenu Sara.
SARAH HENDRICHSON (1. MESTO): Danes se je dobro imenovati tako.
SARA OBLAK: Morda bo že jutri na vrhu novo ime in ne bi se branili, če bi bila to Katja,
Maja, Špela, Anja, Manja ali Urša.
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POP TV
Naslov: Na Ljubnem premiera tekma SP v smučarskih skokih za ženske
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Andraž Hočevar

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.67
Rubrika, Oddaja: 24 ur

VODITELJ: Na Ljubnem ob Savinji pa so danes prvič v zgodovini gostili tekmo Svetovnega
pokala v smučarskih skokih za ženske. Tri tisoč gledalcev je videlo že peto zmago
Američanke Sarah Hendrickson v premierni sezoni svetovnega pokala, navdušile pa so jih
tudi vražje Slovenke. Od štirih finalistk je bila najboljša Katja Požun na sedmem mestu.
ANDRAŽ HOČEVAR: Trenutno četrto uvrščena tekmovalka v skupnem seštevku
svetovnega pokala je imela predvsem v prvi seriji zelo slabe vetrovne pogoje, a pred
množico domačih navijačev, ki je ves čas glasno spodbujala slovenska dekleta, je z dobrim
drugim skokom vendarle iztržila zelo solidno sedmo mesto.
KATJA POŽUN (sedmo mesto na Ljubnem): Jaz sem kar zadovoljna s svojimi skoki. Sicer
nisem imela neke sreče z vetrom spet, ampak skoki so bili solidni. Sicer znam še boljše.
ANDRAŽ HOČEVAR: Na krilih glasnih navijačev se je odlično odrezala tudi 17-letna Špela
Rogelj, ki se je v drugi seriji s petnajstega prebila na trinajsto mesto.
ŠPELA ROGELJ (trinajsto mesto na Ljubnem): To je tekma, ki sem se je najbolj veselila,
zaradi navijačev. Zadovoljna sem s trinajstim mestom, čeprav ni moja najboljša uvrstitev,
ampak moram reči, da sem skoraj bolj vesela kot pa osmega mesta.
ANDRAŽ HOČEVAR: Vse skupaj pa so lahko znova le nemočno opazovale nov podvig 17letne Američanke Sarah Hendrickson, ki je na osmi tekmi v tej sezoni prišla že do pete
zmage. Očitno je ameriška najstnica že zelo zgodaj v karieri odkrila recept za serijsko
zmagovanje.
SARAH HENDRICKSON (peta zmaga v sezoni): Ne vem. Poleti sem zelo trdo trenirala.
Neskončno uživam v skakanju in ne glede na vremenske razmere se vsak dan z veseljem
odpravim na skakalnico.
ANDRAŽ HOČEVAR: Njena največja tekmica Avstrijka Daniela Iraschko je bila danes
tretja, priložnost za napad na najboljšo pa bodo jutri zagotovo zgrabile tudi vražje Slovenke.
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Dnevnikov objektiv
Naslov: terminski plan
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 3

SLOVENIJA

Naklada: 60000

Avtor: /

Stran 395

Žanr: Napovednik dogodkov
Površina, Trajanje: 241.02
Rubrika, Oddaja: Objektiv

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Žurnal
Naslov: Vražje Slovenke skačejo dlje
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 5

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 396

Žanr: Oglasno sporočilo
Površina, Trajanje: 101.8
Rubrika, Oddaja: tema

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Žurnal
Naslov: "Šest na stopničkah"
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman

Stran 397

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 215.34
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Delo
Naslov: Janus videl najboljši Prevčev skok v zimi
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 26

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Mi. Š.

Stran 398

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 162.15
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Delo
Naslov: /
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 25

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 399

Žanr: Napovednik članka
Površina, Trajanje: 30.62
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dnevnik
Naslov: Janus potrdil tisto, kar sem vedel že dolgo
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 13

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: Jože Okorn

Stran 400

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 575.12
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 401

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
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Stran 402

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Dnevnik
Naslov: športni spored
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: /

Stran 403

Žanr: Napovednik dogodkov
Površina, Trajanje: 94.01
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ekipa
Naslov: Doma še bolj motivirane
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada: 16700

Avtor: rp, sta

Stran 404

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 191.54
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slovenske novice
Naslov: /
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 29

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 405

Žanr: Napovednik programa
Površina, Trajanje: 181.64
Rubrika, Oddaja: Time out

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Večer
Naslov: Začenja se ženska Planica
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 14

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ANDREJA PREL

Stran 406

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 237.78
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Večer
Naslov: Šport na TV
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 16

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 407

Žanr: Napovednik programa
Površina, Trajanje: 184.54
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.sta.si
Naslov: Danes na Ljubnem začetek ženskega praznika smučarskih
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/zza

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1724806

Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Na Ljubnem ob Savinji bo danes ob 13.45 prva od
dveh tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenske barve bodo pred
domačimi navijači zastopale Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja
Pograjc in Špela Rogelj. Vse so dobro pripravljene in tudi na domačem terenu pričakujejo
dobre nastope. Tekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo - v minulih letih so bile to
tekme celinskega pokala, to sezono pa v premierni sezoni svetovnega pokala tudi na
najvišji ravni - kot najboljše preizkušnje v mednarodni karavani tako z organizacijskega
vidika kot z vidika obiska in samega vzdušja, prireditelji pa obljubljajo, da letos ne bo nič
drugače. Za nastope je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica
slovenskih 'vražjih deklet'.Požunova, ki je minuli konec tedna na tekmi v Hinzenbachu stala
na stopničkah, skupno pa je na visokem četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred
domačim občinstvom: 'Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih
navijačev še bolj motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da
bo čim boljše vzdušje. Komaj že čakam! Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna
uspelo odpraviti še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih.'Že v petek je bil na
sporedu uradni trening, danes in v nedeljo pa se bosta obe tekmi v Zgornjesavinjski dolini
začeli ob 13.45. Prireditelji pričakujejo od tri do pet tisoč obiskovalcev na dan, cena
vstopnice pa je simbolična, kot pravijo, 5 evrov za celoten vikend.

Stran 408
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www.sta.si
Naslov: Napoved - šport, 11. 2. (sobota)
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: bp/lr/bp

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725021

Ljubljana, 11. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto,
11. februarja. - tekmovanja:
Nogomet - afriško prvenstvo, tekma za 3. mesto:
20.00 Malabo: Gana - Mali
Košarka - liga Aba, 20. krog:
18.00 Union Olimpija - Krka
20.00 Zagreb - Zlatorog Laško
- liga Telemach, 16. krog:
18.00 LTH Castings Mercator - Šentjur
19.00 Hopsi Polzela - Parklji
20.30 Maribor Messer - Geoplin Slovan
- 1. ženska SKL, 15. krog:
17.00 Ježica - Domžale
17.30 Grosuplje - AJM
Rokomet - liga prvakov, 8. krog:
skupina C:
18.00 Cimos Koper - Metalurg Skopje
- pokal EHF, osmina finala, moški, 1. tekma:
19.00 Gorenje Velenje - Maccabi Rishon Le Zion
- PPZ, osmina finala, moški, 1. tekma:
16.00 Aarhus - Celje Pivovarna Laško
- pokal challenge, osmina finala, moški, 1.
tekma:
18.00 Maribor Branik - Gradačac
- 1. NLB Leasing liga, 18. krog:
18.00 Krka - Trimo Trebnje
- 1. SRL, ženske, 17. krog:
19.00 Mercator Tenzor Ptuj - Piran
20.00 Antrum Sežana - Celje Celjske mesnine
20.00 Burja - Veplas Velenje
20.00 Mlinotest Ajdovščina - Naklo-Tržič
Olimpija - Krka
Odbojka - 1. DOL Radenska Classic, moški 2. krog,
modra skupina:
19.00 Go Volley - Calcit Volleyball
20.00 Astec Triglav - ACH Volley
20.00 Panvita Galex - Salonit Anhovo
zelena skupina, 2. krog:
18.00 Uko Kropa - Krka
19.00 Sip Šempeter - Maribor
- 1. DOL Radenska Naturelle, ženske, 5. krog,
modra skupina:
17.00 Nova KBM Branik - Hit Nova Gorica
18.30 Vital - Luka Koper
20.00 Calcit Volleyball - Aliansa
zelena skupina, 3. krog:
18.00 Prevalje - Formis Bell
19.00 Jesenice Bled - Kema Puconci
Stran 409
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Biatlon - Kontiolahti: svetovni pokal
10.15 10 km sprint, moški
13.15 7,5 km sprint, ženske
Alpsko smučanje- Soldeu: svetovni pokal, ženske
slalom
10.30 1. vožnja
13.30 2. vožnja
- Soči: svetovni pokal, moški
9.00 smuk, moški
Smučarski tek - Nove Mesto: svetovni pokal
12.30 15 km, skupinski start (klasično), ženske
14.15 30 km, skupinski start (klasično), moški
Nordijska komb.- Almaty: svetovni pokal, posamezno
7.00 skoki
10.00 tek, 10 km
Smučarski skoki- Ljubno: svetovni pokal, ženske
13.45 posamezno
- Willingen: svetovni pokal, moški
16.00 ekipno
Sankanje - Altenberg: SP
11.00 moški
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
- Davisov pokal, 1. evroafriška sk., 1. krog:
16.00 Velenje: Slovenija - Danska
Namizni tenis - 1. SNTL za moške in ženske, 11. krog
Atletika - New York: igre Millrose
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
Hokej - DP (liga Slohokej), polfinale, drugi tekmi
17.15 HK Olimpija - Maribor
19.00 Triglav - Partizan
- novinarske konference, seje, skupščine:10.00 podelitev priznanj najboljšim športnicam in
športnikom leta 2011 občine Beltinci, prostori gradu v Beltincih-----------------------------------------------------------------------------------------------dežurna športnega uredništva STA:- dopoldne:
Aleksander Mladenović- popoldne: Jaka Dobaj Kovačevićtelefoni: (01) 24 10 154(01) 24 10
156(01) 24 10 157fax: (01) 43 42 970e-pošta: sport@sta.sispremljate nas lahko tudi
na:Facebook: https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencijaSTA/295393187034Twitter: https://twitter.com/STA_Sport
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www.sta.si
Naslov: Po prvi seriji v vodstvu Hendricksonova, Požunova deveta
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: jd/ad

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725149

Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal na
Ljubnem je po prvi seriji v vodstvu Američanka Sarah Hendrickson (122,3 točk). Druga je
Japonka Sara Takanaši (120,4), tretja pa Nemka Melanie Faisst (112,1). Od šestih Slovenk
je na devetem mestu najboljša Katja Požun (107,7). Špela Rogelj je 15. (104,0), Urša
Bogataj 21. (95,9), Maja Vtič pa 24. (94,8). Dve se nista uvrstili v drugo serijo, Mojca
Pograjc je bila 36. (84,4), Anja Tepeš pa 38. (79,9).

Stran 411
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www.sta.si
Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem,
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/tb

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725137

Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah
Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta
konec tedna gosti Ljubno ob Savinji. Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko
Saro Takanaši (245,6). V finalu so nastopile tudi štiri Slovenke; najboljša med njimi je bila
Katja Požun (218,8) na sedmem mestu. Požunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu
napredovala za dve mesti, prav tako Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13.
mesto, Urša Bogataj (195) je bila 20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih 30.
Brez finala sta v slovenski vrsti ostali Manja Pograjc na 36. in Anja Tepeš na 38. mestu.V
nedeljo bo na Ljubnem še ena tekma svetovnega pokala; prva serija se bo začela ob 13.45.
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www.sta.si
Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem,
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/tb/tb

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725174

Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 11. februarja (STA) - Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah
Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta
konec tedna gosti Ljubno ob Savinji. Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko
Saro Takanaši (245,6). V finalu so nastopile tudi štiri Slovenke; najboljša med njimi je bila
Katja Požun (218,8) na sedmem mestu. Požunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu
na veselje okoli 3000 domačih navijačev, ki so se zbrali okoli ljubenske lepotice,
napredovala za dve mesti, prav tako Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13.
mesto, Urša Bogataj (195) je bila 20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih v
izjemno slabih razmerah 30. Brez finala sta v slovenski vrsti ostali Manja Pograjc na 36. in
Anja Tepeš na 38. mestu.Slovenske skakalke so tako vnovič dosegle lep ekipni uspeh, a
glavni trener reprezentance Matjaž Triplat je bil po tekmi precej oster do žirije tekmovanja,
saj je prva serija minila v težkih razmerah, slovenska dekleta pa z vetrom res niso imela
sreče. 'Težko se je pošteno boriti, če nimaš vsaj podobnega izhodišča. V prvi seriji smo se
res precej 'namalicali' zaostankov, tako da sem šel med odmorom tudi do žirije in ji
povedal, da se tako ne vodi tekmovanja. Kar dve naši tekmovalki sta se morali - glede vetra
- spustiti v rdečo luč, tudi Katja je imela slabe pogoje in tega si ne želimo. Žirija je zato tu,
da poskuša tekmo izpeljati čim bolj pošteno za vse in lahko bi malo počakala. Težko se je v
finalu premakniti proti vrhu, ko si po prvi seriji nabereš velik zaostanek,' je bil po tekmi oster
Triplat.Bolj zadovoljna po koncu tekme so bila dekleta, Požunova je dosegla še eno
uvrstitev med najboljšo deseterico. 'Z obema skokoma sem kar zadovoljna, sicer ne še
odlična, saj še delam manjše napake. V prvi seriji sem imela malce smole z vetrom, drugi
pa je bil kar v redu. Zadovoljna sem lahko tudi z uvrstitvijo, saj je vsak dosežek v 'top 10'
odličen in bo lepa popotnica za jutrišnjo tekmo. A največja spodbuda tukaj so domači
navijači, ki jih je res ogromno,' je po nastopu povedala najboljša slovenska skakalka to
zimo in dodala: 'Ko enkrat sediš na rampi, se osredotočiš na nastop in pripravljaš na skok,
ko pa se še pripravljaš, pa jih je slišati vse do vrha. Super je.'V finalu je napredovala tudi
Rogljeva, katere glavni cilj ostaja mladinsko svetovno prvenstvo v Erzurumu konec
meseca. 'Skoka sta bila dobra, povsem solidna, a ne še tista pika na i, ki si jo želim. Pred
domačimi navijači je 13. mesto super, mogoče sem celo bolj vesela, kot sem bila za 8.
mesto minuli vikend v Hinzenbachu,' je nasmejana po tekmi razlagala Rogljeva, ki si veliko
obeta tudi od nedeljske tekme: 'Pred mano je še ena tekma, a za boljši dosežek bom
morala narediti lepši telemark, kar mi bo zagotovo povedal tudi Primož (Peterka, pomočnik
trenerja, op. STA). Navijači so mi danes dali dodatno motivacijo in hvala vsem, da so prišli
na tekmo.'Nad navijači je bila navdušena tudi Bogatajeva: 'Finalni skok mi je bolje uspel kot
prvi in z drugim sem zadovoljna, s prvim pa ne, ker vem, da sem sposobna stokrat več.
Zadovoljna pa sem tudi z današnjo uvrstitvijo, saj je to ena mojih boljših. Domači navijači
najbrž dodajo kakšen meter k moji daljavi.'Povsem pri vrhu se je še pete zmage to zimo
veselila Hendricksonova, ki je tako v svetovnem pokalu le še povečala prednost pred
zasledovalkami: 'Bilo je vetrovno in po mojem je žirija je naredila dobro delo. Tekmo si je
ogledalo veliko ljudi, ki so naredili prekrasno vzdušje. Preizkušnja je bila težka, sem pa
zadovoljna z zmago. Upam, da mi bo v nedeljo še enkrat uspelo priti na najvišjo
stopničko.'Američanka ima v svetovnem pokalu 689 točk, druga je Avstrijka Daniela
Iraschko (533), ki je danes s 14. mesta po prvi seriji napredovala na stopničke, tretja pa
Američanka Lindsey Van (334). Slednji pa za vrat že diha najboljša Slovenka Požunova
(319) na četrtem mestu v skupni razvrstitvi.V nedeljo bo na Ljubnem še ena tekma
svetovnega pokala; prva serija se bo začela ob 13.45.
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www.sta.si
Naslov: Pregled - šport, 11. 2. (sobota)
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: jd/ad/zzb/tb/ic/am/jz/tb

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725254

Ljubljana, 11. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 11.
februarja. VELENJE - Slovenska moška teniška reprezentanca si je že po drugem dnevu
tekmovanja v Davisovem pokalu zagotovila zmago v prvem krogu prve evroafriške skupine.
V Rdeči dvorani v Velenju sta Grega Žemlja in Blaž Kavčič premagala dansko dvojico
Frederik Nielsen/Thomas Kromann s 6:4, 6:7 (5), 6:4 in 7:5 ter Sloveniji zagotovila
neulovljivo skupno prednost 3:0.WILLINGEN - Norveški smučarski skakalci (999,2 točke)
so zmagovalci ekipne tekme za svetovni pokal v Willingenu. Drugo mesto so osvojili
Avstrijci (976,3), tretji pa so bili Nemci (963,7). Slovenci Robert Kranjec, Dejan Judež, Jure
Šinkovec in Peter Prevc (938,0) so zadržali uvrstitev iz prve serije in osvojili peto
mesto.ANDORRA LA VELLA - Avstrijka Marlies Schild je zmagala na slalomu za svetovni
pokal alpskih smučark v Soldeu v Andori (1:39,44), šestič v tej disciplini v sezoni. Druga je
bila Švedinja Frida Hansdotter (0,60), tretja pa Avstrijka Kathrin Zettel (0,86). Tina Maze je
11. (+2,09), Katarina Lavtar, druga Slovenka, pa je bila 43. (3,70) in se ni uvrstila v
finale.SOČI - Zmagovalec devetega smuka sezone za svetovni pokal alpskih smučarjev v
ruskem Sočiju je Švicar Beat Feuz (2:14,10). Drugi je bil s prvimi stopničkami v karieri
Kanadčan Benjamin Thomsen (+0,27), tretje mesto pa je osvojil Francoz Adrien Theaux
(+0,59). Najboljši Slovenec je bil Andrej Šporn (+2,26) na 26. mestu.LJUBNO OB SAVINJI Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka
prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob Savinji.
Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko Saro Takanaši (245,6). V finalu so
nastopile tudi štiri Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (218,8) na sedmem
mestu. Požunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu napredovala za dve mesti, prav
tako Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13. mesto, Urša Bogataj (195) je
bila 20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih 30. Brez finala sta v slovenski vrsti
ostali Manja Pograjc na 36. in Anja Tepeš na 38. mestu.KONTIOLAHTI - Nemka
Magdalena Neuner (23:07,4/1) je zmagala na današnji sprinterski biatlonski preizkušnji za
svetovni pokal v finskem Kontiolahtiju. Drugo mesto je zasedla domačinka Kaisa
Mäkäräinen (+12,3/1), tretje pa Belorusinja Darja Domračeva (+17,0/2). Slovenka Teja
Gregorin (+1:30,2/1) je osvojila 17., Andreja Mali (+2:30,21) pa 42. mesto.
Petindvajsetletna Neunerjeva je na Finskem dosegla 32. zmago na tekmah za svetovni
pokal. Pri moških je zmagal Francoz Martin Fourcade, ki je bil z eno zgrešeno tarčo bil
najhitrejši v tekaškem delu na 10 km v sprintu. Drugi je bil Rus Timofej Lapščin brez
zgrešene tarče (+0:00,8), tretji pa Švicar Benjamin Weger (+0:01,6) tudi brez zgrešene
tarče. Najboljši Slovenec je bil 24. Klemen Bauer. Bauer je za zmagovalcem zaostal
(+1:05,5), zgrešil pa je dve tarči leže in dve stoje, ter se je kot edini Slovenec vpisal med
dobitnike točk. Jakov Fak zaradi zelo mrzlega vremena danes ni tekmoval.NOVE MESTO Norvežanka Marit Bjoergen (39:20,3) je zmagovalka tekme svetovnega pokala v
smučarskem teku na 15 km v klasično s skupinskim startom v Novem Mestu na
Moravskem. Druga je bila Poljakinja Justyna Kowalczyk (+4,0), tretja pa še ena
Norvežanka Therese Johaug (+14,3). Edina Slovenka Barbara Jezeršek je odstopila. Pri
moških je zmagal Šved Johan Olsson (1:13:42,0). Drugo mesto je na 30 kilometrov s
skupinskim startom osvojil Švicar Dario Cologna, ki je zaostal le poldrugo sekundo, tretji pa
je bil Rus Maksim Vilegžanin (+16,0). Slovenci niso nastopili.ARHUS - Rokometaši Celja
Pivovarne Laško so v prvi tekmi osmine finala evropskega pokala pokalnih zmagovalcev v
gosteh premagali danski Arhus s 23:22 (9:11). Povratna tekma bo v soboto, 18. februarja, v
Celju.SLOVENJ GRADEC - Rokometaši velenjskega Gorenja so v prvi tekmi osmine finala
evropskega pokala EHF danes v Slovenj Gradcu premagali izraelski Maccabi Rishon Le
Zion s 40:24 (19:9). Povratna tekma bo v soboto, 18. februarja, v Izraelu.MARIBOR Stran 414
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Rokometaši mariborskega Branika so v prvi tekmi osmine finala evropskega pokala
challenge na domačem igrišču premagali Gradačac iz BiH s 30:22 (12:9). Povratna tekma
bo v soboto, 18. februarja, v Gradačcu.KOPER - Rokometaši koprskega Cimosa in
makedonskega Metalurga iz Skopja so se v 8. krogu evropske lige prvakov (skupina C) v
Kopru razšli z neodločenim izidom 22:22 (11:11).LJUBLJANA - Košarkarji Uniona Olimpije
so v 20. krogu lige Aba izgubili s Krko po podaljšku z 79:81 (18:19, 38:36, 52:54,
66:66).ZAGREB - Košarkarji Zlatoroga so v 20. krogu lige Aba izgubili z Zagrebom s 64:71
(20:15, 31:32, 50:54).MALABO - Nogometna reprezentanca Malija je na afriškem prvenstvu
osvojila tretje mesto. V malem finalu v Malabu v Ekvatorialni Gvineji je Mali z 2:0 (1:0)
premagal Gano. V finalu se bosta v nedeljo v Librevillu v Gabonu pomerili Slonokoščena
obala in Zambija.KARLSTAD - Finec Jari-Matti Latvala (Ford) vodi po drugem dnevu relija
po Švedski, druge letošnje dirke svetovnega prvenstva. Po 18 hitrostnih preizkušnjah ima
prvi voznik Forda 23 sekund naskoka pred nekdanjim sotekmovalcem, rojakom Mikkom
Hirvonenom, ki zdaj vozi za Citroen, tretji pa je Norvežan Petter Solberg (Ford; +
51,4).PARIZ - V finalu teniškega turnirja WTA v Parizu z nagradnim skladom 637.000
ameriških dolarjev se bosta pomerili Francozinja Marion Bartoli in Nemka Angelique
Kerber. Slednja je v polfinalu s 6:7 (2), 6:3 in 6:4 ugnala Belgijko Yanino Wickmayer,
Bartolijeva pa je bila s 7:6 (3) in 6:0 boljša od Čehinje Klare Zakopalove.PATTAYA - Na
teniškem turnirju serije WTA z nagradnim skladom 220.000 dolarjev v tajski Pattayi sta
znani obe finalistki. Rusinja Marija Kirilenko se bo v finalu pomerila s Slovakinjo Danielo
Hantuchovo. Kirilenkova, četrta nosilka, je v prvem polfinalu ugnala sedmo nosilko
Romunko Sorano Cirsteo s 6:2, 5:7, 6:4. Tretja nosilka Slovakinja Hantuchovova pa je bila
boljša od Tajvanke Hsieh Su-wei s 6:4, 6:1.DETROIT - Ekipa Detroit Rerd Wings je v
severnoameriški hokejski ligi NHL doma po kazenskih strelih premagala Anaheim Ducks z
2:1. Slovenski hokejist Jan Muršak je za rdeča krila v petih minutah in 39 sekundah, ki jih je
prebil na ledu, sprožil en strel. V kazenskih strelih sta Detroitu 19. zaporedno zmago
zagotovila Rus Pavel Dacjuk in Todd Bertuzzi ter izenačila drugi najboljši niz domačih zmag
v zgodovini lige, ki ga je doseglo moštvo Boston Bruins v sezoni 1970/71. Najdaljšega, 20
zaporednih zmag, imata v lasti Philadelphia Flyers (1975/76) in Boston (1929/30).NEW
YORK - V severnoameriški košarkarski ligi NBA je ponoči zaigral en slovenski košarkar.
Beno Udrih je za zmago Milwaukee Bucks v gosteh pri Clevelandu v desetih minutah na
parketu prispeval pet točk, tri skoke in tri podaje. Milwaukee je slavil po podaljšku s
113:112.
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www.sta.si
Naslov: Pregled - šport od 12.00 do 17.30
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ad/jd/ic/am/jz/ad

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725195

Ljubljana, 11. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu od 12.00 do
17.30. ANDORRA LA VELLA - Avstrijka Marlies Schild je zmagala na slalomu za svetovni
pokal alpskih smučark v Soldeu v Andori (1:39,44), šestič v tej disciplini v sezoni. Druga je
bila Švedinja Frida Hansdotter (0,60), tretja pa Avstrijka Kathrin Zettel (0,86). Tina Maze je
11. (+2,09), Katarina Lavtar, druga Slovenka, pa je bila 43. (3,70) in se ni uvrstila v
finale.LJUBNO OB SAVINJI - Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson
(246,5 točke) je zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna
gosti Ljubno ob Savinji. Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko Saro Takanaši
(245,6). V finalu so nastopile tudi štiri Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun
(218,8) na sedmem mestu. Požunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu napredovala
za dve mesti, prav tako Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13. mesto, Urša
Bogataj (195) je bila 20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih 30. Brez finala sta
v slovenski vrsti ostali Manja Pograjc na 36. in Anja Tepeš na 38. mestu.KONTIOLAHTI Nemka Magdalena Neuner (23:07,4/1) je zmagala na današnji sprinterski biatlonski
preizkušnji za svetovni pokal v finskem Kontiolahtiju. Drugo mesto je zasedla domačinka
Kaisa Mäkäräinen (+12,3/1), tretje pa Belorusinja Darja Domračeva (+17,0/2). Slovenka
Teja Gregorin (+1:30,2/1) je osvojila 17., Andreja Mali (+2:30,21) pa 42. mesto.
Petindvajsetletna Neunerjeva je na Finskem dosegla 32. zmago na tekmah za svetovni
pokal.KONTIOLAHTI - Francoz Martin Fourcade je zmagal na tekmi svetovnega pokala v
biatlonu v Kontiolahtiju. Z eno zgrešeno tarčo je bil najhitrejši v tekaškem delu na 10 km v
sprintu. Drugi je bil Rus Timofej Lapščin brez zgrešene tarče (+0:00,8), tretji pa Švicar
Benjamin Weger (+0:01,6) tudi brez zgrešene tarče. Najboljši Slovenec je bil 24. Klemen
Bauer. Bauer je za zmagovalcem zaostal (+1:05,5), zgrešil pa je dve tarči leže in dve stoje,
ter se je kot edini Slovenec vpisal med dobitnike točk. Jakov Fak zaradi zelo mrzlega
vremena danes ni tekmoval.NOVE MESTO - Norvežanka Marit Bjoergen (39:20,3) je
zmagovalka tekme svetovnega pokala v smučarskem teku na 15 km v klasično s
skupinskim startom v Novem Mestu na Moravskem. Druga je bila Poljakinja Justyna
Kowalczyk (+4,0), tretja pa še ena Norvežanka Therese Johaug (+14,3). Edina Slovenka
Barbara Jezeršek je odstopila.DRESDEN - V nemškem Altenbergu so se sankači merili za
naslove svetovnih prvakov. V moški konkurenci je po letih 2008 in 2009 še tretjič v karieri
zmagal olimpijski prvak, 22-letni Felix Loch, ki je s tem le potrdil naziv najboljšega sankača
sezone, saj prepričljivo vodi v svetovnem pokalu. Nemec je bil najhitrejši v obeh vožnjah.
Glede na letošnje dosežke si je najbrž več ob doseženega obetal tudi edini slovenski
predstavnik Danej Navrboc, ki je zasedel 33. mesto.NOVE MESTO - Šved Johan Olsson
(1:13:42,0) je zmagovalec klasičnega smučarskega teka za svetovni pokal v češkem
Novem Mestu. Drugo mesto je na 30 kilometrov s skupinskim startom osvojil Švicar Dario
Cologna, ki je zaostal le poldrugo sekundo, tretji pa je bil Rus Maksim Vilegžanin (+16,0).
Slovenci niso nastopili.ZAGREB - Slovenija je v Zagrebu na žrebanju dodatnih kvalifikacij
za svetovno prvenstvo v futsalu leta 2012 za tekmeca dobila Čehe, s katerimi se bo merila
na dveh tekmah. Prva tekma bo konec marca v Sloveniji, povratna pa v začetku aprila v
gosteh. Prve tekme so na sporedu med 25. in 28. marcem, povratne pa med 8. in 11.
aprilom. Slovenija doslej na SP še ni nastopila. Na prvenstvo, ki bo potekalo na Tajskem
med 2. in 18. novembrom 2012, se bodo uvrstile ekipe, ki bodo boljše v skupnem seštevku.
Drugi pari: Norveška - Italija, Azerbajdžan - Rusija, Madžarska - Srbija, Slovaška - Španija,
Belorusija - Portugalska in Romunija - Ukrajina.CELJE - Marina Tomič (Kladivar) je na
dvoranskem atletskem mitingu v Celju v teku na 60 m ovire zmagala in z 8,26 le za stotinko
zaostala za svojim izidom sezone. Sara Strajnar (Mass) je bila prva na 60 m in je s 7,45
sekunde za desetinko zgrešila normo za marčevsko svetovno dvoransko prvenstvo v
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Carigradu (7,35). Druga na 60 m je bila Alja Sitar (Domžale, 7,54). Med atleti je na 60 m
slavil Lenart Grkman (Kronos) s 6,97 sekunde. Jan Žumer (Mass), ob poškodovanem
Maticu Osovnikarju (težave ima z Ahilovo tetivo) in Novomeščanu Gregorju Kokaloviču
najhitrejši slovenski šprinter, pa je v kvalifikacijah zaradi poškodbe odstopil.PATTAYA - Na
teniškem turnirju serije WTA z nagradnim skladom 220.000 ameriških dolarjev v tajski
Pattayi sta znani obe finalistki. Rusinja Marija Kirilenko se bo v finalu pomerila s Slovakinjo
Danielo Hantuchovo. Kirilenkova, četrta nosilka, je v prvem polfinalu ugnala sedmo nosilko
Romunko Sorano Cirsteo s 6:2, 5:7, 6:4. Tretja nosilka Slovakinja Hantuchovova pa je bila
boljša od Tajvanke Hsieh Su-wei s 6:4, 6:1.
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www.sta.si
Naslov: Napoved - fotoservis, 11. 2. (sobota)
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: bp/mkr/bp

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725022

Ljubljana, 11. februarja (STA) - V fotoservisu STA bodo v soboto, 11. februarja, na voljo
fotografije z naslednjih dogodkov. 9.00 fototermin ob predaji poslov dosedanje ministrice za
obrambo Ljubice Jelušič novemu ministru za obrambo Alešu Hojsu; predvidoma ob 10. uri
bo izjava za medije; pred vhodom ministrstva, Vojkova 55, LJUBLJANA10.00 predaja
poslov med dosedanjim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanom Židanom
in novim ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem; ministrstvo, pisarna
ministra, Dunajska 22, LJUBLJANA10.00 primopredaja poslov med dosedanjim ministrom
za delo, družino in socialne zadeve Ivanom Svetlikom in novim ministrom Andrejem
Vizjakom; prostori ministrstva za delo, Kotnikova 28, LJUBLJANA12.30 državni sekretar v
službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko Bojan Suvorov bo predal posle s
področja lokalne samouprave novoizvoljenemu ministru za pravosodje in javno upravo
Senku Pličaniču; ob 13.30 bo izjava za medije; služba vlade za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, prostori kabineta, Dunajska cesta 56, LJUBLJANA (fototermin)LJUBNO
OB SAVINJI - Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske.HELSINKI - Sklepni dan
neformalnega srečanja Skupine Arraiolos na Finskem, ki se ga iz Slovenije udeležuje
predsednik republike Danilo Türk.(ure dogodkov so navedene po lokalnem času srednjeevropski čas + 1 ura)9.30 udeležba predsednika republike na tretjem plenarnem
zasedanju na temo Južno sosedstvo Evrope; Hotel Hilton Helsinki Kalastajatorppa,
konferenčni center, dvorana Siirtomaasali II, Kalastajatorpantie 1, HELSINKI (fototermin na
začetku plenarnega zasedanja)11.00 novinarska konferenca predsednikov držav,
udeležencev neformalnega srečanja Skupine Arraiolos; Hotel Hilton Helsinki
Kalastajatorppa, konferenčni center, dvorana Merisali, Kalastajatorpantie 1,
HELSINKIPREDVIDOMA:11.00 odprtje tradicionalnega pustnega festivala s sprevodom
tradicionalnih etnografskih mask in predajo oblasti ptujskemu princu karnevala; Mestni trg,
PTUJdežurna v uredništvu: Tatjana Žnidaršičtelefon: 01/24 10 152e-mail:
foto@sta.sifotoservis: http://www.sta.si/foto.php
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www.zurnal24.si
Naslov: Peterka: 'Šest Slovenk na stopničkah'
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Lojze Grčman

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/peterka-sest-slovenk-na-stopnickah-clanek-148154

Ljubno. Danes in jutri (13.45) prvi ženski tekmi svetovnega pokala na slovenskih tleh. "Ta
vikend sta organizirani dve tekmi. Na stopničkah je prostora za šest tekmovalk. Torej šest,"
je v svojstveno duhovitem slogu na vprašanje, koliko slovenskih skakalk bo na tekmah na
Ljubnem končalo na zmagovalnem odru, odvrnil Primož Peterka, pomočnik trenerja
Matjaža Triplata. Ravno šest Slovenk bo dobilo priložnost: Maja Vtič, Špela Rogelj, Urša
Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Katja Požun. "Ni slabo, kajne?" Nekdanji skakalni as
je praktično takoj po končani tekmovalni karieri presedlal med trenerje, med "vražjimi
Slovenkami" pa se izvrstno počuti. Temu v prid govorijo tudi rezultati. Katja Požun si je
minuli konec tedna v avstrijskem Hinzenbachu priskakala prve stopničke, skupno je četrta.
Orlice pa se na tekmah redno uvrščajo med deseterico ali višje. "Dekleta imajo letos prvič
sredstva, da lahko izpeljejo kakovosten program ? in ta se tudi izvaja," pravi Peterka:
"Rezerve so, drugače bi zmagovali. Ampak rezultati niso slabi, kajne? Biti tretji v svetovnem
pokalu ? to pri dekletih ni več mačji kašelj. Želim si, da bi se baza razširila, po mojih
informacijah je kup začetnic, ampak da pridejo do svetovnega pokala pri 15 letih bo še
nekaj časa trajalo." Prej bi bil trener "Bolje bi bilo, da bi bil najprej trener in nato skakalec.
So določene stvari, ki jih nisem nikoli poskusil, zdaj pa bi jih ? da vidim, kakšne so
posledice," še razmišlja Peti, ki ima v novi vlogi manj časa kot nekdaj: "Tudi ko sem doma,
nisem doma." Zato moškega svetovnega pokala ne spremlja ravno najpodrobneje, seveda
pa se iskreno pozdravlja uspehe nekdanjih sotekmovalcev pod vodstvom Gorana Janusa:
"Zelo sem vesel za Gorana. Že prej sem vedel, da je super trener. Res."
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www.vecer.si
Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem,
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: sta

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.vecer.com/clanek2012021105746562

Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka
prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob Savinji.
Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko Saro Takanaši (245,6). V finalu so
nastopile tudi štiri Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (218,8) na sedmem
mestu.Požunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu napredovala za dve mesti, prav
tako Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13. mesto, Urša Bogataj (195) je
bila 20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih 30. Brez finala sta v slovenski vrsti
ostali Manja Pograjc na 36. in Anja Tepeš na 38. mestu.V nedeljo bo na Ljubnem še ena
tekma svetovnega pokala; prva serija se bo začela ob 13.45.
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www.vecer.si
Naslov: Slovenska 'vražja dekleta' pripravljena na nastop
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: sta

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.vecer.com/clanek2012021105746545

Na Ljubnem ob Savinji bo danes ob 13.45 prva od dveh tekem svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske. Slovenske barve bodo pred domačimi navijači zastopale
Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj. Vse so
dobro pripravljene in tudi na domačem terenu pričakujejo dobre nastope.Tekme na
Ljubnem v smučarskem svetu slovijo - v minulih letih so bile to tekme celinskega pokala, to
sezono pa v premierni sezoni svetovnega pokala tudi na najvišji ravni - kot najboljše
preizkušnje v mednarodni karavani tako z organizacijskega vidika kot z vidika obiska in
samega vzdušja, prireditelji pa obljubljajo, da letos ne bo nič drugače. Za nastope je
prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica slovenskih "vražjih
deklet".Požunova, ki je minuli konec tedna na tekmi v Hinzenbachu stala na stopničkah,
skupno pa je na visokem četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim
občinstvom: "Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še
bolj motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše
vzdušje. Komaj že čakam! Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti
še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih."Že v petek je bil na sporedu uradni
trening, danes in v nedeljo pa se bosta obe tekmi v Zgornjesavinjski dolini začeli ob 13.45.
Prireditelji pričakujejo od tri do pet tisoč obiskovalcev na dan, cena vstopnice pa je
simbolična, kot pravijo, 5 evrov za celoten vikend.
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www.vecer.si
Naslov: Po prvi seriji v vodstvu Hendricksonova
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: sta

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.vecer.com/clanek2012021105746560

Na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal na Ljubnem je po prvi seriji v vodstvu
Američanka Sarah Hendrickson (122,3 točk). Druga je Japonka Sara Takanaši (120,4),
tretja pa Nemka Melanie Faisst (112,1). Od šestih Slovenk je na devetem mestu najboljša
Katja Požun (107,7).Špela Rogelj je 15. (104,0), Urša Bogataj 21. (95,9), Maja Vtič pa 24.
(94,8). Dve se nista uvrstili v drugo serijo, Mojca Pograjc je bila 36. (84,4), Anja Tepeš pa
38. (79,9).
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www.times.si
Naslov: V živo: Ženski skoki v Ljubnem ob Savinji - Šport - TIMES.si
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: RTV-Slovenija

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/v-zivo-zenski-skoki-v-ljubnem-ob-savinji--517af17758-2c2d88b1ed.html

V Ljubnem ob Savinji se smučarke skakalke merijo na tekmi svetovnega pokala, ki je sploh
prvič v Sloveniji. Na štartu je v konkurenci 46 skakalk tudi šest Slovenk: Manja Pograjc,
Anja Tepeš, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Maja Vtič in Katja ... V Ljubnem ob Savinji se
smučarke skakalke merijo na tekmi svetovnega pokala, ki je sploh prvič v Sloveniji. Na
štartu je v konkurenci 46 skakalk tudi šest Slovenk: Manja Pograjc, Anja Tepeš, Urša
Bogataj, Špela Rogelj, Maja Vtič in Katja ...
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www.times.si
Naslov: V Ljubnem praznik ženskih smučarskih skokov - Šport Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: 24ur

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/v-ljubnem-praznik-zenskih-smucarskih-skokov--c6929af3e9-8b0c68b4b2.html

Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov v Ljubnem ob Savinji na točke svetovnega pokala
računa kar šest Slovenk. V najboljši formi je v zadnjem času Katja Požun, ki pravi, da je
zaradi domačega terena še bolj motivirana kot običajno. Na prvi tekmi ženskih smučarskih
skokov v Ljubnem ob Savinji na točke svetovnega pokala računa kar šest Slovenk. V
najboljši formi je v zadnjem času Katja Požun, ki pravi, da je zaradi domačega terena še
bolj motivirana kot običajno.
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www.times.si
Naslov: Peterka: 'Šest Slovenk na stopničkah' - Šport - TIMES.si
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Zurnal24

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/peterka-sest-slovenk-na-stopnickah--2eb365f35b-daf9bab449.html

Ljubno. Danes in jutri (13.45) prvi ženski tekmi svetovnega pokala na slovenskih tleh. "Ta
vikend sta organizirani dve tekmi. Na stopničkah je prostora za šest tekmovalk. Ljubno.
Danes in jutri (13.45) prvi ženski tekmi svetovnega pokala na slovenskih tleh. 'Ta vikend sta
organizirani dve tekmi. Na stopničkah je prostora za šest tekmovalk.
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www.times.si
Naslov: Hiša med nogami - Šport - TIMES.si
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Slo.Novice

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/hisa-med-nogami--c7271b6cb4-fd41a6759c.html

LJUBNO OB SAVINJI ? Ljubno ob Savinji je zagotovo eden najmanjših krajev na zemeljski
obli, ki prireja tekmovanje svetovnega ranga ? to soboto in nedeljo bosta kar dve tekmi za
svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. LJUBNO OB SAVINJI ? Ljubno ob Savinji je
zagotovo eden najmanjših krajev na zemeljski obli, ki prireja tekmovanje svetovnega
ranga ? to soboto in nedeljo bosta kar dve tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih za
ženske.
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www.times.si
Naslov: VIDEO in FOTO: Na Ljubnem zmaga Hendricksonovi,
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: 24ur

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/video-in-foto-na-ljubnem-zmaga-hendricksonovi-pozunova-sedma--cf4436450c8b0c68b4b2.html

Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji je na točke svetovnega
pokala računalo šest Slovenk. Zmagala je Američanka Sarah Hendrickson, najboljša
Slovenka je bila Katja Požun na 7. mestu. Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov na
Ljubnem ob Savinji je na točke svetovnega pokala računalo šest Slovenk. Zmagala je
Američanka Sarah Hendrickson, najboljša Slovenka je bila Katja Požun na 7. mestu.
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www.times.si
Naslov: Ljubno: zmaga Hendricksonovi, Požunova na 7. mestu Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Delo

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/ljubno-zmaga-hendricksonovi-pozunova-na-7-mestu--702085075b-dd246659b2.html

Ljubno ob Savinji prvič tekme ženskih smučarskih skokov za svetovni pokal. Navijače je
razveselila Katja Požun na 7. mestu. Ljubno - Na premierni tekmi ženskih smučarskih
skokov za svetovni pokal na slovenskih tleh je zmagala Američanka ... Ljubno ob Savinji
prvič tekme ženskih smučarskih skokov za svetovni pokal. Navijače je razveselila Katja
Požun na 7. mestu. Ljubno - Na premierni tekmi ženskih smučarskih skokov za svetovni
pokal na slovenskih tleh je zmagala Američanka ...
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www.times.si
Naslov: Sarah udarila na rekordnem Ljubnem, Požunova sedma Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/sarah-udarila-na-rekordnem-ljubnem-pozunova-sedma--768e2b8d61-3ce2132af7.html

Ljubno se je v soboto zapisalo med rekorderje v ženskih skokih. Nikdar v zgodovini še ni
bilo na ženski tekmi svetovnega pokala tolikšnega števila gledalcev. Ljubno se je v soboto
zapisalo med rekorderje v ženskih skokih. Nikdar v zgodovini še ni bilo na ženski tekmi
svetovnega pokala tolikšnega števila gledalcev.
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www.times.si
Naslov: Hendricksonova zmagovalka prve tekme na Ljubnem,
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Vecer

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/hendricksonova-zmagovalka-prve-tekme-na-ljubnem-pozunova-sedma--d478024a72e4c8705a75.html

Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka
prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob Savinji.
Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko Saro Takanaši (245,6). Najboljša
smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka prve od dveh
tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob Savinji. Američanka je v
tesnem boju za las ugnala Japonko Saro Takanaši (245,6).
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www.times.si
Naslov: Na Ljubnem zmaga Hendricksonovi, Požunova sedma - Šport
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: 24ur

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/na-ljubnem-zmaga-hendricksonovi-pozunova-sedma--4cfcce2ae3-8b0c68b4b2.html

Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov v Ljubnem ob Savinji je na točke svetovnega
pokala računalo šest Slovenk. Zmagala je Američanka Sarah Hendrickson, najboljša
Slovenka je bila Katja Požun na 7. mestu. Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov v
Ljubnem ob Savinji je na točke svetovnega pokala računalo šest Slovenk. Zmagala je
Američanka Sarah Hendrickson, najboljša Slovenka je bila Katja Požun na 7. mestu.
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www.times.si
Naslov: Po prvi seriji vodi Hendricksonova, Požunova deveta - Šport Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: 24ur

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/po-prvi-seriji-vodi-hendricksonova-pozunova-deveta--9165907736-8b0c68b4b2.html

Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov v Ljubnem ob Savinji na točke svetovnega pokala
računa kar šest Slovenk. Po prvi seriji je v vodstvu Američanka Sarah Hendrickson,
najboljša Slovenka je Požunova na 9. mestu. Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov v
Ljubnem ob Savinji na točke svetovnega pokala računa kar šest Slovenk. Po prvi seriji je v
vodstvu Američanka Sarah Hendrickson, najboljša Slovenka je Požunova na 9. mestu.
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www.times.si
Naslov: Ljubo: zmaga Hendricksonovi, Požunova na 7. mestu - Šport
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Delo

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/ljubo-zmaga-hendricksonovi-pozunova-na-7-mestu--e9464c333a-a550211c7f.html

Ljubno ob Savinji prvič tekme ženskih smučarskih skokov za svetovni pokal. Navijače je
razveselila Katja Požun na 7. mestu. Ljubno - Na premierni tekmi ženskih smučarskih
skokov za svetovni pokal na slovenskih tleh je zmagala Američanka ... Ljubno ob Savinji
prvič tekme ženskih smučarskih skokov za svetovni pokal. Navijače je razveselila Katja
Požun na 7. mestu. Ljubno - Na premierni tekmi ženskih smučarskih skokov za svetovni
pokal na slovenskih tleh je zmagala Američanka ...
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www.times.si
Naslov: Požunova sedma na 'domači' skakalnici - Šport - TIMES.si
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: RTV-Slovenija

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/pozunova-sedma-na-domaci-skakalnici--f792f14ba0-b91f4b00d3.html

Američanka Sarah Hendrickson je dobila premierno preizkušnjo smučark skakalk za
svetovni pokal v Ljubnem ob Savinji. Katja Požun je bila sedma. Hendricksonova je tako še
enkrat več potrdila, da je najboljša skakalka te zime. Američanka Sarah Hendrickson je
dobila premierno preizkušnjo smučark skakalk za svetovni pokal v Ljubnem ob Savinji.
Katja Požun je bila sedma. Hendricksonova je tako še enkrat več potrdila, da je najboljša
skakalka te zime.
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www.siol.net
Naslov: Triplat: Kar je preveč, je preveč
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/triplat_kar_je_prevec_je_prevec.aspx

Ljubno - Pričakovanja navijačev kot tudi slovenskega ženskega skakalnega tabora pred
prvo tekmo na Ljubnem so bila večja kot sedmo mesto Katje Požun, a je vražje Slovenke
pri pohodu na vrh oviral tudi veter. V prvi seriji je imela od naših tekmovalk najslabše
razmere Maja Vtič, ki ni mogla narediti boljšega skoka in bila tako že po prvi seriji vidno
razočarana, saj si je želela pred domačimi navijači narediti odmevnejši rezultat. Da ni imela
dobrih razmer za skok, je poudaril tudi trener Matjaž Triplat. "Maja je bila osmoljenka te
tekme. V prvi seriji je imela katastrofalne razmere. Nikoli se ne izgovarjam na vreme.
Vedno sem osredotočen na tehniko. Skoki so le zunanji šport. A kar je preveč, je preveč.
Ne želim si več takih tekem. Upam, da bo žirija bolj pametno in pošteno odpeljala jutri vse
skupaj," je sprva dejal Triplat in o nastopih slovenskih tekmovalk v celoti dejal sledeče:
"Prva serija je bila izjemno težka. Dobili smo zelo slabe pogoje. Bil sem zelo jezen, ker bi
se dalo tekmo bolj pošteno izpeljati. Dve tekmovalki sta bili v rdeči luči. Izjemno težko je
trenerju zamahniti, ker ve, da skakalka nima pravih možnosti za dober rezultat. Boli nas, da
veliko energije in volje vlagamo v vse skupaj, potem pa se nam na takšen način podira.
Vendar to so smučarski skoki. Moramo priznati, da imamo včasih tudi nekaj sreče, vendar
letos še nismo bili v tej vlogi."
Na koncu je imela Slovenija štiri predstavnice med
dobitnicami točk. Najvišje uvrščena je bila Katja Požun na sedmem mestu, Špela Rogelj je
bila trinajsta, Urša Bogataj dvajseta in Maja Vtič trideseta. Za veliko zadovoljstvo in
navdušenje v slovenskem taboru pa so poskrbeli navijači, ki so se zbrali v velikem številu,
kar pri ženskih skokih ni praksa in tako navdušili naša dekleta. Na Ljubno jih je prišlo okoli
3000, kar je rekord za ženske skoke. Enakega vzdušja si želi Triplat tudi v nedeljo:
"Pošteno povedano nisem slišal vzdušja, ker sem bil toliko v tekmi. So mi pa tuji trenerji
povedali, da so uživali ob tem vzdušju. Upam, da nas navijači jutri ponesejo, mi pa njih.
Obetamo si lahko boljše uvrstitve. Predvsem si želim, da tehnično nadgradimo sobotne
skoke." Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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www.slovenskenovice.si
Naslov: Američanka Hendricksonova zmagala, Požunova sedma
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: T. P., STA

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/time-out/americanka-hendricksonova-zmagala-pozunova-sedma

Katja Požun je pristala na sedmem mestu. LJUBNO OB SAVINJI - Najboljša smučarska
skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke) je zmagovalka prve od dveh tekem
svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob Savinji. Američanka je v tesnem
boju za las ugnala Japonko Saro Takanaši (245,6). V finalu so nastopile tudi štiri Slovenke;
najboljša med njimi je bila Katja Požun (218,8) na sedmem mestu.Špela Rogelj je bila
trinajstaPožunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu napredovala za dve mesti, prav
tako Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13. mesto, Urša Bogataj (195) je
bila 20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih 30. Brez finala sta v slovenski vrsti
ostali Manja Pograjc na 36. in Anja Tepeš na 38. mestu.V nedeljo bo na Ljubnem še ena
tekma svetovnega pokala; prva serija se bo začela ob 13.45.
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www.siol.net
Naslov: GostoLjubno kraj za slovensko veselje?
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/zenski_smuki_ljubno_vtic.aspx

Ljubno - Danes bo na Ljubnem prva od dveh tekem smučarskih skokov za svetovni pokal.
Slovenska vražja dekleta bodo skušala pred domačimi navijači skočiti na stopničke.
Slovenija bo nastopila na sobotni in nedeljski tekmi v sestavi Manja Pograjc, Anja Tepeš,
Urša Bogataj, Špela Rogelj, Maja Vtič in Katja Požun. Zadnja četvorka se je odlično znašla
že na petkovem treningu, zato so lahko pričakovanja slovenske javnosti pred domačima
preizkušnjama za svetovni pokal razumljivo visoka. Vse skupaj se bo začelo ob 13.45.
Skoki v živo (od 13.45):
Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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www.slovenskenovice.si
Naslov: Vražje Slovenke danes in jutri v Ljubnem
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: A. F.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/time-out/vrazje-slovenke-danes-jutri-v-ljubnem

Tekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo kot najboljše preizkušnje v mednarodni
karavani tako z organizacijskega vidika kot z vidika obiska in samega vzdušja. LJUBNO OB
SAVINJI - Na Ljubnem ob Savinji bo danes ob 13.45 prva od dveh tekem svetovnega
pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenske barve bodo pred domačimi navijači
zastopale Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš, Manja Pograjc in Špela
Rogelj. Vse so dobro pripravljene in tudi na domačem terenu pričakujejo dobre
nastope.Vrhunec sezoneTekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo - v minulih letih so
bile to tekme celinskega pokala, to sezono pa v premierni sezoni svetovnega pokala tudi na
najvišji ravni - kot najboljše preizkušnje v mednarodni karavani tako z organizacijskega
vidika kot z vidika obiska in samega vzdušja, prireditelji pa obljubljajo, da letos ne bo nič
drugače. Za nastope je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav, med njimi bo tudi šesterica
slovenskih 'vražjih deklet'.Najboljša Slovenka sproščenaPožunova, ki je minuli konec tedna
na tekmi v Hinzenbachu stala na zmagovalnih stopničkah, skupno pa je na visokem
četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim občinstvom: 'Kakšnega
dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še bolj motivirana. Upam,
da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše vzdušje. Komaj že čakam!
Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti še tiste napakice, ki se mi
pojavljajo v skokih.'Danes in v nedeljo ob 13.45Že v petek je bil na sporedu uradni trening,
danes in v nedeljo pa se bosta obe tekmi v Zgornjesavinjski dolini začeli ob 13.45.
Prireditelji pričakujejo 3000 do 5000 obiskovalcev na dan, cena vstopnice pa je simbolična,
kot pravijo, 5 evrov za celotni vikend.
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www.slovenskenovice.si
Naslov: Vodi Američanka, Požunova je deveta
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: T. P., STA

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/time-out/vodi-americanka-pozunova-je-deveta

Od šestih Slovenk je najboljša Katja Požun. LJUBNO OB SAVINJI - Na tekmi smučarskih
skakalk za svetovni pokal na Ljubnem je po prvi seriji v vodstvu Američanka Sarah
Hendrickson (122,3 točk). Druga je Japonka Sara Takanaši (120,4), tretja pa Nemka
Melanie Faisst (112,1). Od šestih Slovenk je na devetem mestu najboljša Katja Požun
(107,7).Dvema ni uspeloŠpela Rogelj je 15. (104,0), Urša Bogataj 21. (95,9), Maja Vtič pa
24. (94,8). Dve se nista uvrstili v drugo serijo, Mojca Pograjc je bila 36. (84,4), Anja Tepeš
pa 38. (79,9).
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www.siol.net
Naslov: Skakalni praznik na Ljubnem
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/data/fotogalerije/sportal/2012/02/ljubno_skoki_sobota.aspx

Velika zmagovalka tekme svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih na Ljubnem je
Američanka Sarah Hendrickson. Pri slovenskih skakalkah manjkala pika na i, da bi spravile
3000 navijačev v delirij. Velika zmagovalka tekme svetovnega pokala v ženskih smučarskih
skokih na Ljubnem je Američanka Sarah Hendrickson. Pri slovenskih skakalkah manjkala
pika na i, da bi spravile 3000 navijačev v delirij.
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www.slovenskenovice.si
Naslov: Hiša med nogami
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. K.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/bulvar/domaci-trac/hisa-med-nogami

To soboto in nedeljo bosta kar dve tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske.
LJUBNO OB SAVINJI - Ljubno ob Savinji je zagotovo eden najmanjših krajev na zemeljski
obli, ki prireja tekmovanje svetovnega ranga - to soboto in nedeljo bosta kar dve tekmi za
svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. Na Ljubnem, ki je postalo baza naših
smučarskih skakalk, so doslej zelo uspešno izvedli že pet mednarodnih tekem za ženski
celinski pokal, letos pa jim je mednarodna smučarska zveza zaupala preizkušnji na najvišji
ravni. Organizacijski motor prireditve je tudi predsednik uprave BTC Jože Mermal, ki je že
nekaj let častni predsednik organizacijskega odbora in kot lokalpatriot tudi neutrudni garač
pri izgradnji skakalnega centra na Ljubnem. Povsem po naključju je lani nastal mojstrski
posnetek skakalke, ki z razprtimi smučmi leti v globino, med njenimi nogami pa je fotograf
ujel Mermalovo rojstno hišo sredi Ljubnega.
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www.rtvslo.si
Naslov: V živo: Ženski skoki v Ljubnem ob Savinji
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: A. V.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/v-zivo-zenski-skoki-v-ljubnem-ob-savinji/276619

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju V Ljubnem ob Savinji se smučarke skakalke merijo na
tekmi svetovnega pokala, ki je sploh prvič v Sloveniji. Na štartu je v konkurenci 46 skakalk
tudi šest Slovenk: Manja Pograjc, Anja Tepeš, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Maja Vtič in
Katja Požun.Prenos tekme iz Ljubnega ob Savinji, kjer se je temperatura spustila deset
stopinj pod ničlo, si oglejte na TVS 2 in na MMC-ju.

A. V.
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www.rtvslo.si
Naslov: Požunova sedma na 'domači' skakalnici
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: A. V.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/pozunova-sedma-na-domaci-skakalnici/276619

Do točk štiri Slovenke Američanka Sarah Hendrickson je dobila premierno preizkušnjo
smučark skakalk za svetovni pokal v Ljubnem ob Savinji. Katja Požun je bila sedma.
Hendricksonova je tako še enkrat več potrdila, da je najboljša skakalka te zime. Vodila je že
po prvi seriji. Drugo mesto je osvojila Japonka Sara Takanaši, tretje pa Avstrijka Daniela
Iraschko, ki je v finalni seriji z 90 metri poskrbela tudi za daljavo dneva.Požunova
(82,0/84,5 m) je v drugi seriji pridobila dve mesti. Do točk so prišle še tri Slovenke. Špela
Rogelj je bila 13., Urša Bogataj 20. in Maja Vtič 30.V nedeljo bo v Ljubnem še ena tekma.
Prva serija se bo začela ob 13.45.
Končni vrstni red: točke daljavi 1. S. HENDRICK. ZDA 246,5 85,5/87,0 2. S. TAKANAŠI
JAP 245,2 86,5/88,5 3. D. IRASCHKO AVT 229,2 81,5/90,0 4. U. GRAESSLER NEM 225,7
85,0/88,0 5. J. JEROME ZDA 220,3 85,5/83,5 6. M. FAISST NEM 219,3 86,5/84,0 7. K.
POŽUN SLO 218,8 82,0/84,5 8. L. VAN ZDA 218,3 83,5/83,5 9. A. SAGEN NOR 214,9
84,5/81,5 10. J. SEIFRIED. AVT 214,3 85,5/81,5 ... 13. Š. ROGELJ SLO 205,6 83,0/81,0
20. U. BOGATAJ SLO 195,0 76,5/79,0 30. M. VTIČ SLO 176,8 76,0/71,0 ------------ zunaj
finala ------------ 36. M. POGRAJC SLO 84,4 73,0 38. A. TEPEŠ SLO 79,9 69,5 Prva serija:
točke daljava 1. S. HENDRICK. ZDA 122,3 85,5 m 2. S. TAKANAŠI JAP 120,4 86,5 3. M.
FAISST NEM 112,1 86,5 4. J. JEROME ZDA 111,1 85,5 5. U. GRAESSLER NEM 110,9
85,0 6. J. SEIFRIED. AVT 110,8 85,5 7. A. SAGEN NOR 109,2 84,5 8. L. VAN ZDA 107,9
83,5 9. K. POŽUN SLO 107,7 82,0 10. L. JAHR NOR 107,4 83,5 ... 15. Š. ROGELJ SLO
104,4 83,0 21. U. BOGATAJ SLO 95,9 76,5 24. M. VTIČ SLO 94,8 76,0 ------------ zunaj
finala ----------- 36. M. POGRAJC SLO 84,4 73,0 38. A. TEPEŠ SLO 79,9 69,5Skupni vrstni
red (8/12): 1. S. HENDRICKSON ZDA 689 2. D. IRASCHKO AVT 533 3. L. VAN ZDA 334
4. K. POŽUN SLO 319 5. U. GRÄSSLER FRA 310 6. A. SAGEN NOR 288 13. M. VTIČ
SLO 176 18. Š. ROGELJ SLO 104 28. U. BOGATAJ SLO 51
A. V.
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www.rtvslo.si
Naslov: Zmaga Hendricksonove, Požunova sedma
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: A. V.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/zmaga-hendricksonove-pozunova-sedma/276619

Do točk štiri Slovenke Američanka Sarah Hendrickson je zmagovalka tekme smučark
skakalk za svetovni pokal v Ljubnem ob Savinji. Druga je bila Japonka Sara Takanaši, tretja
pa Avstrijka Daniela Iraschko.Od šestih Slovenk so se v finale prebile štiri. Katja Požun je
bila sedma, Špela Rogelj 13., Urša Bogataj 20. in Maja Vtič 30. V nedeljo bo v Ljubnem ob
Savinji še ena tekma.
Končni vrstni red: točke daljavi 1. S. HENDRICK. ZDA 246,5 85,5/87,0 2. S. TAKANAŠI
JAP 245,2 86,5/88,5 3. D. IRASCHKO AVT 229,2 81,5/90,0 4. U. GRAESSLER NEM 225,7
85,0/88,0 5. J. JEROME ZDA 220,3 85,5/83,5 6. M. FAISST NEM 219,3 86,5/84,0 7. K.
POŽUN SLO 218,8 82,0/84,5 8. L. VAN ZDA 218,3 83,5/83,5 9. A. SAGEN NOR 214,9
84,5/81,5 10. J. SEIFRIED. AVT 214,3 85,5/81,5 ... 13. Š. ROGELJ SLO 205,6 83,0/81,0
20. U. BOGATAJ SLO 195,0 76,5/79,0 30. M. VTIČ SLO 176,8 76,0/71,0 ------------ zunaj
finala ------------ 36. M. POGRAJC SLO 84,4 73,0 38. A. TEPEŠ SLO 79,9 69,5 Prva serija:
točke daljava 1. S. HENDRICK. ZDA 122,3 85,5 m 2. S. TAKANAŠI JAP 120,4 86,5 3. M.
FAISST NEM 112,1 86,5 4. J. JEROME ZDA 111,1 85,5 5. U. GRAESSLER NEM 110,9
85,0 6. J. SEIFRIED. AVT 110,8 85,5 7. A. SAGEN NOR 109,2 84,5 8. L. VAN ZDA 107,9
83,5 9. K. POŽUN SLO 107,7 82,0 10. L. JAHR NOR 107,4 83,5 ... 15. Š. ROGELJ SLO
104,4 83,0 21. U. BOGATAJ SLO 95,9 76,5 24. M. VTIČ SLO 94,8 76,0 ------------ zunaj
finala ----------- 36. M. POGRAJC SLO 84,4 73,0 38. A. TEPEŠ SLO 79,9 69,5
A. V.

Stran 444

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.rtvslo.si
Naslov: Zmaga Hendricksonove, Požunova sedma
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: A. V.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/ljubno-pozunova-napada-z-9-mesta/276619

Do točk štiri Slovenke Američanka Sarah Hendrickson je zmagovalka tekme smučark
skakalk za svetovni pokal v Ljubnem ob Savinji. Druga je bila Japonka Sara Takanaši, tretja
pa Avstrijka Daniela Iraschko.Od šestih Slovenk so se v finale prebile štiri. Katja Požun je
bila sedma, Špela Rogelj 13., Urša Bogataj 20. in Maja Vtič 30. V nedeljo bo v Ljubnem ob
Savinji še ena tekma.
Končni vrstni red: točke daljavi 1. S. HENDRICK. ZDA 246,5 85,5/87,0 2. S. TAKANAŠI
JAP 245,2 86,5/88,5 3. D. IRASCHKO AVT 229,2 81,5/90,0 4. U. GRAESSLER NEM 225,7
85,0/88,0 5. J. JEROME ZDA 220,3 85,5/83,5 6. M. FAISST NEM 219,3 86,5/84,0 7. K.
POŽUN SLO 218,8 82,0/84,5 8. L. VAN ZDA 218,3 83,5/83,5 9. A. SAGEN NOR 214,9
84,5/81,5 10. J. SEIFRIED. AVT 214,3 85,5/81,5 ... 13. Š. ROGELJ SLO 205,6 83,0/81,0
20. U. BOGATAJ SLO 195,0 76,5/79,0 30. M. VTIČ SLO 176,8 76,0/71,0 ------------ zunaj
finala ------------ 36. M. POGRAJC SLO 84,4 73,0 38. A. TEPEŠ SLO 79,9 69,5 Prva serija:
točke daljava 1. S. HENDRICK. ZDA 122,3 85,5 m 2. S. TAKANAŠI JAP 120,4 86,5 3. M.
FAISST NEM 112,1 86,5 4. J. JEROME ZDA 111,1 85,5 5. U. GRAESSLER NEM 110,9
85,0 6. J. SEIFRIED. AVT 110,8 85,5 7. A. SAGEN NOR 109,2 84,5 8. L. VAN ZDA 107,9
83,5 9. K. POŽUN SLO 107,7 82,0 10. L. JAHR NOR 107,4 83,5 ... 15. Š. ROGELJ SLO
104,4 83,0 21. U. BOGATAJ SLO 95,9 76,5 24. M. VTIČ SLO 94,8 76,0 ------------ zunaj
finala ----------- 36. M. POGRAJC SLO 84,4 73,0 38. A. TEPEŠ SLO 79,9 69,5
A. V.
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www.dolenjskilist.si
Naslov: Na Ljubnem Vtičeva danes ni imela sreče
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: STA, J. A.

Rubrika, Oddaja:

http://feedproxy.google.com/~r/DolenjskiList/~3/2cJj_EkkWYU/

Maja Vtič (Foto: Andreja Prel)
Ljubno ob Savinji - Najboljša smučarska skakalka to zimo Sarah Hendrickson (246,5 točke)
je zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala, ki ju ta konec tedna gosti Ljubno ob
Savinji. Američanka je v tesnem boju za las ugnala Japonko Saro Takanaši (245,6). V
finalu so nastopile tudi štiri Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (218,8) na
sedmem mestu, Mirnčanka Maja Vtič pa je zasedla 30. mesto.
Požunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu napredovala za dve mesti, prav tako
Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13. mesto, Urša Bogataj (195) je bila
20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih 30. Brez finala sta v slovenski vrsti
ostali Manja Pograjc na 36. in Anja Tepeš na 38. mestu.
Jutri bo na Ljubnem še ena tekma svetovnega pokala; prva serija se bo začela ob 13.45.
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www.delo.si
Naslov: Napoved športnih dogodkov: nedelja, 12. februar
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/drugi-sporti/napoved-sportnih-dogodkov-nedelja-12-februar.html

Napoved zanimivejših športnih dogodkov doma in po svetu za nedeljo, 12. februarja 2012.
Nogomet
V afriškem prvenstvu je na sporedu le še finale. Za naslov se bosta v Librevilleju pomerila
Zambija in Slonokoščena obala (20.00).
Rokomet
V 2. kolu drugega dela rokometne lige prvakinj bo Krim Mercator gostoval pri Budućnost
(18.00).
Alpsko smučanje
Soldeu bo zaradi obrnjenega sporeda tokrat gostil ženski veleslalom za svetovni pokal (ob
10.45 in 12.45). Moški bodo v Sočiju nastopili v superkombinaciji (8.00 in 11.00).
Smučarski tek
V Novem Mestu na Moravskem se nadaljuje svetovni pokal v teku na smučeh. Na sporedu
bosta štafeti 4 x 5 km in 4 x 10 km (11.15 in 14.00).
Biatlon
V Kontiolahtiju bodo biatlonci nastopili v zasledovanjuna 12,5 km in 10 km (11.30 in 13.30).
Smučarski skoki
Ljubno ob Savinji bo gostilo še eno posamezno žensko tekmo za svetovni pokal (13.45),
moški bodo v posamezni konkurenci tekmovali v Willingenu (14.45).
Tenis
Zadnji dan 1. kola Davisovega pokal se bosta v 1. evroafriška skupini pomerili Slovenija in
Danska (15.00).
Košarka
V 20. kolu lige ABA bo Helios Domžale gostoval pri Crveni zvezdi (17.00).
Hokej
V EBEL bo v 9. kolu drugega dela Olimpija gostovala v Celovcu (17.30).
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www.delo.si
Naslov: Ljubno: v finalni seriji štiri slovenske skakalke
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/ljubno-v-finalni-seriji-stiri-slovenske-skakalke.html

Ljubno ob Savinji gosti prvo slovensko tekmo ženskih smučarskih skokov za svetovni
pokal. Ljubno - Na premierni tekmi ženskih smučarskih skokov za svetovni pokal na
slovenskih tleh je pred finalno serijo v vodstvu Američanka Sarah Hendrickson.
Hendricksonova je dosegla daljavo 85,5 metra. Na drugem mestu je Japonka Sara
Takanaši, tretja pa Nemka Melanie Faisst.
V finalni seriji bodo nastopile tudi štiri Slovenke: Katja Požun je po prvi seriji 9., Špela
Rogelj 15., Urša Bogataj 21. in Maja Vtič 24.
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www.delo.si
Naslov: Ljubno: zmaga Hendricksonovi, Požunova na 7. mestu
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/ljubno-zmaga-hendricksonovi-pozunova-na-7-mestu.html

Ljubno ob Savinji prvič tekme ženskih smučarskih skokov za svetovni pokal. Navijače je
razveselila Katja Požun na 7. mestu. Ljubno - Na premierni tekmi ženskih smučarskih
skokov za svetovni pokal na slovenskih tleh je zmagala Američanka Sarah Hendricksonn
(246,5 točke) pred Japonko Saro Takanaši, na tretje mesto se je z izjemnim skokom v
finalni seriji prebila Avstrijka Daniela Iraschko.
Američanka je tako v tej sezoni osvojila že svojo peto zmago in ostaja vodilna tudi v skupni
razvrstitvi svetovnega pokala.
V finalni seriji so nastopile tudi štiri Slovenke in razveselile s solidnimi uvrstitvami, najboljša
med njimi je bila Katja Požun (218,8) na sedmem mestu.
Požunova, ki je bila po prvi seriji deveta, je v finalu napredovala za dve mesti, prav tako
Špela Rogelj (205,6 točke), ki je na koncu zasedla 13. mesto, Urša Bogataj (195) je bila
20., Maja Vtič (176,8) pa po ponesrečenih nastopih 30.
Brez finala sta v slovenski vrsti ostali Manja Pograjc na 36. in Anja Tepeš na 38. mestu.
V nedeljo bo na Ljubnem še ena tekma svetovnega pokala; prva serija se bo začela ob
13.45.
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www.24ur.com
Naslov: V Ljubnem praznik ženskih smučarskih skokov
Datum: 11.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: 09:54

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://24ur.com/sport/zimski_sporti/v-ljubnem-praznik-zenskih-smucarskih-skokov.html

Na prvi tekmi ženskih smučarskih skokov v Ljubnem ob Savinji na točke svetovnega pokala
računa kar šest Slovenk. V najboljši formi je v zadnjem času Katja Požun, ki pravi, da je
zaradi domačega terena še bolj motivirana kot običajno. V Ljubnem ob Savinji bo na
sporedu prva od dveh tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Slovenske
barve bodo pred domačimi navijači zastopale Katja Požun, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja
Tepeš, Manja Pograjc in Špela Rogelj. Vse so dobro pripravljene in tudi na domačem
terenu pričakujejo dobre nastope. Tekme na Ljubnem v smučarskem svetu slovijo - v
minulih letih so bile to tekme celinskega pokala, to sezono pa v premierni sezoni
svetovnega pokala tudi na najvišji ravni - kot najboljše preizkušnje v mednarodni karavani
tako z organizacijskega vidika kot z vidika obiska in samega vzdušja, prireditelji pa
obljubljajo, da letos ne bo nič drugače. Za nastope je prijavljenih 49 skakalk iz 14 držav,
med njimi bo tudi šesterica slovenskih 'vražjih deklet'.
(Foto: Reuters)
Požunova, ki je minuli konec tedna na tekmi v Hinzenbachu stala na stopničkah, skupno pa
je na visokem četrtem mestu, sproščeno pričakuje nastope pred domačim občinstvom:
'Kakšnega dodatnega pritiska ne čutim, prej sem zaradi domačih navijačev še bolj
motivirana kot sicer. Upam, da nas bo prišlo spodbujat čim več ljudi in da bo čim boljše
vzdušje. Komaj že čakam! Forma je dobra, upam pa, da mi bo konec tedna uspelo odpraviti
še tiste majhne napake, ki se mi pojavljajo v skokih.' Že v petek je bil na sporedu uradni
trening, danes in v nedeljo pa se bosta obe tekmi v Zgornjesavinjski dolini začeli ob 13.45.
Prireditelji pričakujejo od tri do pet tisoč obiskovalcev na dan, cena vstopnice pa je
simbolična, kot pravijo, 5 evrov za celoten vikend.
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Radio 1
Naslov: Predsednik države bo navijal za slovenske skakalke
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 13:20:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.5
Rubrika, Oddaja: V eter

Danes zjutraj se je dan pričel zelo posebno. Boštjanu Romihu je v predsedniškem stotem
Zajtrku z zvezdami družbo delal predsednik dr. Danilo Türk. Takoj za tem se je sicer
odpravil na Ljubno, tam se bo udeležil FIS tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih
skokih za ženske. To se je sedaj čudno slišalo, ne bo skakal, temveč navijal za naše vražje
Slovenke. Zjutraj pa se je z Boštjanom pogovarjal tudi o New Yorku.
BOŠTJAN ROMIH: Gospod Türk, prejle sva govorila o New Yorku, ki ste ga opisali kot
verjetno najbolj naporno obdobje vašega življenja. Ampak po drugi strani je to verjetno
fantastična izkušnja?
Dr. DANILO TÜRK: Gotovo, to je zelo lepa zanimiva, velika izkušnja. Za mene Združeni
narodi niso bili novo okolje, New York pa je bil novo okolje v tem smislu, da je tam veliko
težje živet kot priti na obisk. Veste, če prihajate na konference ali če koga obiščete, je New
York zelo zanimiv kraj. Tam se dobro počutite, veliko se dogaja. Če pa si morate
organizirati vse bivanje, vse kar gre z vsakodnevnim življenjem, pa vidite, da je to zelo
zahteven kraj. Treba je dobro planirat, treba je dobro in previdno ravnat. Ljudem ne morete
vedno verjeti. Življenje, organizacija vsakodnevnega življenja zahteva, da ste previdni,
skrbni, da planirate dobro. Recimo, če hočete iti na kakšen dober koncert ali kaj takega,
morate dovolj zgodaj vnaprej planirat. V opero ni mogoče tako enostavno iti, kot sem si
sprva predstavljal in tako dalje.
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Radio Ognjišče
Naslov: Ljubno ob Savinji je ta konec tedna gostilo tekmi svetovnega
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 15:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.43
Rubrika, Oddaja: Info oddaja

NOVINARKA: Ljubno ob Savinji je ta konec tedna gostilo tekmi svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske. Tako, kot včeraj je tudi danes slavila Američanka Sarah
Hendrickson. Nastopile so tudi Slovenke: včeraj so se v v finale uvrstile štiri, danes tri. Na
obeh tekmah je bila med njimi najboljša Katja Požun. Včeraj je končala na 7., da nes pa na
9. mestu.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Na Ljubnem znova najboljša Američanka
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Dare Rupar

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.5
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

JURE JEROMEN: Junakinja tekmovanja smučark skakalk za točke svetovnega pokala na
Ljubnem je Američanka Sarah Hendrickson, ki je za drugo zmago s 95 metri v finalni seriji
postavila nov rekord naprave. Za slovensko uvrstitev v deseterico je še enkrat v sezoni
poskrbela Katja Požun na devetem mestu.
DARE RUPAR: Ob zvokih domačih viž je na Ljubnem prevladovala ameriška himna, za kar
je skrbela še ne 18-letna Sarah Hendrickson, ki je na vrh zmagovalnega odra stopila že
četrtič v sezoni. Tokrat je v finalni seriji pristala pri kar 95 metrih, kar je velikost skakalnice.
Ob novem rekordu v ženski konkurenci na Ljubnem, pa je mirno obstala na nogah in ob
vsem napravila tudi zelo dostojen telemark. Razlike do znova druge Japonke Sare
Takanaši je bilo tokrat za skoraj 13 točk. Hendricksonova pa je štiri tekme pred koncem
sezone zanesljivo v vodstvu svetovnega pokala, kjer ji uvodno zmagoslavje ob koncu na
Holmenkollnu lahko prepreči le še poškodba. Tudi Takanašijeva je bila še enkrat znova
predobra za preostale, saj je denimo tretja Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger za Japonko
zaostala za skoraj 25 točk. V slovenskem taboru so vsekakor od Ljubnega pričakovali več.
Še enkrat znova pa je bila najboljša med našimi Katja Požun na devetem mestu.
KATJA POŽUN: V bistvu s skoki nisem zadovoljna tako zelo kot z uvrstitvami, ker res niso
bili najboljši, ampak to so skoki.
DARE RUPAR: Špela Rogelj je bila 14., Urša Bogataj pa 26. Ženski svetovni pokal se bo
marca nadaljeval na Japonskem. Z Ljubnega Dare Rupar.
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Radio 1
Naslov: Katja Požun danes deveta
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 16:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 0.52
Rubrika, Oddaja: Novice

Slovenija pa je ta konec tedna gostila najboljše smučarke skakalke. Po mnenju Rajka
Pintarja je tekma v Ljubnem ob Savinji izpolnila vsa pričakovanja.
RAJKO PINTAR: Več kot izpolnil. Več kot izpolnil. Predvsem gre za to, da imamo izredno
veliko število gledalcev, lepe skoke, zelo napeto tekmo, kaj naj si še več želimo?
V finalu najboljše trideseterice so nastopile tri Slovenke. Najboljša med njimi je bila Katja
Požun, ki je bila na koncu deveta. Zmagala je Američanka Sarah Hendrickson, ki je skočila
95 metrov.
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TV Slovenija 1
Naslov: Druga tekma na Ljubnem
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.28
Rubrika, Oddaja: Poročila

ANTONIJA RAŽEN: Skakalnica na Ljubnem ob Savinji pa je gostila drugo tekmo
svetovnega pokala za dekleta. Slovenske skakalke so bile ponovno uspešne, tri so osvojile
točke, največ jih je Katja Požun, ki je bila deveta. Še druge zmage v dveh dneh se je
veselila Američanka Sarah Henridckson.

Stran 455

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

TV Slovenija 1
Naslov: Na Ljubnem nič novega
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Sara Oblak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.62
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

BOJANA KNEZ: Če v letošnji sezoni pozorno spremljate ženske smučarske skoke potem
naslednjo zgodbo zagotovo že poznate. V slovenskem taboru je bila namreč spet najboljša
Katja Požun, tokrat deveta, že šestič v tej sezoni pa se je zmage veselila Američanka
Sarah Hendrickson.
SARA OBLAK: Drobceno dekle je na vseh prizoriščih letošnjega svetovnega pokala
dokazalo, da je za razred boljše od ostalih in o tem so se lahko prepričali tudi gledalci na
Ljubnem. Ob njenem finalnem skoku so ostali brez besed. Meril je 95 metrov in pomenil je
zanesljivo zmago. Fotografi so tako tudi danes v svoj objektiv lovili Sarah Hendrickson, ki v
letošnji sezoni uživa status prve zvezdnice ženskih smučarskih skokov.
SARAH HENDRICKSON (dve zmagi v dveh dneh): Mogoče sem slavna v Evropi, doma pa
jih ne ve veliko za to. A to skušam spremeniti.
SARA TAKANAŠI (2. mesto): Zelo dobra je, prava zvezdnica.
ŠPELA ROGELJ (14. mesto): Meni je vzor, ker je enako stara kot jaz in mi daje neko
motivacijo, da to lahko naredim tudi jaz.
SARA OBLAK: Tudi drugo uvrščena in 14. iz današnje tekme torej o tekmici govorita brez
kančka zavisti. Veliko lepega lahko povemo tudi o Katji Požun. Zagorjanka je že devetič
letos skočila v prvo deseterico in po vrnitvi v skakalno karavano nadaljuje serijo odličnih
rezultatov.
KATJA POŽUN (9. mesto): Jaz sem z uvrstitvijo zadovoljna. S svojimi skoki ne toliko, ker
so bili bolj kot ne solidni.
SARA OBLAK: točke pa je danes osvojila še Urša Bogataj, bila je 26. In bo poleg Katje
Požun in Špele Rogelj v boju za odličje na svetovnem mladinskem prvenstvu, ki se bo v
Turčiji začelo prihodnji teden.
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POP TV
Naslov: Ljubno 2012
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Andrej Hočevar

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 2.15
Rubrika, Oddaja: 24 ur

MIRAN TIŠIČ: Američanka Sarah Hendricskon je junakinja dveh tekem svetovnega pokala
v smučarskih skokih za ženske, ki jih je ta konec tedna gostilo Ljubno ob Savinji. 17-letna
Američanka je bila tako včeraj kot danes, premočna za vso konkurenco. Za zadovoljstvo
domačih navijačev, pa je znova poskrbela naša najboljša skakalka Katja Požun, ki je
nadaljevala serijo uvrstitev med najboljšo deseterico.
ANDREJ HOČEVAR: Tokrat je Katja zasedla 9. mesto, med dobitnice točk pa sta se uvrstili
še Špela Rogelj in Urša Bogataj. Vražje Slovenke so nedvomno sposobne tudi boljših
rezultatov, a tokrat je svoje najverjetneje prispeval tudi rezultatski pritisk, ki ga prinašajo
domače tekme.
KATJA POŽUN (9. MESTO NA DRUGI TEKMI NA LJUBNEM): Sicer s svojimi skoki nisem
najbolj zadovoljna. Lahko bi bilo tudi boljše ampak glede na to kakšne skoke sem pokazala
zdaj v teh dveh dneh, so uvrstitve kar lepe.
MATJAŽ TRIPLAT (TRENER SLOVENSKE REPREZENTANCE): Mogoče so si dekleta
malo visoka pričakovanja postavile in so malo izgubile ta fokus, da bi se orientirale v nalogo
noter. Vendar, to je faza učenja, tega se moramo vsi navaditi.
ANDREJ HOČEVAR: Žensko skakanje pa že dobiva prvo zvezdnico. Komaj 17-letna
Američanka Sarah Hendricskon, je dobila že šesto tekmo v tej sezoni in nobena skrivnost
ni, da onkraj luže naravnost obožujejo serijske zmagovalce.
SARAH HENDRICKSON (DVAKRATNA ZMAGOVALKA NA LJUBNEM): V ZDA ženskega
skakanja še ne poznajo dobro. Upam, da bodo z novim svetovnim pokalom ljudje začeli
prepoznavati naš šport ter, da bodo spoznali našo zgodbo.
ANDREJ HOČEVAR: Ameriška športna javnost je ob omembi ženskih smučarskih skokov,
prvič zastrigla z ušesi, ko je postalo jasno, da bodo pogumna dekleta nastopila tudi na
olimpijskih igrah v Sočiju.
PAOLO BERNARDI (TRENER AMERIŠKE REPREZENTANCE): Pozornost javnosti je
vedno boljša. Sarah je bila pred dvema tednoma razglašena za športnico tedna v
priljubljenem časniku USA Today. Prehitela je Lindsey Vonn. Mislim, da je zanimanje za
nas vedno večje.
ANDREJ HOČEVAR: Sicer pa je denimo današnja zmagovalka brez težav v telemarku
doskočila le dva metra manj od rekorda skakalnice, ki ga je seveda postavil moški.
KATJA POŽUN: Sem ravno že povedala, da sem nekako kar ponosna na to, da lahko tudi
punce pokažemo, da znamo skočiti v poden skakalnice.
ANDREJ HOČEVAR: In ob simpatičnih tekmovalkah, je to vse kar ljubitelji smučarskih
skokov potrebujejo.
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TV Slovenija 1
Naslov: Zmaga Američanke, Požunova med deset
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 22:45:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Sara Oblak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.87
Rubrika, Oddaja: Poročila

Smučarke skakalke so se za točke svetovnega pokala merile na Ljubnem ob Savinji. Tako
kot včeraj sta vrh krojili Sari in tako kot včeraj je bila uspešnejša tista iz ZDA. V slovenskem
taboru so se tri tekmovalke uvrstile med najboljše, najvišje je bila spet Katja Požun na
devetem mestu.
SARA OBLAK: Najboljša Slovenka si je sicer pred domačimi gledalci želela skočiti na
zmagovalni oder, a ji to ni uspelo. Kljub temu pa Katja Požun ni bila razočarana, navijači so
našim skakalkam namreč dali ogromno elana za naprej.
KATJA POŽUN: Ja jaz si želim, da bi pač dosegala pač te konstantne uvrstitve, ki jih že od
začetka sezone. Sicer pa se trenutno orientiram bolj na Mladinsko svetovno prvenstvo, ki
bo.
ŠPELA ROGELJ: Mislim, da je bila to tekma prvi svetovni pokal, ki je bil bolj obiskovan.
Tako, da je bilo vsem všeč.
MATJAŽ TRIPLAT (trener slovenske reprezentance): Jaz sem največji kritik in gledam z
distanco, še vedno smo deveti pa smo recimo nezadovoljni. Ja, če bi bilo to, ta naš domet,
bi rekel, to je super. So super rezultati to, priznam res, da smo želeli si več.
SARA OBLAK: Že čez en teden bodo trenerja v boljšo voljo lahko spravili na Mladinskem
svetovnem prvenstvu na katerem bo nastopila tudi današnja prepričljiva zmagovalka Sarah
Hendrickson, ki se zaveda, da jo Katja lahko premega.
SARAH HENDRICKSON: ( ni bilo podnapisov)
SARA OBLAK: Tudi Sara Takanaši iz Japonske jo bo skušala v Turčiji končno premagati.
Danes je bila namreč ponovno druga, medtem, ko se je na tretjo stopničko prvič v karieri
povzpela Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger.
BOJANA KNEZ: Za odsotnost podnapisa se seveda opravičujejo.
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Nedeljski dnevnik
Naslov: Jože, pozen', v Ljubnem so pripravljeni!
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 22

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: Karmen Pust, Tone Fornezzi
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 865.51
Rubrika, Oddaja: Športni dogodek
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Nedelo
Naslov: Kar Katja Požun reče, tudi stori
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 14

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Šimnovec
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Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 421.49
Rubrika, Oddaja: Šport
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Nedelo
Naslov: Semafor
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /
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Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 113.84
Rubrika, Oddaja: Šport
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www.sta.si
Naslov: Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova deveta
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/zza

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725341

Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 12. februarja (STA) - Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke), ki ji
je v finalu vnovič uspel rekordno dolg skok na ljubenski lepotici - 95 metrov - je osvojila tudi
drugo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih na Ljubnem. V finalu najboljše
trideseterice so nastopile tudi tri Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (208,9)
na devetem mestu. V finalu sta skakali še Špela Rogelj (197,2 točke), ki je na koncu
zasedla 14. mesto, in Urša Bogataj (176,1), ki je bila 26.Brez točk so danes v slovenski
ekipi ostale Maja Vtič na 32., Manja Pograjc na 35. in Anja Tepeš na 41. mestu.
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www.sta.si
Naslov: Pregled - šport od 12.00 do 17.30
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ad/ic/tb/zor/urk/zza/jz/am/lr/ad

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725391

Ljubljana, 12. februarja (STA) - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu od 12.00 do
17.30. ANDORRA LA VELLA - Francozinja Tessa Worley je zmagala na veleslalomu za
svetovni pokal alpskih smučark v Soldeuu v Andori (1:10,37). Druga je bila Črnjanka Tina
Maze, ki ji je prva zmage v sezoni ušla za 16 stotink, tretja pa Nemka Maria Höfl-Riesch (+
0,75). Preostali Slovenki se nista uvrstili v finale. Ana Drev (+ 2,51) je končala na 31. mestu
in je finale zgrešila za stotinko, na 40. mestu pa je bila Mateja Robnik (+ 3,28), tretja
Slovenka.WILLINGEN - Mladi slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je na posamični
tekmi svetovnega pokala v Willingenu izenačil svoj najboljši dosežek kariere. Po prvi seriji
je zasedal šesto mesto, z najdaljšim skokom druge serije pa se je prebil na četrto, na
katerem je bil letos že v Zakopanah. Četrtič v karieri in tretjič v sezoni je zmagal Norvežan
Anders Bardal, ki je vodil že po prvem skoku, na drugo mesto se je s tretjega prebil Čeh
Roman Koudelka, tretje pa je zasedel Japonec Daiki Ito. Bardal je z zmago prevzel tudi
vodstvo v svetovnem pokalu, saj sta bila Avstrijca Andreas Kofler in Gregor Schlierenzauer
tokrat slaba. Kofler se niti ni uvrstil v finale, Schlierenzauer pa je zasedel 18. mesto. Po
nekaj slabših tekmah je do solidnega rezultata prišel tudi Robi Kranjec (po prvi seriji je bil
še dve mesti boljši), zasedel je 15. mesto, za 22. mesto pa je točke osvojil tudi Jure
Šinkovec. Dejan Judež (32.) in Jernej Damjan (35.) sta ostala brez finalnega
nastopa.LJUBNO OB SAVINJI - Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke), ki ji je v
finalu vnovič uspel rekordno dolg skok na ljubenski lepotici - 95 metrov - je osvojila tudi
drugo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih na Ljubnem. V finalu najboljše
trideseterice so nastopile tudi tri Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (208,9)
na devetem mestu. V finalu sta skakali še Špela Rogelj (197,2 točke), ki je na koncu
zasedla 14. mesto, in Urša Bogataj (176,1), ki je bila 26. Brez točk so danes v slovenski
ekipi ostale Maja Vtič na 32., Manja Pograjc na 35. in Anja Tepeš na 41.
mestu.KONTIOLAHTI - Žensko tekmo svetovnega pokala v biatlonu v zasledovanju na 10
km v Kontiolahtiju je dobila domačinka Kaisa Mäkäräinen (32:23,0 /1). Druga je bila Nemka
Magdalena Neuner (+ 0:35,9/4), tretja pa Belorusinja Darja Domračeva (+ 0:37,0/4).
Najboljša Slovenka je bila Teja Gregorin na 13. mestu (+ 3,31,2/2). Točke je osvojila tudi
Andreja Mali na 35. mestu (+ 6:42,1/4).KONTIOLAHTI - Biatlonec Ole-Einar Bjoerndalen je
v Kontiolahtiju vpisal svojo že 95. zmago v svetovnem pokalu. 38-letni Norvežan (3:43,8/2)
je bil najuspešnejši v zasledovalni tekmi na 12,5 km. Drugo mesto je osvojil Francoz Martin
Fourcade (+ 0:13,8/3), tretji pa je bil Rus Dimitrij Mališko (+ 0:22,7/2). Na startu sta bila dva
Slovenca; Klemen Bauer je bil kljub šestim zgrešenim strelom 19. (+ 2:19,8), točke je s 30.
mestom osvojil tudi Janez Marič (+ 3:50,6/4).NOVE MESTO - Na današnjih štafetnih
preizkušnjah svetovnega pokala v smučarskem teku v češkem Novem Mestu so popoln
uspeh dosegli Norvežani. Zmagali so tako v ženski kot v moški konkurenci. Pri moških je
bila druga Rusija, tretja pa Švedska, pri ženskah pa je za Finsko Norveška z drugo ekipo
osvojila še tretje mesto. Slovenskih štafet ni bilo na startu.BOHINJSKA BISTRICA Slovenski tekmovalci v paraskiju so uspešno končali sezono evropskega pokala. Na tretji in
hkratni zadnji tekmi v Srednji vasi v Bohinju je namreč zmagala slovenska ekipa Elan v
postavi Gorazd Lah, Matjaž Pristavec, Uroš Ban in Uroš Ule.SYDNEY - Slovenski slalomisti
na divjih vodah so uspešno začeli sezono, katere vrhunec bodo olimpijske igre v Londonu.
Na odprtem prvenstvu Avstralije v Penrithu so se kajakaš Peter Kauzer ter dvojec Sašo
Taljat in Luka Božič uvrstili na stopničke z drugim mestom.BANJA LUKA - Košarkarice
Athlete Celja so v 16. krogu jadranske lige v gosteh izgubile z banjaluškim Mladim
Krajišnikom s 65:80 (15:28, 35:49, 53:62).KARLSTAD - Finec Jari-Matti Latvala (Ford) je
zmagovalec druge dirke svetovnega prvenstva v reliju. Na preizkušnji na Švedskem je za
šesto zmago v karieri za 16 sekund premagal rojaka Mikka Hirvonena (Citroen), tretji je bil
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Norvežan Mads Oestberg (Ford; + 38,8). Osemkratni svetovni prvak in zmagovalec uvodne
dirke sezone v Monte Carlu Francoz Sebastien Loeb (Citroen) je zaradi napake v prvi etapi
izgubil več kot dve minuti in je nazadnje pristal le na šestem mestu. Naslednja postaja SP
bo reli po Mehiki od 8. do 11. marca.NIŠ - Po španskih, ameriških, čeških, argentinskih in
hrvaških teniških igralcih so se v četrtfinale svetovne skupine Davisovega pokala uvrstili še
Srbi in Avstrijci. Srbija je v Nišu izločila Švedsko, Avstrija pa je bila na Dunaju boljša od
Rusije. Srbom je odločilno tretjo točko priigral Janko Tipsarević, ki je premagal Michaela
Ryderstedta s 6:2, 7:6 (5) in 7:5, Avstrijcem pa Jürgen Melzer po zmagi nad Alexom
Bogomolovom s 6:2, 6:4 in 6:1. Znani so že trije četrtfinalni pari. Španija se bo na domačem
igrišču pomerila z Avstrijo, Češka s Srbijo in Argentina s Hrvaško, zmagovalec kanadskofrancoskega obračuna v Vancouvru pa bo gostil ZDA. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu
med 6. in 8. aprilom.PATTAYA - Slovakinja Daniela Hantuchova je zmagala na teniškem
turnirju v Pattayi na Tajskem (220.000 ameriških dolarjev nagradnega sklada).
Osemindvajsetletnica je v finalu po treh urah in 14 minutah premagala Rusinjo Marijo
Kirilenko s 6:7 (4), 6:3 in 6:3 ter osvojila svojo peto turnirsko zmago.
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www.sta.si
Naslov: Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova deveta
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/tb

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725357

Ljubno ob Savinji, 12. februarja (STA) - Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke), ki ji
je v finalu vnovič uspel rekordno dolg skok na ljubenski lepotici - 95 metrov - je osvojila tudi
drugo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih na Ljubnem. V finalu najboljše
trideseterice so nastopile tudi tri Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (208,9)
na devetem mestu. 'Ne prvi ne drugi skok mi danes nista uspela po željah. V finalu sem se
skušala postaviti v boljši položaj kot pri prvem skoku, vendar mi ni uspelo. Naredila sem
enega najslabših skokov na tej napravi. Na mizi sem se postavila preveč nazaj, ta
skakalnica pa tovrstne napake še bolj kaznuje. Glede tehnike sem pričakovala več. A
čeprav skoki niso bili najboljši, so uvrstitve kljub temu dobre. Dve uvrstitvi v 'top 10' sta res
vrhunski dosežek,' je po uspešnem koncu tedna povedala Požunova in dodala: 'Še posebej
sem navdušena nad gledalci. Vzdušje je res neverjetno Pričakovala sem jih veliko, vendar
ne toliko, tako veliko, kot se jih je zbralo. Bilo je čudovito nastopati in glede tega sem res
vesela.'V finalu sta skakali še Špela Rogelj (197,2 točke), ki je na koncu zasedla 14. mesto,
in Urša Bogataj (176,1), ki je bila 26. Brez točk so danes v slovenski ekipi ostale Maja Vtič
na 32., Manja Pograjc na 35. in Anja Tepeš na 41. mestu. 'Nastopi so bili podobni kot
včeraj, tiste pike na i, ki sem si jo želela postaviti, mi žal na Ljubnem še ni uspelo. A
zadovoljna sem z rezultati, kot tudi s svojimi navijači,' je nasmejana po še eni uvrstitvi v 'top
15' povedala Rogljeva in dodala: 'V skupnem seštevku želim napredovati vsaj med
najboljših 15. Še nekaj tekem je do konca sezone in upam, da mi bo uspelo, če ne,
naslednje leto.''Maja je imela včeraj veliko smolo, danes pa je skušala malo izsiljevati
rezultat, kar pa se v našem športu nikoli ne izide. Verjamem, da se je Maja potrudila po
svojih najboljših močeh, a po mojem mnenju sodi precej višje, kot je pokazala ta konec
tedna. Pri Katji sem zadovoljen z njenima dosežkoma, s skoki ne najbolj. Zna boljše,
predvsem drugi skok je bil precej povprečen, če ne slab. Špela se v formi dviguje, ampak
tehnična izvedba še precej šepa. Manjkata ji dva do trije metri na skok, a verjamem, da bo
šlo še navzgor,' je o nastopih svojih varovank povedal glavni trener reprezentance Matjaž
Triplat.V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je Hendricksonova še povečala prednost in
ima po devetih od skupno 13 tekem 789 točk, na drugem mestu je Avstrijka Daniela
Iraschko (578 točk), tretje mesto pa si po novem delita Američanka Lindsey Van in Nemka
Ulrike Ulrike Grässler (360). Le z 12 točkami zaostanka za dvojico je najboljša Slovenka
Požunova na petem mestu.'Treba je priznati, da smo si od tega vikenda obetali več. Danes
moram reči, da smo delali preveč napak in s toliko napakami se ne da računati na večji
uspeh na tej ravni tekmovanja. Kljub temu veseli dejstvo, da je Katja z zelo slabim drugim
skokom še vedno med najboljšo deseterico, solidno je nastopila tudi Špela. Škoda. Včeraj
smo res imeli težave z vremenskimi razmerami, danes moramo priznati, da smo mi slabo
odskakali,' je po tekmi povedal glavni trener reprezentance Matjaž Triplat.Predsednik
organizacijskega odbora ljubenske tekme Rajko Pintar je poudaril, da je celoten vikend več
kot izpolnil pričakovanja prirediteljev: 'Imamo veliko število obiskovalcev - nadejali smo se
jih okoli 5000, zbralo pa se jih je celo več kot 6000 -, lepe skoke, zelo napeto tekmo, poleg
tega pa naša dekleta dobro skačejo. Le kaj več si sploh še lahko želimo?'Svetovni pokal za
ženske se bo nadaljeval šele 3. in 4. marca, ko bodo v japonskem središču Zao na sporedu
kar tri tekme. Še prej bo za Slovenke ena pomembnejših tekem sezone mladinsko
svetovno prvenstvo v Erzurumu.
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www.sta.si
Naslov: Napoved - Slovenija, 12. 2. (nedelja)
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: bp/mva/tz/bp

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725217

Ljubljana, 12. februarja (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v nedeljo, 12. februarja. 9.30 odprtje mednarodnih strokovnih sejmov okusov
GASTexpo, Sladoled in Vino 2012 (do 15.); Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18,
LJUBLJANA11.00 največje mednarodno karnevalsko srečanje 60 pihalnih godb in
mažoretnih skupin iz Slovenije in sosednjih držav, s povorko po ulicah in trgih starega
mestnega jedra Ptuja v okviru kurentovanja; PTUJ11.00 v ciklu Klasika a la carte koncert
odlomkov iz opernih del Mozarta in Rossinija, na katerem bodo nastopili Godalni kvartet
Slovenske filhramonije, mezzosopranistka Elena Dobravec in basist Tomaž Štular;
Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca, Kongresni trg 10, LJUBLJANA13.25
predsednik republike Danilo Türk se bo udeležil FIS tekmovanja za svetovni pokal v
smučarskih skokih za ženske Ljubno 2012; Skakalnica Ljubno, prireditveni prostor,
LJUBNO OB SAVINJI ()15.00 dobrodelni koncert Ženske za ženske, ki ga organizira Zveza
kmetic Slovenije, zbrana sredstva pa bodo namenjena za nakup mamografa za Bolnišnico
za ginekologijo in porodništvo Kranj; OŠ Poljane nad Škofjo Loko, telovadnica, Poljane nad
Škofjo Loko 100, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO17.00 s koncertom pevskih zborov in
pritrkovalcev Občine Semič začetek 16. Krakarjevih dnevov; Kulturni center Semič,
Prosvetna ulica 4, SEMIČdežurni urednik: Aleš Kocjantelefon (dežurni urednik): 01/24 10
130telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152telefaks: 01/43 42 970e-mail:
desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.sivečerni dežurni
urednik (od 18. do 23. ure): Tatjana Žnidaršičspremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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www.sta.si
Naslov: Napoved - fotoservis, 12. 2. (nedelja)
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: bp/mkr/tz/bp

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725220

Ljubljana, 12. februarja (STA) - V fotoservisu STA bodo v nedeljo, 12. februarja, na voljo
fotografije z naslednjih dogodkov. 13.25 predsednik republike Danilo Türk se bo udeležil
FIS tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske Ljubno 2012; Skakalnica
Ljubno, prireditveni prostor, LJUBNO OB SAVINJIdežurni v uredništvu: Aleš Kocjantelefon:
01/24 10 152e-mail: foto@sta.sifotoservis: http://www.sta.si/foto.php
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www.sta.si
Naslov: Napoved - šport, 12. 2. (nedelja)
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: bp/am/lr/bp

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725219

Ljubljana, 12. februarja (STA) - Napoved športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo,
12. februarja. - tekmovanja:
Nogomet - afriško prvenstvo, finale:
20.00 Libreville: Zambija - Slonokoščena obala
Rokomet - liga prvakinj, drugi del, 2. krog:
skupina 2:
18.00 Budućnost - Krim Mercator
- 1. SRL, ženske, 17. krog:
16.30 Olimpija - Krka
Alpsko smučanje- Soldeu: svetovni pokal, ženske
slalom
9.45 1. vožnja
12.45 2. vožnja
- Soči: svetovni pokal, moški
superkombinacija
8.00 smuk
11.00 slalom
Smučarski tek - Nove Mesto: svetovni pokal
11.15 4 x 5 km, ženske
14.00 4 x 10 km, moški
Biatlon - Kontiolahti: svetovni pokal
11.30 12,5 km zasledovanje, moški
13.30 10 km zasledovanje, ženske
Nordijska kom. - Almaty: svetovni pokal
7.00 skoki
10.15 tek
Smučarski skoki- Ljubno: svetovni pokal, ženske
13.45 posamezno
- Willingen: svetovni pokal, moški
14.45 posamezno
Tenis - Pattaya: turnir WTA
- Pariz: turnir WTA
- Davisov pokal, 1. evroafriška sk., 1. krog:
15.00 Velenje: Slovenija - Danska
Košarka - liga Aba, 20. krog:
17.00 Crvena zvezda - Helios Domžale
Hokej - liga Ebel, drugi del, 9. krog:
skupina 1-6:
17.30 KAC Celovec - Tilia Olimpija
skupina 7-11:
Atletika - Karlsruhe: mednarodni miting
Reli - Karlstad: SP, reli po Švedski
------------------------------------------------------------------------------------------------dežurna športnega
uredništva STA:- dopoldne: Jože Zidar- popoldne: Igor Cimpermantelefoni: (01) 24 10 154
(01) 24 10 156(01) 24 10 157fax: (01) 43 42 970e-pošta: sport@sta.sispremljate nas lahko
tudi na:Facebook: https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencijaSTA/295393187034Twitter: https://twitter.com/STA_Sport
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www.sta.si
Naslov: Hendricksonova na Ljubnem v vodstvu, Požunova sedma
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: zza/zza

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.sta.si/vest.php?id=1725329

Smučarska skakalka Katja Požun.Arhiv STA
Ljubno ob Savinji, 12. februarja (STA) - Američanka Sarah Hendrickson (126,1 točke) je po
rekordno dolgem skoku na ljubenski lepotici - 91,5 metra - v vodstvu po prvi seriji druge
tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem. V finalu bodo
nastopile tudi tri Slovenke; najboljša med njimi je Katja Požun (108,5) na sedmem mestu. V
finalu bosta skakali še Špela Rogelj (98,5 točke), ki je po polovici tekmovanja na 15. mestu,
in Urša Bogataj (89,4), ki je 24. Brez točk so danes v slovenski ekipi ostale Maja Vtič (84,8)
na 32., Manja Pograjc (81,7) na 35. in Anja Tepeš (69) na 41. mestu.
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www.zurnal24.si
Naslov: 1. serija: Požunova v igri za stopničke
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: J. K., L. G.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.zurnal24.si/ljubno-svetovni-pokal-smucarski-skoki-pograjc-tepes-bogataj-rogelj-vtic-pozun-clanek-148213

Po prvi seriji nedeljske tekme smučark skakalk na Ljubnem ob Savinji je v vodstvu sobotna
zmagovalka Sarah Hendrickson. Američanka vodi pred Japonko Saro Takanaši in Avstrijko
Jacqueline Seifriedsberger. Najboljša Slovenka Katja Požun na sedmem mestu za
stopničkami zaostaja manj kot šest točk. "Razmere so bile bolj kot ne odlične. Moj skok pa
ne tako zelo. Je bil pa soliden," je po skoku v prvi seriji povedala najboljša orlica Katja
Požun. Po razočaranju na sobotni tekmi je najvišje uvrščena slovenska tekmovalka dan
kasneje skočila mnogo bolje in za stopničkami pred drugo serijo zaostala le za 5,6 točke. V
vodstvu je premierna zmagovalka Ljubnega, Američanka Sarah Hendrickson, ki je z 91,5
metra dolgim skokom postavila rekord skakalnice. "Moj prvi poizkus je bil še kar v redu.
Vem, da imam še rezerve. Malo ga 'biksam' že, ko se spustim z 'rampe'. Znam bolje in
upam, da bom to pokazala v drugi seriji," je povedala ena od obeh preostalih finalistk Urša
Bogataj. V finalni seriji bo nastopila še Špela Rogelj, medtem ko so bile Anja Tepeš, Manja
Pograjc in Maja Vtič, včeraj najboljša orlica, prekratke. "Prav gotovo sem sposobna več.
Nimam toliko zaupanja vase, da bi na tekmi lahko pokazala takšne skoke, kot jih delam
sicer. Nekoč se mi bo že odprlo," je povedala Bogatajeva, Pograjčeva pa je pristavila:
"Skok je bil sicer malo krajši kot poskusni, vendar po mojem ni bil tako slab. Vsak skok
tukaj naredim boljši, tako da sem zelo zadovoljna z vikendom na Ljubnem. Razmere so
malce težje kot v poskusni seriji, sicer pa nisem čutila, da bi veter zelo pihal v eno ali drugo
smer. Zdelo se mi solidno." Svetovni pokal (Ž), rezultati prve serije: 1. Sarah Hendrickson
(ZDA) 91,5 metra/126,1 točke2. Sara Takanaši (Jap) 90,0/123,23. Jacqueline
Seifriedsberger (Avt) 87,0/114,14. Ulrike Graessler (Nem) 87,5/112,05. Anette Sagen (Nor)
85,5/111,0...7. Katja Požun (Slo) 84,5/108,515. Špela Rogelj (Slo) 79,5/98,524. Urša
Bogataj (Slo) 75,5/89,4 Brez finala:32. Maja Vtič (Slo)35. Manja Pograjc (Slo)41. Anja
Tepeš (Slo)
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www.times.si
Naslov: Američanka spet na vrhu, Katja Požun med deset - Šport Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: RTV-Slovenija

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/americanka-spet-na-vrhu-katja-pozun-med-deset--1617ab07a1-55f8d56c35.html

Sarah Hendrickson je na tekmi v smučarskih skokih na Ljubnem zmagala šestič v sezoni,
najboljša Slovenka pa je bila spet Katja Požun, ki je bila deveta. Druga je bila Sara
Takanaši . Sarah Hendrickson je na tekmi v smučarskih skokih na Ljubnem zmagala šestič
v sezoni, najboljša Slovenka pa je bila spet Katja Požun, ki je bila deveta. Druga je bila
Sara Takanaši .
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www.times.si
Naslov: Skoki v živo: Ljubno ob Savinji, 1. serija - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: RTV-Slovenija

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/skoki-v-zivo-ljubno-ob-savinji-1-serija--39b6fe435d-4c9fd0a6f7.html

V Ljubnem ob Savinji se je ob 13.45 začela še druga tekma smučark skakalk za svetovni
pokal. Nastopilo bo šest Slovenk. Slovenske barve branijo Manja Pograjc , Anja Tepeš ,
Urša Bogataj , Špela Rogelj , Maja Vtič in Katja Požun . V Ljubnem ob Savinji se je ob
13.45 začela še druga tekma smučark skakalk za svetovni pokal. Nastopilo bo šest
Slovenk. Slovenske barve branijo Manja Pograjc , Anja Tepeš , Urša Bogataj , Špela
Rogelj , Maja Vtič in Katja Požun .
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www.times.si
Naslov: Matjaž Triplat: Slovenija ima izjemen potencial - Šport Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/matjaz-triplat-slovenija-ima-izjemen-potencial--7946422a5d-88155f5a17.html

Za vami sta domači preizkušnji svetovnega pokala na Ljubnem, ki z rezultatskega vidika
nista prinesli celotnega zadoščenja. Tista skrita želja so bile stopničke ? Priznati je
potrebno, da smo pričakovali več. Za vami sta domači preizkušnji svetovnega pokala na
Ljubnem, ki z rezultatskega vidika nista prinesli celotnega zadoščenja. Tista skrita želja so
bile stopničke ? Priznati je potrebno, da smo pričakovali več.
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www.times.si
Naslov: Ameriška invazija na Ljubno - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/ameriska-invazija-na-ljubno--fbf1f9170c-f42800043b.html

Velika želja slovenskih skakalk, da bi se zavihtele na stopničke na domači tekmi na
Ljubnem, se na koncu ni uresničila. Katja Požun je bila po sobotnem sedmem mestu tokrat
deveta, Špela Rogelj pa je ponovila včerajšnji uspeh in končala ... Velika želja slovenskih
skakalk, da bi se zavihtele na stopničke na domači tekmi na Ljubnem, se na koncu ni
uresničila. Katja Požun je bila po sobotnem sedmem mestu tokrat deveta, Špela Rogelj pa
je ponovila včerajšnji uspeh in končala ...
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www.times.si
Naslov: Bodo Slovenke danes manj 'GostoLjubne'? - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/bodo-slovenke-danes-manj-gostoljubne--21368f5fd1-f42800043b.html

Katja Požun, Špela Rogelj, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš in Manja Pograjc bodo
vnovič zastopale slovenske barve na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem. Katja Požun,
Špela Rogelj, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš in Manja Pograjc bodo vnovič zastopale
slovenske barve na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem.
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www.times.si
Naslov: Ljubno: nova zmaga Američanke, Požunova tokrat deveta Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Delo

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/ljubno-nova-zmaga-americanke-pozunova-tokrat-deveta--e798ea7631-5444279ee8.html

Tudi na drugi tekmi svetovnega pokala ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji
je zmagala Sarah Hendrickson. Ljubno - Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke) je v
finalu z rekordno dolgim skokom do 95 metrov zmagala tudi na drugi ... Tudi na drugi tekmi
svetovnega pokala ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji je zmagala Sarah
Hendrickson. Ljubno - Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke) je v finalu z rekordno
dolgim skokom do 95 metrov zmagala tudi na drugi ...
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www.times.si
Naslov: Hendricksonova na Ljubnem v vodstvu, Požunova sedma Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: 24ur

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/hendricksonova-na-ljubnem-v-vodstvu-pozunova-sedma--c2a60f345b-807df8be7e.html

Američanka Sarah Hendrickson (126,1 točke) je po rekordno dolgem skoku na ljubenski
lepotici ? 91,5 metra ? v vodstvu po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v smučarskih
skokih za ženske na Ljubnem. V finalu so tri slovenske skakalke. Američanka Sarah
Hendrickson (126,1 točke) je po rekordno dolgem skoku na ljubenski lepotici ? 91,5 metra ?
v vodstvu po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na
Ljubnem. V finalu so tri slovenske skakalke.
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www.times.si
Naslov: Požunova sedma po prvi seriji* - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/pozunova-sedma-po-prvi-seriji--a0fad4b16a-f42800043b.html

Katja Požun, Špela Rogelj, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš in Manja Pograjc bodo
vnovič zastopale slovenske barve na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem. Katja Požun,
Špela Rogelj, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš in Manja Pograjc bodo vnovič zastopale
slovenske barve na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem.
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www.times.si
Naslov: V Sloveniji letela ameriška super junakinja - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/v-sloveniji-letela-ameriska-super-junakinja--09084ff91a-db9b86715c.html

Devet tekem v svetovnem pokalu je bilo v tej sezoni in kar šest zmag ima v roki mlada
Američanka Sarah Hendrickson. Do dveh se je dokopala na Ljubnem, kjer je prav z zadnjim
skokom postavila še rekord skakalnice. Devet tekem v svetovnem pokalu je bilo v tej sezoni
in kar šest zmag ima v roki mlada Američanka Sarah Hendrickson. Do dveh se je dokopala
na Ljubnem, kjer je prav z zadnjim skokom postavila še rekord skakalnice.
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www.times.si
Naslov: Vtičeva na drugi tekmi brez finala - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Dolenjski

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/vticeva-na-drugi-tekmi-brez-finala--b777dd0855-7ca96602d2.html

Ljubno ob Savinji - Maja Vtič iz SD Zabrdje je na drugi tekmi svetovnega pokala v
smučarskih skokih na Ljubnem ostala brez točk. V prvi seriji je s 75,5 metri zasedla
skromno 32. mesto. Ljubno ob Savinji - Maja Vtič iz SD Zabrdje je na drugi tekmi
svetovnega pokala v smučarskih skokih na Ljubnem ostala brez točk. V prvi seriji je s 75,5
metri zasedla skromno 32. mesto.
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www.times.si
Naslov: Katja Požun lahko skoči za stopničke - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Slo.Novice

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/katja-pozun-lahko-skoci-za-stopnicke--409c512790-d89d1cd349.html

LJUBNO OB SAVINJI - Na skalnici Ljubno se bodo še na drugi tekmi pomerile najboljše
skakalke na FIS tekmovanju za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske. LJUBNO
OB SAVINJI - Na skalnici Ljubno se bodo še na drugi tekmi pomerile najboljše skakalke na
FIS tekmovanju za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske.
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www.times.si
Naslov: Ljubno: Požunova sedma po prvi seriji - Šport - TIMES.si
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Delo

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/ljubno-pozunova-sedma-po-prvi-seriji--46eb9d2126-94b03d2e9c.html

Tudi na drugi tekmi svetovnega pokala ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji
najbolje kaže Sarah Hendrickson. Ljubno - Američanka Sarah Hendrickson (126,1 točke) je
po rekordno dolgem skoku na tekmi svetovnem pokala na Ljubnem ob ... Tudi na drugi
tekmi svetovnega pokala ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji najbolje kaže
Sarah Hendrickson. Ljubno - Američanka Sarah Hendrickson (126,1 točke) je po rekordno
dolgem skoku na tekmi svetovnem pokala na Ljubnem ob ...
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www.slovenskenovice.si
Naslov: Katja Požun lahko skoči za stopničke
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. U.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/time-out/katja-pozun-lahko-skoci-za-stopnicke

Najboljše smučarske skakalke na drugi tekmi v Ljubnem. LJUBNO OB SAVINJI - Na
skakalnici na Ljubnem se bodo še drugič pomerile najboljše smučarske skakalke na tekmi
svetovnega pokala. Sarah Hendrickson je zmagala v soboto, najboljša Slovenka Katja
Požun je bila sedma.Med drugimi bo skakalke s svojim obiskom počastil tudi predsednik
republike Danilo Türk.
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www.slovenskenovice.si
Naslov: Katja Požun med prvo deseterico
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: M. U.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.slovenskenovice.si/time-out/katja-pozun-med-prvo-deseterico

Najboljše smučarske skakalke na drugi tekmi na Ljubnem. LJUBNO OB SAVINJI - Na
skakalnici na Ljubnem se še drugič merijo najboljše smučarske skakalke na tekmi
svetovnega pokala. Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova devetaAmeričanka
Sarah Hendrickson (259,6 točke), ki ji je v finalu vnovič uspel rekordno dolg skok na
ljubenski lepotici - 95 metrov - je osvojila tudi drugo tekmo svetovnega pokala v smučarskih
skokih na Ljubnem. V finalu najboljše trideseterice so nastopile tudi tri Slovenke; najboljša
med njimi je bila Katja Požun (208,9) na devetem mestu.V finalu sta skakali še Špela
Rogelj (197,2 točke), ki je na koncu zasedla 14. mesto, in Urša Bogataj (176,1), ki je bila
26.Med drugimi je skakalke s svojim obiskom počastil tudi predsednik republike Danilo Türk
-kot je na twitterju sporočil Matej Špehar.
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www.siol.net
Naslov: Hendricksonovi zmaga in rekord skakalnice
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/data/fotogalerije/sportal/2012/02/ljubno_skoki_zenske.aspx

Velika želja slovenskih skakalk, da bi se zavihtele na stopničke na domači tekmi na
Ljubnem, se ni uresničila. Slavila je Američanka Sarah Hendrickson. Najboljša Slovenka
spet Katja Požun. Velika želja slovenskih skakalk, da bi se zavihtele na stopničke na
domači tekmi na Ljubnem, se ni uresničila. Slavila je Američanka Sarah Hendrickson.
Najboljša Slovenka spet Katja Požun.
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www.siol.net
Naslov: Bodo Slovenke danes manj "GostoLjubne"?
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/ljubno_posamicna_tekma_z_2.aspx

Ljubno - Danes bo na sporedu še druga tekma na Ljubnem v okviru svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske. Vražje Slovenke bodo skušale nadgraditi sobotne rezultate.
Katja Požun, Špela Rogelj, Maja Vtič, Urša Bogataj, Anja Tepeš in Manja Pograjc bodo
vnovič zastopale slovenske barve na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem. Favoritinje za
zmago so včerajšnje junakinje Sarah Hendrickson, Sara Takanashi in Daniela Iraschko,
trojico pa bo skušala danes na tekmi, ki se začne ob 13.45, razbiti katera od vražjih
Slovenk. Poizkusna serija ob 12.30:
Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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www.siol.net
Naslov: V Sloveniji letela ameriška super junakinja
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/v_sloveniji_letela_ameriska_super_junakinja.aspx

Ljubno - Osrednje ime tekem svetovnega pokala na Ljubnem je brez kančka dvoma
Američanka Sarah Hendrickson, ki bi rada letela tudi na največjih napravah, trudi pa se, da
bi skoki dobili večjo veljavo v ZDA. Sarah Hendrickson
Devet tekem v svetovnem
pokalu je bilo v tej sezoni in kar šest zmag ima v roki mlada Američanka Sarah
Hendrickson. Do dveh se je dokopala na Ljubnem, kjer je prav z zadnjim skokom postavila
še rekord skakalnice. Pristala je namreč pri 95 metrih. "Težje je sicer pristati pri daljši
razdalji, vendar je bila skakalnica dobro pripravljena in ni bilo nobenih težav potem. Vesela
sem teh dveh zmag v Sloveniji," je po drugi seriji povedala Hendricksonova, ki obožuje
letenje in si želi, da bi tudi dekleta v bodoče skakala na večjih napravah. Njen osebni rekord
znaša 143 metrov na napravi v Lillehammerju. "Seveda si želim, da bi skakale na
letalnicah. Večja, kot je skakalnica, raje skačem. Uživam v letenju. Upam, da bomo v
prihodnosti imeli svoje tekmovanje v poletih, kar bi bilo super. Upam, da bomo skakali na
večjih napravah. Vendar ne verjamem, da nam bodo zelo kmalu pustili. Treba bo preteči še
nekaj časa." pravi Sarah.Čeprav dosega vrhunske rezultate, onstran luže skoki nimajo
takšne veljave kot v Evropi, a pravi, da bo skušala ljudi še bolj ozavestiti za ta šport. Z
olimpijsko medaljo bi nedvomno pritegnila kakšnega nadebudneža ali nadobudnico k temu
športu. "V Ameriki skoki niso razširjeni. Trudim se in si prizadevam, da bi pomagala k
razvoju tega športa pri nas. Upam, da bodo moji rezultati kaj pomagali k temu. Res je, da
ljudje bolj gledajo na olimpijske igre, vendar se v lokalnih časopisih vidi, da je tudi svetovni
pokal zanimiv," je o skokih v medijih v ZDA dejala sedemnajstletna skakalka skakalnega
kluba iz Park Cityja.
Svojo skakalno zgodbo je Sarah začela pisati pri sedmih letih,
ko jo je za ta šport navdušil brat, in ima pred seboj visoke cilje. Dolgoročni so povezani z
zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju leta 2014, kratkoročni pa z mladinskim svetovnim
prvenstvom v Turčiji, ki bo med 19. in 26. februarjem v Turčiji. "Želim si biti med najboljšimi
tremi," pravi Sarah, ki je prva favoritinja za zlato medaljo. Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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www.siol.net
Naslov: Špela Rogelj na Ljubnem iskala mamo
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/spela_rogelj_na_ljubnem_iskala_mamo.aspx

Ljubljana - V soboto je s trinajstim mestom na Ljubnem naredila veliko zadovoljstva svojim
navijačem slovenska skakalka Špela Rogelj, ki še vedno stiska zobe zaradi težav s hrbtom.
Zdravstvene težave s hrbtom že kar nekaj časa bremenijo našo mlado sedemnajstletno
Špelo Rogelj, ki mora trenirati po posebnem programu, zgodi pa se tudi to, da izpusti
kakšen trening. A članica SSK Costella Ilirija dobro premaguje te ovire. "Hrbet je boljši, kot
je bil. Zaenkrat poškodbo še saniramo. Upam, da bom kmalu normalno trenirala. Sicer pa
vpliva ta poškodba na skoke, ker izpuščam treninge in to se nekoliko pozna tudi na
skakalnici," pravi Rogljeva, ki je v soboto skočila na trinajsto mesto in to uvrstitev dala ob
bok tistemu osmemu mestu iz Hinzenbacha. Predvsem zaradi števila navijačev, ki jih je
imela na Ljubnem, in domače tekme.
Zaradi navijačev manj treme Že po prvi seriji je
bila videti Špela izjemno vesela, nasmeh pa ni izginil niti po koncu tekme. In ker je imela
toliko navijačev ob sebi, so ji želeli čestitati kar vsi po vrsti. "Najprej so mi čestitale
sotekmovalke iz reprezentance, nato sošolci, tete, mami pa še iščem. Ne vem, kje se je
izgubila," je v smehu po koncu tekme dejala simpatična skakalka.Tudi za današnji dan si
želi, da bi imela na Ljubnem enako podporo kot v soboto, ko je imela največ navijačev od
vseh tekmovalk ? prišli so s štirimi avtobusi. "Veliko jih je bilo in se jim zahvaljujem. Vesela
sem, da jih imam toliko ob sebi. Motivirali so me. Mislim, da sem imela ravno zaradi njih
tokrat manj treme, ki me v tej sezoni velikokrat bremeni. Za današnjo tekmo pa si želim, da
bi naredila še malce boljša skoka in naredila preskok za deseterico," je za konec še dejala
Rogljeva. Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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www.siol.net
Naslov: Matjaž Triplat: Slovenija ima izjemen potencial
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/sportal_plus/intervjuji/2012/02/intervju_matjaz_triplat.aspx

Glavni trener ženske skakalne reprezentance Matjaž Triplat ni bil povsem zadovoljen po
domačih tekmah svetovnega pokala na Ljubnem, a verjame, da ima Slovenija ogromno
potenciala za vrhunske domete. Primož Triplat
Za vami sta domači preizkušnji
svetovnega pokala na Ljubnem, ki z rezultatskega vidika nista prinesli celotnega
zadoščenja. Tista skrita želja so bile stopničke ?Priznati je potrebno, da smo pričakovali
več. Osebno mi je zelo žal sobotnega nastopa, ko smo imeli smolo, v nedeljo pa nismo bili
na pravi ravni za višja mesta. Preveč napak smo naredili in nekako skušali izsiliti rezultat.
Nismo bili osredotočeni na naše naloge in tukaj se je pokazalo, da smo ranljivi. Če nismo
stoodstotno zbrani, delamo včasih kar malce neumne napake. Če nismo stoodstotno
zbrani, delamo včasih kar malce neumne napake. Naša prva favoritinja za tiste najvišje
uvrstitve ? tudi stopničke - Katja Požun je v nedeljo naredila preveliki napaki, da bi se
zavihtela proti zmagovalnemu odru, pa čeprav je z vnovično uvrstitvijo med deset dokazala,
da je dobra tekmovalka.Katja ima določene težave pri naletu. Postavi se nazaj v pasiven
položaj. To je tisti ključni trenutek pri njej. Pri odskoku ni nato eksplozivnega štarta.
Posledično ne prinaša hitrosti v drugi del. Tukaj je jedro problema.Od naših tekmovalk je
imela najbolj razočaran obraz Maja Vtič, ki so jo sobotne vremenske razmere nekoliko
potolkle. Ali se je to poznalo tudi v nedeljo?Maja ima izredno visoke cilje. Zanjo lahko
rečem, da je garaško dekle. Po sobotni smoli se je skušala v nedeljo dvigniti, vendar se ji,
žal, ni izšlo. Treba je pa povedati, da tehnični skoki niso bili na ravni. Verjamem, da bomo
to popravili s treningi. Maja kotira bistveno višje, zato je pri njej razočaranje toliko večje.
Enako pri meni, vendar glavo gor in gremo naprej k novim podvigom.
Kako je z Anjo
Tepeš? V pretekli sezoni je kazala že boljše skoke?Anja je v letošnji sezoni bistveno
nazadovala. Stvari se niso razvijale v pravi smeri. Lanska sezona je bila prava zanjo. Letos
si je mogoče postavila previsoke cilje in ni sledila tem ciljem na drugih področjih. Med samo
zimo je težko narediti tako miselni kot fizični preskok.Kljub temu pa smo videli ta konec
tedna rekord v režiji Slovencev. Številni gledalci so na Ljubnem naredili pravo navijaško
kuliso, ki jih na ženskih tekmah svetovnega pokala niste vajeni ?To je bila res fantastična
kulisa. Organizatorji so se izredno potrudili. Z moje strani dobijo veliko pohvalo, prav tako
navijači. Na nas pa je, da naslednje leto bolje skačemo doma.Kako gledate na
konkurenco? Verjetno so tudi onstran naših meja začeli pospešeno vlagati v ženske skoke,
ki so postali olimpijska disciplina in dobili mesto tudi v svetovnem pokalu?Vse nacije so
okrepile strokovne štabe. Proračuni so se enormno povišali vsepovsod. Ogromno je prišlo
pomoči iz moških vrst. Vsi smo se zelo resno lotili projekta Soči 2014 in na tem vlaku
želimo biti.Kakšen je sploh domet naših deklet?Zavedamo se, da imamo poleg Italijank in
Američank daleč najvišji potencial. Naša dekleta so dokaj mlada, vendar to v vrhunskem
športu ne igra vloge. To je treba priznati. Prihajata dve ključni sezoni, v naslednji bo
svetovno prvenstvo v Val di Fiemmeju 2013, leto pozneje pa še olimpijske igre v Sočiju.
Trenutno jedro ekipe je s priključitvijo poškodovanih ter nekaterih mladih izjemno močno za
obe tekmovanji.
V preteklosti ste imeli kar nekaj težav pri uveljavljanju svojega jaza
znotraj Smučarske zveze Slovenije. Ali je sedaj kaj več posluha?Smučarska zveza
Slovenije nas res lepo podpira v tej sezoni. Pred leti smo bili pod minimumom. Ukvarjali
smo se z raznoraznimi stvarmi in gledali na vsak cent. Letos so dekleta dobila tudi osebne
pokrovitelje. Sicer to niso velike vsote, vendar za kako kavo bo.Kako pa je s slovenskim
podmladkom? Ali se v šolah kaj dela za popularizacijo ženskih skokov?Ogromno se dela
na tem področju. Tukaj so starši tisti, ki včasih zavirajo vse skupaj, ker mislijo, da so skoki
prenevaren šport. Vsako leto je po koncu sezone v Oslu raziskava in dokazano je, da so
smučarski skoki najbolj varen šport med zimskimi športi. Punce skačejo brez kakršnih
težav. Naj starši pustijo otroke delati, kar želijo.Dekleta v krstni sezoni svetovnega pokala
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skačejo na manjših napravah, saj bi bile na tistih večjih razlike med najboljšimi in
najslabšimi še izdatnejše. Mislite, da boste vseeno kmalu začeli skakati na 120-metrskih
skakalnicah?Morda je to škoda, da ne skačemo, vendar se obenem vsi zavedamo, da je
jedro ekip izjemno mlado. V Klingenthalu smo bili denimo na pripravah in punce so tam
daleč skakale. Ko bodo mlajše in slabše tekmovalke prišle na višjo raven, bo možno skakati
tudi na večjih napravah.
V času Planice se včasih pojavi ideja, da bi bila tudi kakšna
punca predtekmovalka na velikanki. Ali so dekleta po vašem mnenju dovolj zrela za ta
preskok?Za samo velikanko je treba je imeti trezno glavo ? 10.000 skokov na 120-metrski
skalnicah. Kakšne so sposobne in so že dokazale, vendar dajmo času čas. Najprej je treba
narediti osnovno šolo, da greš potem v srednjo.Za konec še pogled v bližnjo prihodnost.
Med 19. in 26. februarjem bo v Erzurumu svetovno mladinsko prvenstvo, verjetno pa tudi v
Turčiji ciljate na tiste top pozicije?V Turčiji bodo naše barve zastopale Urša Bogataj, Špela
Rogelj, Katja Požun in Ema Klinec, kot rezerva pa se nam bo priključila Manja Pograjc.
Konkurenca bo močna. Z mojega stališča pred tekmo nima nobena prednosti. Vsaka ima
svojo priložnost in naj jo izkoristi. Naši cilji pa so sledeči: ena uvrstitev do šestega, ena do
dvanajstega in dve do dvajsetega na posamični in uvrstitev do petega mesta na ekipi tekmi,
a z orientacijo na medaljo. Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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www.rtvslo.si
Naslov: Skoki v živo: Katja Požun po prvi seriji blizu stopničk
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: S. J.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/skoki-v-zivo-katja-pozun-po-prvi-seriji-blizu-stopnick/276671

V soboto slavila Sarah Hendrickson Američanka Sarah Hendrickson vodi po prvi seriji
tekme smučarskih skokov v Ljubnem ob Savinji. Katja Požun je trenutno na sedmem
mestu.V drugo serijo sta se uvrstili še Špela Rogelj in Urša Bogataj. Prva serija se je začela
ob 13.45. Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in MMC TV.V soboto je slavila
Američanka Sarah Hendrickson, ki tudi vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po
prvi seriji: točke daljava 1. S. HENDRICK. ZDA 126,1 91,5 2. S. TAKANAŠI JAP 123,2 90,0
3. J. SEIFRIED. AVT 114,1 87,0 4. U. GRÄSSLER NEM 112,0 87,5 5. A. SAGEN NOR
111,0 85,5 6. M. FAISST NEM 108,6 85,5 7. K. POŽUN SLO 108,5 84,5 8. L. VAN ZDA
108,3 85,0 9. D. IRASCHKO AVT 107,6 85,0 10. J. JEROME ZDA 106,1 83,5 ... 15. Š.
ROGELJ SLO 98,5 79,5 24. U. BOGATAJ SLO 89,4 75,5 32. M. VTIČ SLO 84,8 75,5 35.
M. POGRAJC SLO 81,7 72,5 41. A. TEPEŠ SLO 69,0 67,5

S. J.
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www.rtvslo.si
Naslov: Anja Tepeš
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: /

Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/citat-za-prebrat/anja-tepes/273558

To je v družini. Tepeševi naredimo lep telemark.Izjava smučarske skakalke Anje Tepeš po
prvi seriji tekme svetovnega pokala na Ljubnem, TV Slovenija.
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www.rtvslo.si
Naslov: Američanka spet na vrhu, Katja Požun spet med deset
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: S. J., T. O.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/americanka-spet-na-vrhu-katja-pozun-spet-med-deset/276671

Tri Slovenke med dobitnicami točk Sarah Hendrickson je na tekmi v smučarskih skokih na
Ljubnem zmagala šestič v sezoni, najboljša Slovenka pa je bila spet Katja Požun, ki je bila
deveta.Druga je bila Sara Takanaši. Zlasti v finalu sta bili Hendricksonova (skočila je celo
95 metrov) in Takanašijeva (90,5) razred zase. Tudi na sobotni tekmi je bila Američanka
najboljša, Japonka pa druga. Na stopničke za zmagovalke se je prvič prebila Avstrijka
Jacqueline Seifriedsberger.Slovenski delež je bil malenkost slabši kot v soboto. Niz
uvrstitev med najboljših deset je nadaljevala Katja Požun, ki je bila deveta. V finalu je
izgubila dve mesti. "Nisem bila v dobrem položaju utrudil me je oster radius. Skok ni bil
najboljši, ampak tudi to je lepa uvrstitev," je povedala najboljša slovenska skakalka.Špela
Rogelj je bila 14., Urša Bogataj pa 26. Končni vrstni red: točke daljave 1. S. HENDRICK.
ZDA 259,6 91,5/95,0 2. S. TAKANAŠI JAP 246,7 90,0/90,5 3. J. SEIFRIED. AVT 222,4
87,0/84,5 4. U. GRÄSSLER NEM 221,2 87,5/85,5 5. D. IRASCHKO AVT 211,7 85,0/81,5 6.
A. SAGEN NOR 210,6 85,5/79,0 7. M. FAISST NEM 210,6 85,5/82,0 8. J. JEROME ZDA
209,2 83,5/81,0 9. K. POŽUN SLO 208,9 84,5/80,510. L. VAN ZDA 208,0 85,0/80,0... 14.
Š. ROGELJ SLO 197,2 79,5/79,526. U. BOGATAJ SLO 176,1 75,5/75,5Po prvi seriji: točke
daljava 1. S. HENDRICK. ZDA 126,1 91,5 2. S. TAKANAŠI JAP 123,2 90,0 3. J. SEIFRIED.
AVT 114,1 87,0 4. U. GRÄSSLER NEM 112,0 87,5 5. A. SAGEN NOR 111,0 85,5 6. M.
FAISST NEM 108,6 85,5 7. K. POŽUN SLO 108,5 84,5 8. L. VAN ZDA 108,3 85,0 9. D.
IRASCHKO AVT 107,6 85,0 10. J. JEROME ZDA 106,1 83,5 ... 15. Š. ROGELJ SLO 98,5
79,5 24. U. BOGATAJ SLO 89,4 75,5 32. M. VTIČ SLO 84,8 75,5 35. M. POGRAJC SLO
81,7 72,5 41. A. TEPEŠ SLO 69,0 67,5

S. J., T. O.
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www.rtvslo.si
Naslov: Skoki v živo: Ljubno ob Savinji, 1. serija
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: S. J.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/skoki-v-zivo-ljubno-ob-savinji-1-serija/276671

V soboto slavila Sarah Hendrickson V Ljubnem ob Savinji se je ob 13.45 začela še druga
tekma smučark skakalk za svetovni pokal. Nastopilo bo šest Slovenk.Slovenske barve
branijo Manja Pograjc, Anja Tepeš, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Maja Vtič in Katja
Požun.Prva serija se je začela ob 13.45. Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in
MMC TV.V soboto je slavila Američanka Sarah Hendrickson, ki tudi vodi v skupnem
seštevku svetovnega pokala. Skupni vrstni red (8/12): 1. S. HENDRICKSON ZDA 689 2. D.
IRASCHKO AVT 533 3. L. VAN ZDA 334 4. K. POŽUN SLO 319 5. U. GRÄSSLER FRA
310 6. A. SAGEN NOR 288... 13. M. VTIČ SLO 176 18. Š. ROGELJ SLO 104 28. U.
BOGATAJ SLO 51

S. J.
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www.rtvslo.si
Naslov: Američanka spet na vrhu, Katja Požun med deset
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: S. J., T. O.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/americanka-spet-na-vrhu-katja-pozun-med-deset/276671

Tri Slovenke med dobitnicami točk Sarah Hendrickson je na tekmi v smučarskih skokih na
Ljubnem zmagala šestič v sezoni, najboljša Slovenka pa je bila spet Katja Požun, ki je bila
deveta.Druga je bila Sara Takanaši. Zlasti v finalu sta bili še ne 18-letna Hendricksonova
(skočila je celo 95 metrov, a vseeno doskočila v telemark) in Takanašijeva (90,5) razred
zase. Tudi na sobotni tekmi je bila Američanka najboljša, Japonka pa druga. Na stopničke
za zmagovalke se je prvič prebila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger.Slovenski delež je bil
malenkost slabši kot v soboto. Niz uvrstitev med najboljših deset je nadaljevala Katja
Požun, ki je bila deveta. V finalu je izgubila dve mesti. "Nisem bila v dobrem položaju,
utrudil me je oster radius. Skok ni bil najboljši, ampak tudi to je lepa uvrstitev," je povedala
najboljša slovenska skakalka.Špela Rogelj je bila 14., Urša Bogataj pa 26. Končni vrstni
red: točke daljave 1. S. HENDRICK. ZDA 259,6 91,5/95,0 2. S. TAKANAŠI JAP 246,7
90,0/90,5 3. J. SEIFRIED. AVT 222,4 87,0/84,5 4. U. GRÄSSLER NEM 221,2 87,5/85,5 5.
D. IRASCHKO AVT 211,7 85,0/81,5 6. A. SAGEN NOR 210,6 85,5/79,0 7. M. FAISST NEM
210,6 85,5/82,0 8. J. JEROME ZDA 209,2 83,5/81,0 9. K. POŽUN SLO 208,9 84,5/80,510.
L. VAN ZDA 208,0 85,0/80,0... 14. Š. ROGELJ SLO 197,2 79,5/79,526. U. BOGATAJ SLO
176,1 75,5/75,5Po prvi seriji: točke daljava 1. S. HENDRICK. ZDA 126,1 91,5 2. S.
TAKANAŠI JAP 123,2 90,0 3. J. SEIFRIED. AVT 114,1 87,0 4. U. GRÄSSLER NEM 112,0
87,5 5. A. SAGEN NOR 111,0 85,5 6. M. FAISST NEM 108,6 85,5 7. K. POŽUN SLO 108,5
84,5 8. L. VAN ZDA 108,3 85,0 9. D. IRASCHKO AVT 107,6 85,0 10. J. JEROME ZDA
106,1 83,5 ... 15. Š. ROGELJ SLO 98,5 79,5 24. U. BOGATAJ SLO 89,4 75,5 32. M. VTIČ
SLO 84,8 75,5 35. M. POGRAJC SLO 81,7 72,5 41. A. TEPEŠ SLO 69,0 67,5Svetovni
pokal skupno (9/12): 1. S. HENDRICKSON ZDA 789 2. D. IRASCHKO AVT 578 3. U.
GRÄSSLER FRA 360 4. L. VAN ZDA 360 5. K. POŽUN SLO 348 6. A. SAGEN NOR 328...
13. M. VTIČ SLO 17617. Š. ROGELJ SLO 12228. U. BOGATAJ SLO 56

S. J., T. O.
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www.dolenjskilist.si
Naslov: Vtičeva na drugi tekmi brez finala
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:

Avtor: B. B.

Rubrika, Oddaja:

http://feedproxy.google.com/~r/DolenjskiList/~3/g-fAxDWf1W8/

Maja Vtič (Foto: A. P., arhiv DL)
Ljubno ob Savinji - Maja Vtič iz SD Zabrdje je na drugi tekmi svetovnega pokala v
smučarskih skokih na Ljubnem ostala brez točk. V prvi seriji je s 75,5 metri zasedla
skromno 32. mesto. Zmagala je Američanka Sarah Hendrickson, najboljša Slovenka pa je
bila Katja Požun na devetem mestu.
Hendricksonovi je v finalu vnovič uspel rekordno dolg skok na ljubenski lepotici. Po 91,5 m
v prvi seriji je v drugo skočila še dlje, 95 metrov in z naskokom osvojila tudi drugo tekmo na
Ljubnem.
V finalu sta od Slovenk skakali še Špela Rogelj, ki je na koncu zasedla 14. mesto, in Urša
Bogataj, ki je bila 26.
Brez točk so poleg Vtičeve ostale še Manja Pograjc na 35. in Anja Tepeš na 41. mestu.
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www.e-revija.si
Naslov: V Sloveniji letela ameriška super junakinja
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3826734/V-Sloveniji-letela-ameriska-super-junakinja

Ljubno - Osrednje ime tekem svetovnega pokala na Ljubnem je brez kančka dvoma
Američanka Sarah Hendrickson, ki bi rada letela tudi na največjih napravah, trudi pa se, da
bi skoki dobili večjo veljavo v ZDA.
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www.e-revija.si
Naslov: Hendricksonovi še šesta zmaga sezone, Požunova deveta
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3827146/Hendricksonovi-se-sesta-zmaga-sezone-Pozunova-deveta-(dopolnjeno)

Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke), ki ji je v finalu vnovič uspel rekordno dolg
skok na ljubenski lepotici - 95 metrov - je osvojila tudi drugo tekmo svetovnega pokala v
smučarskih skokih na Ljubnem. V finalu najboljše trideseterice so nastopile tudi tri
Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (208,9) na devetem mestu.

Stran 502

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

www.delo.si
Naslov: Ljubno: nova zmaga Američanke, Požunova tokrat deveta
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/ljubno-nova-zmaga-americanke-pozunova-tokrat-deveta.html

Tudi na drugi tekmi svetovnega pokala ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji
je zmagala Sarah Hendrickson. Ljubno - Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke) je v
finalu z rekordno dolgim skokom do 95 metrov zmagala tudi na drugi tekmi svetovnega
pokala v smučarskih skokih na Ljubnem. Drugo mesto je znova pripadlo Japonki Sari
Takanaši (246,7), tretja je bila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger (222,4).
V finalu najboljše trideseterice so nastopile tudi tri Slovenke; najboljša med njimi je bila
Katja Požun (208,9) na devetem mestu. Požunovi je še bolje kazalo po prvi seriji, ko je bila
na 7. mestu.
V finalu sta skakali še Špela Rogelj (197,2 točke), ki je na koncu zasedla 14. mesto, in Urša
Bogataj (176,1), ki je bila 26.
Brez točk so danes v slovenski ekipi ostale Maja Vtič na 32., Manja Pograjc na 35. in Anja
Tepeš na 41. mestu, poroča STA.
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www.delo.si
Naslov: Ljubno: Požunova sedma po prvi seriji
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/sport/zimski-sporti/ljubno-pozunova-sedma-po-prvi-seriji.html

Tudi na drugi tekmi svetovnega pokala ženskih smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji
najbolje kaže Sarah Hendrickson. Ljubno - Američanka Sarah Hendrickson (126,1 točke) je
po rekordno dolgem skoku na tekmi svetovnem pokala na Ljubnem ob Savinji, z 91,5
metra v vodstvu po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske na Ljubnem.
V finalu bodo nastopile tudi tri Slovenke; najboljša med njimi je Katja Požun (108,5) na
sedmem mestu. Špela Rogelj (98,5 točke) je po polovici tekmovanja na 15. mestu, Urša
Bogataj (89,4) je 24.
Brez točk so danes v slovenski ekipi ostale Maja Vtič (84,8) na 32., Manja Pograjc (81,7) na
35. in Anja Tepeš (69) na 41. mestu.
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www.24ur.com
Naslov: Hendricksonovi zmaga na Ljubnem, Požunova deveta
Datum: 12.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: 15:10

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://24ur.com/sport/zimski_sporti/hendricksonova-na-ljubnem-v-vodstvu-pozunova-sedma.html

Američanka Sarah Hendrickson je zmagovalka druge tekme svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske na Ljubnem. V finalu je bila najboljša Slovenka Katja Požun
na devetem mestu. (Foto: Damjan Žibert)
Američanka Sarah Hendrickson (259,6 točke), ki ji je v finalu vnovič uspel rekordno dolg
skok na ljubenski lepotici - 95 metrov - je osvojila tudi drugo tekmo svetovnega pokala v
smučarskih skokih na Ljubnem. V finalu najboljše trideseterice so nastopile tudi tri
Slovenke; najboljša med njimi je bila Katja Požun (208,9) na devetem mestu.V finalu sta
skakali še Špela Rogelj (197,2 točke), ki je na koncu zasedla 14. mesto, in Urša Bogataj
(176,1), ki je bila 26.Brez točk so danes v slovenski ekipi ostale Maja Vtič na 32., Manja
Pograjc na 35. in Anja Tepeš na 41. mestu.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Smučarski skoki-Ljubno-Katja Požun deveta
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 07:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 0.52
Rubrika, Oddaja: Druga jutranja kronika

FRANCI PAVŠER: V prvi sezoni svetovnega pokala smučarskih skakalk je bila na Ljubnem
ob Savinji najboljša Američanka Sara Hendrickson, postavila je tudi rekord skakalnice, 95
metrov. Naše manj od pričakovanega, najboljša Katja Požun, deveta. Ocena glavnega
trenerja ženske reprezentance Matjaža Triplata.
MATJAŽ TRIPLAT (glavni trener): Ostajajo pa ta dejstva. Mi bomo zadovoljni takrat, res, s
tremi tekmovalkami imamo možnost priti med ''top ten'' in kljub temu čestitam puncam,
vem, da so se potrudile, je pa treba priznati, da smo si več obetali od tega vikenda.
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Radio Maribor MM1
Naslov: Na Ljubnem slavila Američanka Sarah Hendrickson
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 08:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Matej Štrafela

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 0.37
Rubrika, Oddaja: Poročila

Na Ljubnem je tudi drugi dan slavila Američanka Sarah Hendrickson v finalu je postavila
tudi rekorde deklet na ljubeljski lepotici 95 metrov. Katja Požun je bila deveta, Špela Rogelj
štirinajsta, Urša Bogataj pa šestindvajseta.
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Radio 1
Naslov: Na Ljubnem je dvakrat slavila Američanka
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 09:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 0.97
Rubrika, Oddaja: Lokalne novice

NOVINARKA: Na Ljubnem je dvakrat slavila Američanka, Katja Požun je bila deveta. Na
Ljubnem se je včeraj končala druga od dveh tekem svetovnega pokala v ženskih
smučarskih skokih. Tako kot v soboto je tudi včeraj zmagala Američanka Sarah
Hendrickson, ki ji je v finalu ponovno uspel rekordno dol skok kar 95 metrov. V finalu
najboljše trideseterice so nastopile tudi tri Slovenke. Najboljša med njimi je bila Katja Požun
na devetem mestu, ki je bila z rezultatom zadovoljna.
KATJA POŽUN (smučarska skakalka): Ker nekako vse kar je v top 10 je vrhunski rezultat,
tako da sem glede tega zadovoljna. S takimi skoki priti v top 10, glede na to koliko rezerv še
imam lahko dosti pričakujem.
NOVINARKA: V finalu sta skakali še Špela Rogelj, ki je na koncu zasedla 14. mesto in Urša
Bogataj, ki je bila 26-ta. Brez točk so včeraj v slovenski ekipi ostale Maja Vtič na 32., Manja
Pograjc na 35. in Anja Tepež na 41. mestu.
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Radio 1
Naslov: Na Ljubnem se je včeraj končalo tekmovanje v ženskih
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.05
Rubrika, Oddaja: Lokalne novice

NOVINARKA: Na Ljubnem so včeraj naše tekmovalke skakale nekoliko slabše. Na
Ljubnem se je včeraj končala druga od dveh tekem svetovnega pokala v ženskih
smučarskih skokih. Tako kot v soboto je tudi včeraj zmagala Američanka Sarah
Hendrickson, ki ji je v finalu ponovno uspel rekordno dolg skok kar 95 metrov. V finalu
najboljše trideseterice so nastopile tudi tri Slovenke. Najboljše med njimi je bila Katja Požun
na devetem mestu. V finalu sta skakali še Špela Rogelj, ki je na koncu zasedla 14. mesto in
Urša Bogataj, ki je bila 26-ta.
MATJAŽ TRIPLAT (trener): Morem priznati, da smo delali preveč neumnih napak. S tako
intenzivnostjo napak se ne more skakati na tem nivoju. Kljub temu veseli dejstvo, da je
Katja z zelo slabim drugim skokom še vedno med top 10, Špela recimo soliden nastop.
NOVINAR: Je povedel trener Matjaž Triplat. Brez točk so včeraj v slovenski ekipi ostale
Maja Avdič na 32., Manja Pograjc na 35. in Anja Tepež na 41. mestu.
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Radio Slovenija 1
Naslov: Začela se je nova tradicija, ki bo trajala in trajala
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 15:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Dare Rupar

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1.27
Rubrika, Oddaja: Dogodki in odmevi

JURE MASTNAK: Minuli konec tedna smo tudi pri nas lahko pospremili uvodno tekmo
smučark skakalk za točke svetovnega pokala. Na Ljubnem v Savinski dolini, so tako
dosedanjim izvedbam Celinskega pokala, dodali nov mejnik in v največji meri tudi uspeli.
Morda se je pričakoval le nekaj boljši tekmovalni izkupiček v domačem taboru.
DARE RUPAR: Na Ljubnem so v preteklosti orali ledino organiziranih tekmovanj v ženskem
skakanju na smučeh, letos pa so si postavili prvo piko na i. Brez vseh dvomov pa bodo v
prihodnosti morali dodelati še marsikaj, če želijo v konkurenci, ki se ponuja zadržati svoj
primat. Že v uvodni sezoni se je hitro izoblikovala skupina, ki je boljša od drugih in tudi na
zelo zahtevni napravi pri nas ni bilo nič drugače. Najboljši so najboljši ne glede na to, na
kakšno zaletišče jih postaviš. Američanka Sarah Handikson je z dvema novima zmagama,
skupaj jih ima šest na devetih tekmah, prej kot ne že zmagovalka skupnega seštevka v tej
zimi. Vpis v zgodovino pa ji v največji meri lahko prepreči le poškodba, saj se bo za točke
svetovnega pokala do konca sezone skakalo le še štirikrat. Slovenski tabor je imel precej
višje načrte z domačo tekmo. Zgolj teden dni pred Ljubnim so bile denimo tri v deseterici,
včeraj le tri v točkah. Vsekakor bo disciplina s tem, ko je olimpijska, samo še bolj zahtevna.
Če bo šlo v pravo smer, pa si pri nas tako, kot na splošno velja za skoke, lahko obeta
ogromno privržencev.
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TV Slovenija 1
Naslov: Na Ljubnem so domačini poskrbeli za vzdušje
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Sara Oblak

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 1.83
Rubrika, Oddaja: DnevnikTVSLO1

POLONA BERTONCELJ: Slovenija je minuli konec tedna gostila prvi ženski skakalni
preizkušnji za svetovni pokal. Z odlično organizacijo se je izkazalo Ljubno ob Savinji kjer se
je zbralo največ navijačev v premierni sezoni tekem najvišjega ranga. Zmanjkala je le pika
na i slovenska uvrstitev na zmagovalni oder.
SARA OBLAK: A kljub vsemu Ljubenci lahko slavijo zmago, presegli so lokalne okvirje,
izpolnili sanjski cilj in organizirali tekmovanje na visoki ravni.
RAJKO PINTAR (predsednik OK Ljubno): Mi smo zelo zadovoljni, presežena so vsa
pričakovanja. V prvi vrsti smo pričakovali eno fantastično tekmo, napeto to se je zgodilo,
pričakovali smo 5000 gledalcev, še več jih je bilo in vsa naša pričakovanja so bila v resnici
presežena.
SARA OBLAK: Organizatorji so zmagali z večnim optimizmom in dobro voljo, potrebno je
bilo tudi veliko srce prostovoljcev in nagrada za odlično opravljeno delo so pohvale, ki so
deževale iz vseh strani. Skakalke so se prepustile neverjetnemu vzdušju, trenerji pa so
tekmovanje na Ljubnem že zdaj označili za vrhunec sezone.
KATJA POŽUN (najboljša slovenska skakalka): Vzdušje na Ljubnem je definitivno
najboljše, navijačev je daleč največ od vseh ostalih tekem.
URŠA BOGATAJ: Mislim, da nam še oni pomagajo tam ene par metrov zraven dati. Fajn,
takega občinstva res še nisem doživela.
SARAH HENDRICKSON (dve zmagi na Ljubnem): Gledalci so bili čudoviti. Všeč mi je, ker
toliko ljudi navija za nas.
MATJAŽ TRIPLAT (glavni trener): Moram pohvaliti res organizatorje, odlična kulisa, odlična
atmosfera, vsem navijačem ena iskrena hvala za ta suport, ki so nam ga dali tukaj na
Ljubnem. Mi imamo pa za drugo leto eno obvezo in to so boljši naši nastopi.
SARA OBLAK: Priložnosti za to bo še dovolj, na Ljubnem ni skrbi za svetlo prihodnost.
Korak, ki je bil storjen v preteklih dneh pa pomeni tudi odskočno desko za razvoj
modernega športnega centra v Zgornji Savinjski dolini.
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Nova
Naslov: /
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 512

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 54.92
Rubrika, Oddaja: Trači
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REPORTER
Naslov: Petra Majdič vabi
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 91

SLOVENIJA

Naklada: 25000

Avtor: Monika Kubelj

Stran 513

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 132.36
Rubrika, Oddaja: Estrada
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Delo
Naslov: Katjo Požun kar vrtelo po zraku
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Miha Šimnovec

Stran 514

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 347.83
Rubrika, Oddaja: Šport
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Delo
Naslov: Semafor
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 515

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 333.11
Rubrika, Oddaja: Šport
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Dnevnik
Naslov: Preveč napak in slabe razmere
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 24

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: sta

Stran 517

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 360.52
Rubrika, Oddaja: Šport
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Dnevnik
Naslov: Vikend v številkah
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 28

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: /

Stran 518

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 861.36
Rubrika, Oddaja: Šport
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Ekipa
Naslov: Požunova sedma in deveta
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada: 16700

Avtor: rp

Stran 524

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 50.95
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ekipa
Naslov: Smučarski skoki
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 19

SLOVENIJA

Naklada: 16700

Avtor: /

Stran 525

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 67.91
Rubrika, Oddaja: Zimski športi
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Primorske novice
Naslov: Vražje Slovenke letijo po zraku
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ALEŠ SORTA

Stran 526

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 303.97
Rubrika, Oddaja: Šport
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Slovenske novice
Naslov: Trema Veliko breme
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 13

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: OTO GIACOMELLI

Stran 528

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 212.61
Rubrika, Oddaja: Finale
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Večer
Naslov: Mož, ki verjame, da bo Ljubno damska Planica
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 5

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: VLADO PAVEO

Stran 529

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 302.17
Rubrika, Oddaja: V žarišču
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Večer
Naslov: Ameriška najstnica še naprej razred zase
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ANDREJA PREL

Stran 530

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 542.98
Rubrika, Oddaja: Šport
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Večer
Naslov: Naše "orlice" posebej navdušene nad publiko
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: ANDREJA PREL

Stran 532

Žanr: Anketa
Površina, Trajanje: 297.14
Rubrika, Oddaja: Šport
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Žurnal 24
Naslov: Požunova med deset
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin: 9

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: L. G.

Stran 533

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 96.22
Rubrika, Oddaja: Šport
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www.times.si
Naslov: Matjaž Triplat: Slovenija ima izjemen potencial - Šport Datum: 13.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/matjaz-triplat-slovenija-ima-izjemen-potencial--1984462092-88155f5a17.html

Za vami sta domači preizkušnji svetovnega pokala na Ljubnem, ki z rezultatskega vidika
nista prinesli celotnega zadoščenja. Tista skrita želja so bile stopničke ? Priznati je
potrebno, da smo pričakovali več. Za vami sta domači preizkušnji svetovnega pokala na
Ljubnem, ki z rezultatskega vidika nista prinesli celotnega zadoščenja. Tista skrita želja so
bile stopničke ? Priznati je potrebno, da smo pričakovali več.

Stran 534
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www.times.si
Naslov: P. Majdič: V mlajših letih bi skočila - Šport - TIMES.si
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: SiOL

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.times.si/sport/p-majdic-v-mlajsih-letih-bi-skocila--10a3b7f379-6510f89556.html

" Moja udeležba na Ljubnem je bila povezana s sodelovanjem s Smučarsko zvezo
Slovenijo. Prvenstveno sem na SZS zaradi pokroviteljske ravni pri teku na smučeh. ' Moja
udeležba na Ljubnem je bila povezana s sodelovanjem s Smučarsko zvezo Slovenijo.
Prvenstveno sem na SZS zaradi pokroviteljske ravni pri teku na smučeh.
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www.siol.net
Naslov: P. Majdič: V mlajših letih bi skočila
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/zimski_sporti/skoki/2012/02/p_majdic_v_mlajsih_letih_bi_skocila.aspx

Ljubno - Na sobotni tekmi za svetovni pokal v ženskih smučarskih skokih so imela
slovenska dekleta podporo tudi v Petri Majdič, ki bi se želela v mlajših letih preizkusiti med
drugim tudi na skakalnici. Ljubno je pretekli konec tedna gostilo najboljše skakale na svetu.
"Moja udeležba na Ljubnem je bila povezana s sodelovanjem s Smučarsko zvezo
Slovenijo. Prvenstveno sem na SZS zaradi pokroviteljske ravni pri teku na smučeh.
Istočasno sem ambasadorka pri kandidaturi Planice za svetovno prvenstvo leta 2017, zato
je pravilno, da sem na takšnih dogodkih. In ker bo na svetovnem prvenstvu tudi ženski
skoki, je treba podpreti naša dekleta. Dodaten navijač pa tako ali tako ne škodi," je sprva
namen obiska na Ljubnem obrazložila naša najboljša smučarska tekačica vseh časov, ki
ima tudi po končani karieri veliko obveznosti.
Čeprav jo je zeblo ob doskočišču
skakalnice na Ljubnem, je z veseljem navijala za slovenska dekleta, ki jih spoštuje, obenem
pa je zelo vesela, da dobivajo vse večjo veljavo in vrednost v medijskem prostoru. Petra se
nikdar ni preizkusila na pravi skakalnici, čeprav pravi, da bi bilo to dobrodošlo. "Ko sem bila
mlajša, smo veliko 'štamfali' in se nato spuščali ter skakali. Enostavno je bilo že v mlajših
letih zelo resno s treningi in je bilo premalo časa za takšne stvari. Dobrodošlo bi bilo, če bi
bilo več tega. Meni bi to zelo koristilo. Sedaj, ko sem starejša, se zagotovo ne bi spustila,
ker je manj poguma. Ko sem bila mlajša, pa bi se. Najprej na manjših nekaj metrskih in če
bi napredovala, bi se tudi na večjih skakalnicah," je za Sportal dejala bronasta junakinja z
olimpijskih iger v Vancouvru. Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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www.e-revija.si
Naslov: Začela se je neka nova tradicija, ki bo trajala in trajala
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.erevija.com/novica/3831331/Zacela-se-je-neka-nova-tradicija-ki-bo-trajala-in-trajala

Na Ljubnem so domačini poskrbeli za vzdušje, ki smo ga v največji meri vajeni na vseh
naših prizoriščih, načrti pa so v Savinjski dolini veliki in segajo daleč v prihodnost.
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www.rtvslo.si
Naslov: Začela se je neka nova tradicija, ki bo trajala in trajala
Datum: 13.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: R. K.

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.rtvslo.si/sport/zimski-sporti/zacela-se-je-neka-nova-tradicija-ki-bo-trajala-in-trajala/276717

Športna zgodba Dareta Ruparja Na Ljubnem so domačini poskrbeli za vzdušje, ki smo ga
najbolj vajeni na vseh naših prizoriščih, načrti pa so v Savinjski dolini veliki in segajo daleč
v prihodnost.Ljubno vsekakor ni med novinci tekem najvišjega ranga. V zadnjih sedmih letih
so v zgornji Savinjski dolini že gostili tekme celinskega pokala, ki so bile vse do začetka
decembra lani najvišji rang tekmovanja v smučarskih skokih za ženske. Šele danes se vidi,
kako neupravičeno so bili tukajšnji prireditelji v njihovih prizadevanjih predvsem na začetku
precej zapostavljeni tudi pri novinarjih, ki smo pot do javnosti. Vsekakor se je iz leta v leto
tudi ta odnos popravljal, vizionarji te discipline, ki jih pri nas nikdar ni manjkalo, pa so očitno
zadeli žebljico na glavico.
Na Ljubnem so si želeli prireditve, ki bi bila povsem njihova in bi vsaj delno spominjala na
Planico, ki je iz leta v leto slovenski nacionalni športni praznik. Več kot očitno se je v
zadnjih treh dneh na Štajerskem začela neka nova tradicija, ki bo trajala in trajala. In to na
temeljih zares dolge tradicije smučarskoskakalnega športa v teh krajih. Pri napravi pod
Rajhovko, ki ima svoje zakonitosti in nekdanjega obdobja, je v začetnih letih sodeloval tudi
Stanko Bloudek. Torej je tudi tu povezava z našo dolino skakalnic. Na Ljubnem vsekakor
Planici ne želijo vzeti nič in ji tudi ne morejo, s tridnevnim dogajanjem ob desnem bregu
Savinje pa so dokončno opozorili nase tudi vse nejeverne Tomaže, ki so še nedavno mislili,
da so ženski skoki na smučeh le igračka določene ozke skupine ljudi, ki si želi s tem le
prepoznavnosti. Vse pa je daleč od tega.Rajhovka ima dovoljenje za skakanje na najvišji
ravni najmanj še za tri leta. In prepričan sem, da se bo karavana skakalk tu ustavila tudi v
naslednjih letih. Najodgovornejši se dobro zavedajo, da bo potrebna tudi obnova naprave,
ki jo bo vsekakor treba povsem prilagoditi zahtevam mednarodne zveze. Ne glede na to, da
mnogi že zdaj razmišljajo, da so zdaj vse skakalnice enake, da nobena nima vsaj kakšne
posebnosti. Kot denimo dirkališča formule 1, ki jih v zadnjem obdobju lahko gradi le ena
roka. Najmanj v omenjenih treh letih pa se bo tu še treba prilagajati skakalnici, in to ima
svoj čas. Kakor koli pa stvari obrnemo, na vrhu so vedno le najboljši oziroma zdaj tudi
najboljše.Prirediteljem pa zgolj še to. Ko se boste lotili obnov, veliko previdnosti, da se ne
zgodi, kot se je nedaleč od vas. Ko so dobro 80-metrsko skakalnico spremenili v slabo 90metrsko.Dare Rupar, Val 202
R. K.
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Radio Velenje
Naslov: Konec tedna sta bili na Ljubnem tekmi za svetovni pokal v
Datum: 14.02.2012

Stran, Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 0.8
Rubrika, Oddaja: Poročila

NOVINARKA: Konec tedna sta bili na Ljubnem tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih
za ženske. Na ta dogodek so se zavzeti organizatorji, člani Smučarsko skakalnega kluba
Ljubno pripravljali kar lep čas, se je splačalo, odgovarja Rajko Pintar, predsednik
organizacijskega odbora.
RAJKO PINTAR (predsednik organizacijskega odbor): Seveda se je splačalo in bistvo
zgodbe je, da najmanj, kar bomo začeli seštevati suhoparne številke, bomo najprej prav
gotovo ugotovili, da bomo zaslužili s to tekmo za en kombi s katerim bomo bolj varno vozili
naše otroke tekmovalce naše na tekme, na treninge in tako naprej. Seveda pa ne moremo
mimo tega, promocije doline, promocije Ljubnega, turizma in vseh teh stvari, ki sodijo
zraven.
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List - Revija za kulturo in druga vprašanja občine Šoštanj
Naslov: Bo Ljubno druga Planica?
Datum: 14.02.2012

Stran, Termin: 10

SLOVENIJA

Naklada: 900

Avtor: /

Stran 540

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 342.05
Rubrika, Oddaja: Dogodki in ljudje

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 541

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Novi tednik
Naslov: Ameriški skok med navijače Ljubnega
Datum: 14.02.2012

Stran, Termin: 13

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: US

Stran 542

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 147.25
Rubrika, Oddaja: Šport
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Jana
Naslov: Podpora slovenskim skakalkam
Datum: 14.02.2012

Stran, Termin: 34

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 543

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 81.88
Rubrika, Oddaja: Ljudje in dogodki
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Dnevnik
Naslov: Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske v Ljubnem ob
Datum: 14.02.2012

Stran, Termin: 25

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: /

Stran 544

Žanr: foto reportaža
Površina, Trajanje: 877.62
Rubrika, Oddaja: Time out
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Ekipa
Naslov: Le navdih ne bo dovolj
Datum: 14.02.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 16700

Avtor: Robert Pogačar

Stran 549

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1380.68
Rubrika, Oddaja: Drugi športi

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 550

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 551

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 552

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 553

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 554

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

www.siol.net
Naslov: Ljubo Jasnič: Skakalke imajo v meni velikega zaveznika
Datum: 14.02.2012

Stran, Termin: 00:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lopatič

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.siol.net/sportal/sportal_plus/intervjuji/2012/02/intervju_ljubo_jasnic.aspx

Skakalni tekmi na Ljubnem sta pretekli konec tedna postavili nove smernice, Ljubo Jasnič
pa je med drugim spregovoril tudi o bitkah, ki so jih imeli s SZS, da so ženski skoki le dobili
pravo veljavo. Pretekli konec tedna je Ljubno postavilo nov mejnik v ženskih skokih ? po
3.000 gledalcev si je ogledalo tako sobotno kot tudi nedeljsko tekmo svetovnega pokala. S
tega stališča morate biti verjetno zelo zadovoljni?Ogromno mi pomeni, da je bilo na
Ljubnem na ženskih skokih toliko gledalcev. Organizatorji so naredili res ogromno stvar. Na
vsakem koraku so prejemali pohvale. Predstavniki FIS so povedali, da je to najboljša tekma
v ženskem svetovnem pokalu. Takšne tekme nihče več ne bo mogel imeti. Dobro vem,
kakšno bitko smo imeli znotraj Smučarske zveze Slovenije, da so ženski skoki le dobili
mesto, ki jim pripada. Povsem logično je, da nova stvar zahteva dodatne finance in še
boljšo organizacijo. Z uvedbo svetovnega pokala pri ženskah se je to tudi zgodilo. Vendar v
vodstvu SZS sprva tega niso bili preveč veseli. Tekme na najvišjem rangu pomenijo
namreč potovanja po svetu ? tudi na Japonsko in v Skandinavijo. Razumljivo so nastali višji
stroški in treba je bilo primakniti v mošnjiček še približno sto tisoč evrov. Kdo je bil proti
temu?Ne bi govoril, kdo je bil proti temu, a je dejstvo, da je treba pri vsaki novi stvari najprej
utreti pot. V dekleta sem ves čas verjel kot tudi v strokovno vodstvo. Ženski skoki so na
pohodu in težko jih bo zaustaviti. Kaj kmalu bo prišel čas, ko bodo tudi dekleta tekmovala
na letalnicah. Bistvo vsega je, da se ves čas ustvarja napredek.Dejali ste, da so imeli
ženski skoki v preteklosti izjemno majhno veljavo na SZS. Ali se je zdaj kaj spremenilo?
Vedno več je posluha za ženske skoke. V torek imamo sejo odbora, na kateri bomo ocenili,
kako stvari potekajo pri dekletih. Dejstvo je, da bo moral biti vložek v prihodnje še večji. In
to zaradi zimskih olimpijskih iger v Sočiju leta 2014. Naša dekleta imajo namreč veliko
možnost, da osvojijo medaljo na največjem dogodku. In to si želimo prav vsi, zato bomo
naredili vse, da bodo razmere optimalne za takšne rezultate. Dekleta imajo v meni velikega
zaveznika. Primož Peterka je v ekipo vnesel veselje in seveda znanje ter izkušnje, ki jih je
pridobil med kariero. Njegova vloga je velika. V tem letu se bodo zgradile prav vse
načrtovane nove skakalnice v Planici, zato se poraja vprašanje, ali bo Ljubno še naprej
ostalo središče ženskih skokov.Želimo si, da bi Ljubno ostalo središče za ženske skoke.
Skakalnica potrebuje rekonstrukcijo in novejši profil. Manjka nam tudi dvigalo. Zdaj se jih na
vrh skakalnice pelje s kombijem. Bil sem zraven pri gradnji te skakalnice, vendar ni
primerjave med preteklostjo in sedanjim časom. Organizatorji so naredili ti tekmi
vrhunsko.Kakšna pa je vloga Primoža Peterke v celotni zgodbi ženskih skokov?Velika.
Prizadeval sem si, da bi ga pritegnili k ženskim skokom, glavni trener Matjaž Triplat pa je bil
takoj za to, da se priključi dekletom. V ekipo je vnesel veselje in seveda znanje ter izkušnje,
ki jih je pridobil med kariero. Videti so odlična ekipa, ki dobro funkcionira. Njihova
sproščenost se ne vidi le v zraku, ampak tudi na tleh, ko se pogovarjaš z vsemi.
Ali
so na FIS zadovoljni s premierno sezono ženskih skokov?Junija lani je bil sprejet predlog,
da bodo imela tudi dekleta svetovni pokal. Kot lahko sami vidite, se vse skupaj razvija lepo.
Mogoče na drugih prizoriščih še ni toliko gledalcev, kot jih je bilo na Ljubnem, vendar bodo
prišli tudi drugod. Upam, da nam uspe prepričati FIS, da bi v prihodnje dekleta skakala tudi
na večjih napravah. No, potem bo treba povečati tudi skakalnico na Ljubnem (smeh, op. p.).
Jaka Lopatič Foto: Vid Ponikvar
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7 dni
Naslov: Rekord na Ljubnem
Datum: 15.02.2012

Stran, Termin: 6

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 556

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 95.64
Rubrika, Oddaja: /
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Dnevnik
Naslov: Snežna in ledenodnevna vremenska zgodovina
Datum: 15.02.2012

Stran, Termin: 36

SLOVENIJA

Naklada: 54900

Avtor: Miha Pavšek

Stran 557

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 418.01
Rubrika, Oddaja: Prosti čas
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Dolenjski list
Naslov: Vtičeva razočarala na Ljubnem
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 18

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 560

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 34.25
Rubrika, Oddaja: Šport
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Lisa
Naslov: Dekleta v dno skakalnice s telemarkom
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 7

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 561

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 542.75
Rubrika, Oddaja: /
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Naš čas
Naslov: Skakalnica Ljubno - ženska Planica
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: /

Stran 562

Žanr: Napovednik članka
Površina, Trajanje: 303.71
Rubrika, Oddaja: Naslovnica
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Naš čas
Naslov: Daleč od Ljubljane, blizu svetu
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 2

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: Ifc

Stran 563

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 264.5
Rubrika, Oddaja: Od četrtka do četrtka
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Naš čas
Naslov: Čvek, čvek...
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 12

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: /

Stran 564

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 437.6
Rubrika, Oddaja: /
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Naš čas
Naslov: Frkanje levo & desno
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 12

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: /

Stran 565

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 141.63
Rubrika, Oddaja: /
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ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Naš čas
Naslov: Ljubno - ženska Planica
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 16

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: Tatjana Podgoršek

Stran 566

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 368.5
Rubrika, Oddaja: Šport in rekreacija

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 567

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Naš čas
Naslov: Rajko Pintar: Skoki so preteklost, sedanjost in prihodnost
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 16

SLOVENIJA

Naklada: 5400

Avtor: /

Stran 568

Žanr: Intervju
Površina, Trajanje: 124.84
Rubrika, Oddaja: Šport in rekreacija

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Polet
Naslov: Premiere
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 15

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: S. V.

Stran 569

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 304.27
Rubrika, Oddaja: dva tedna in pol

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Polet
Naslov: Ženska lahko poleti tudi 250 metrov
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 30

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Jaka Lucu

Stran 570

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 536.71
Rubrika, Oddaja: Gladiator

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 571

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Delo
Naslov: Med letečimi fanti in dekleti sredi Ljubljane
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin: 22

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Staš Ivanc

Stran 572

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 1464.46
Rubrika, Oddaja: Panorama

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 573

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 574

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 575

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 576

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 577

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 578

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

www.delo.si
Naslov: Med smučarskimi skakalci v Mostecu
Datum: 16.02.2012

Stran, Termin:

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Žanr: Spletni članek
Površina, Trajanje:
Rubrika, Oddaja:

http://www.delo.si/druzba/panorama/med-smucarskimi-skakalci-v-mostecu.html

Mlajši trenirajo skozi igro, starejši pa vedno bolj zares, a vsi bi radi leteli čim dlje. V SKK
Ilirija, kjer so mlade skakalce začeli izobraževati pred dobrimi štirimi desetletji, trenirajo
otroci vseh starosti: od cicibanov, kakor pravijo skakalcem do devetega leta, do članov, ki
skačejo tudi v državni reprezentanci A, med katerimi so tudi Jernej Damjan ter Urša
Bogataj in Špela Rogelj, udeleženki nedavnega ženskega svetovnega pokala Mednarodne
smučarske zveze (FIS) v smučarskih skokih v Ljubnem.

Več fotografij mladih skakalcev ...
Trener Anže je svojemu varovancu dal še nekaj zadnjih nasvetov: 'Dvigni prste in glavo
gor!' In dečko se je spustil po strmih ledenih smučinah. Čez nekaj trenutkov je bil že v zraku
in letel v globino. Pristanek se mu je tudi posrečil, čeprav telemarka ni izvedel. Ta pride z
izkušnjami. Prav zanimivo je, kako se dejansko slišijo smučarski skoki od blizu. Precej
glasni so. Na televizijskem ekranu nikoli ne morejo pričarati vzdušja ob skakalnici, še
posebej če stojiš le nekaj metrov od letečih fantov in deklet. Najprej se sliši glasno drsenje
smuči, nato sledi nekaj sekund šumenja vetra ob skakalčevem telesu, na koncu pa še
glasen pok ob pristanku. V ljubljanskem Mostecu se ta zadnji del še toliko bolje sliši, ker so
skakalnice, na katerih vadijo fantje in dekleta iz Smučarskega skakalnega kluba Ilirija, skrite
v zavetrju in se zvok lepo odbija od okoliških vzpetin. Med našim obiskom so v Mostecu
vladale 'izredne razmere' zaradi na novo zapadlega snega, zato so otroci s smučmi
'štamfali' in utrjevali doskočišča skakalnic, s čimer so se tudi razgibali in ogreli. Kakor je
povedal Miha Sever, trener selekcije od+ devet do enajst let, se sicer ogrevajo z igro ali s
tekom, gimnastičnimi vajami, nato imitirajo skoke, 'kar ste verjetno že videli na svetovnih
pokalih, ko trenerji lovijo skakalce in jih držijo nad glavo'. Šele nato se odpravijo na
skakalnico.Začetniki začnejo z alpskimi smučmi. 'Tamle v gozdu imamo manjši skakalnici,
šest- in dvanajstmetrsko. Najprej jih nekajkrat spustimo po doskočišču, da povadijo
skakalni počep, nato lahko z alpskimi smučmi že skočijo z najmanjše skakalnice,' je
razlagal Miha, medtem ko se je z večjih skakalnic nad nama slišalo Anžeta Damjana,
trenerja fantov in deklet med 12. in 13. letom, kako razpihuje sneg z zaletišča in
odskočišča.Ko trener ugotovi, da so otroci dovolj stabilni na alpskih smučeh, jim dajo
(klubske) skakalne smuči in dres. Najprej se spuščajo po doskočišču, da se navadijo na
daljše in širše smuči, ki poleg tega nimajo robnikov. 'Ko se navadijo, gredo počasi skakat.
Potem pa je vse odvisno od njihovih sposobnosti: nekateri so mogoče malo bolj pogumni,
pa gredo prej skočit na večjo skakalnico.' Glavna je korajža Na dvanajstmetrski skakalnici
skačejo cicibani in cicibanke do devet let. 'Starost ni tako pomembna, a mlajši ko so, bolje
je. Glavna je korajža. Vsakogar je malo strah, ko gre na večjo skakalnico, a to je pozitiven
strah,' pravi Miha Sever. Devetletna Pia trenira že dve leti, a trenutno ne skače, ker si je pri
doskoku poškodovala ključnico. 'Po počitnicah bom spet lahko skakala. Danes je minil že
tretji teden,' pove o svojem prisilnem dopustu. 'Moja sestrična in bratranec skačeta, pa tudi
njun oče je včasih skakal in mi je predlagal, da bi poskusila,' razlaga začetke svoje
skakalne kariere deklica, ki že tekmuje. Skakala je že na dvajsetki in štiridesetki
(natančneje K38 in K18). In kako je skočiti s štiridesetke? 'V redu,' odvrne na kratko. 'Na
začetku se mi je zdelo malo nenavadno, da se je odločila za skoke. Potem pa smo to
sprejeli, pa še na vasi in v žlahti jih toliko skače,' je povedala nasmejana Piina mama.
Stran 579

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

'Zdaj jo popolnoma podpiramo,' je dodala. Velika večina staršev hodi z malimi skakalci tudi
na tekmovanja po Sloveniji in tujini. 'Pia je bila na Češkem druga,' jo pohvali mama. 'Drugo
in prvo mesto,' jo hitro popravi Pia.Najmlajši skakalec trenerja cicibanov Andreja Lesnika
ima komaj pet let: 'Tudi štiriletniki so že prišli, da spoznajo nove prijatelje. Pri šestih pa so
že prava leta za začetek,' pravi, medtem ko gaziva po snegu do malih skakalnic.'Zdaj
skačem približno en mesec, a sem bil že na dvajsetki,' se pohvali devetletni Tim. Talentiran
fant, komentiram. 'Ja,' mi prostodušno odvrne. Za skakanje ga je navdušil oče. Zraven
njega po doskočišču dvanajstmetrske skakalnice pridno tlači sneg Cris, ki jih šteje nekaj
čez osem. 'Na štiridesetki še nisem bil. Še ne pride v poštev,' mi učeno pojasni. 'Ampak na
dvajsetki pa je ful dobro,' doda.'V redu bo. Zdaj pa gremo skakat,' jim reče Andrej, ko
četverica malih skakalcev uredi skakalnico za pristanek.'Dobri ste, fantje, jaz se ne bil upal
spustiti,' pripomnim, ko naredijo nekaj skokov.'Kje, a tukaj, na desetki?' se zarežijo
mulčki.'Jaz ne znam,' dodam.'Ja, nauči se,' dobim v odgovor. Mali rekorderji Sedemletni
Rok skače že kakšno leto. Kaj pa padci, me zanima, velikokrat padejo? 'Ne,' pravi Rok.
Kako pa se naučijo pravilnega odskoka, me je zanimalo. 'Najprej, ko gremo dol, samo
počepnemo in se odrinemo,' pojasni Luka, ki bo kmalu dopolnil devet let. Kaj pa sloviti
telemark, je težak? 'Ne. Samo, ko pristaneš, moraš takoj narediti telemark,' mi pojasnita
dečka. 'Včasih pogoljufamo in samo počepnemo,' doda Rok. 'Za padec ti odštejejo tri pike,
za telemark pa dobiš... kakšnih pet pik,' strokovno pojasni Rok. 'A za rekorde ne boš nič
vprašal?' me opomnijo mali skakalci. 'Moj je 20 metrov,' reče Rok. 'Moj pa 18, sem ga
včeraj podrl,' pove Luka. 'Moj rekord v Sloveniji je 20 metrov, na Češkem pa sem skočil 22
metrov,' se pohvali Cris. 'Moj pa je 13 in pol, ampak ne tu, na dvajsetki,' pove Tim.'Ko
preizkusijo dvajsetko, jih ne ustaviš več,' zadovoljno pojasni trener Andrej. Potem samo še
sprašujejo, kdaj bodo lahko šli na 40 in 60 metrov. 'Imeli smo nekaj otrok, ki so mislili, da
bodo kar takoj šli na večje skakalnice, a ni tako preprosto,' pravi Andrej. V zadnjih letih se je
vpis najmlajših precej zmanjšal, pravi trener cicibanov. 'Vzroka sta dva: kako močni smo
Slovenci v svetovnem pokalu in sneg. Če ni snega, ne pridejo, pa čeprav imamo umetni
sneg,' pojasnjuje Andrej. Snežni top jim je naredil kar eden od staršev, pojasni Irena
Seretinek, sekretarka kluba in 'deklica za vse', kakor si pravi, saj skrbi za stike z javnostjo,
promocijo, organizira srečanja, ureja spletno stran pa še kaj bi se našlo. Poletje je za
cicibane še toliko bolj zabavno, pove Irena. Zraven malih skakalnic namreč rastejo gozdne
jagode in borovnice, ki jih otroci pridno zobajo, medtem ko nosijo smuči v klanec. 'Poleti so
tu še žabe in potočni raki,' doda Irena, ki ji je hči nekega dne prinesla pokazat polne žepe
mladih žab. 'Poleti, ko se kakšnemu otroku ne ljubi več skakati, mu pač rečeš, naj se gre
dol malo igrat. In čez kakšnih deset, petnajst minut gre spet skakat,' pove Andrej. Deset
kazenskih sklec Lovro, ki je prestopil iz kluba v Moravčah, saj so jim tam podrli skakalnice,
trenira že sedem let. Skočil je že 90 metrov, popolnoma mirno prizna. 'V Kranju, na
stometrski skakalnici.' 'Moj rekord pa je 58,' pristavi Jaka. Gašper je s smučmi skočil že 70
metrov, malce mlajši Timotej pa 25, mi zaupajo fantje, ko se vozimo z vzpenjačo, ki so jo v
klubu dobili lansko poletje in ki otrokom res olajša treninge, saj jim ni treba več gristi kolen v
klanec. Tako lahko opravijo več skokov. 'Daj, poskusi telemark,' se sliši trenerja Anžeja, ki
na 'puklu', vrhu doskočišča 40-metrske skakalnice, daje zadnje napotke svojim
varovancem. 'Dobro!' zatuli, ko dečko pristane nekaj deset metrov niže. Nedaleč stran od
skakalnic je Jaroslav Sakala vodil kondicijski trening mladinske in članske selekcije.
Poznavalci smučarskih skokov se bodo spomnili, da je to tisti češki skakalec, ki je leta 1994
osvojil zlato medaljo na planiški velikanki. Ilirske fante in dekleta je začel trenirati julija lani.
'Jaz sem s fanti zadovoljen, ne vem pa, ali so oni z mano,' se zareži izkušeni skakalec. A
fantje so pravi športniki: kdor je pri troskoku naredil napako, je šel sam od sebe naredit
deset kazenskih sklec. 'To je bil eden mojih ciljev: da bi fantje delali sami.' Trenirajo vsak
Stran 580
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dan, pri čemer skačejo dvakrat na teden, pred tekmami pa trenirajo tudi v soboto in nedeljo.
Začel jih je trenirati malce drugače, pravi, da bi spremenil njihovo razmišljanje, s čimer bi
dosegali boljše rezultate in hodili z veseljem na trening. 'Rezultati se že izboljšujejo: nekaj
jih je že zelo blizu uvrstitvi v alpski pokal,' pove Sakala.Za imitacijo odriva uporabljajo tudi
(doma narejeno) drčo, po kateri se spusti skakalec in se na koncu odrine, kjer ga ujame
trener in mu takoj pove, kaj dela prav in kaj mora popraviti. 'Fantje mislijo, da se učijo
skokov samo na skakalnici. Prepričani so, da morajo le odskočiti, pri čemer pa delajo
napake, saj gre preveč energije v trup in roke. Jaz pa jih poskušam naučiti, da mora biti
odskok tekoč. Vrhunski skakalci so vsi odlično telesno pripravljeni. Na tekmovanjih šteje le,
kaj je v glavi.' Pogled z vrha 'le' štiridesetmetrske skakalnice Mladi skakalec po padcu, ki pa
na srečo ni bil preveč hud. Rok med pripravami na skok z dvanajstmetrske skakalnice.
Mladinci in člani med kondicijskim treningom.

Stran 581
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Novi tednik
Naslov: /
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 582

Žanr: Napovednik članka
Površina, Trajanje: 22.42
Rubrika, Oddaja: Naslovnica
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Novi tednik
Naslov: Predsednika so prepričali. Tudi ženski skoki so pravi šport.
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 14

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: URŠKA SELIŠNIK

Stran 583

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 660.52
Rubrika, Oddaja: Šport
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Novi tednik
Naslov: Lepotica stoletja v domačem kraju
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 32

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: URŠKA SELIŠNIK

Stran 587

Žanr: Foto vest
Površina, Trajanje: 142.12
Rubrika, Oddaja: Rumena stran
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Hopla
Naslov: /
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 2

SLOVENIJA

Naklada: 25350

Avtor: ta

Stran 588

Žanr: Foto vest
Površina, Trajanje: 136.5
Rubrika, Oddaja: Za začetek
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Mladina
Naslov: Parada
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 66

SLOVENIJA

Naklada: 19840

Avtor: /

Stran 589

Žanr: foto reportaža
Površina, Trajanje: 866.34
Rubrika, Oddaja: Parada
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Savinjske novice
Naslov: /
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 1

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: /

Stran 591

Žanr: Napovednik članka
Površina, Trajanje: 451.63
Rubrika, Oddaja: Naslovnica
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: Uvertura ženskega svetovnega pokala za čisto odliko
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 17

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Franjo Pukart

Stran 592

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 790.22
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 593

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 594

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: Cvetke in koprive
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 24

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: /

Stran 595

Žanr: satira
Površina, Trajanje: 341.62
Rubrika, Oddaja: za razvedrilo

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: /
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 27

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: /

Stran 596

Žanr: Oglas
Površina, Trajanje: 342.69
Rubrika, Oddaja: Oglasi

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Delo
Naslov: Žlahtni dvomotorci
Datum: 17.02.2012

Stran, Termin: 13

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Polona Malovrh

Stran 597

Žanr: Komentar
Površina, Trajanje: 209.57
Rubrika, Oddaja: Slovenija

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 598

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Nedeljski dnevnik
Naslov: Sulec za skakalke
Datum: 19.02.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /

Stran 599

Žanr: Šala
Površina, Trajanje: 55.92
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nedeljski dnevnik
Naslov: Zastareli grehi
Datum: 19.02.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /

Stran 600

Žanr: Šala
Površina, Trajanje: 104.86
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nedeljski dnevnik
Naslov: Lovše napreduje
Datum: 19.02.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /

Stran 601

Žanr: Šala
Površina, Trajanje: 14.81
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nedeljski dnevnik
Naslov: Ljubno je postalo ženska Planica
Datum: 19.02.2012

Stran, Termin: 26

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: Tone Fornezzi

Stran 602

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 692.9
Rubrika, Oddaja: uspeh

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 603

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 604

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Nova
Naslov: Vražje SLOVENKE prestale domači krst
Datum: 20.02.2012

Stran, Termin: 57

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: DOMEN MAVRIČ

Stran 605

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 281.13
Rubrika, Oddaja: Na zabavi

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dolenjski list
Naslov: ŠPORT PO DOLGEM IN POČEZ
Datum: 23.02.2012

Stran, Termin: 16

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: /

Stran 606

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 250.22
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 607

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Story SLO
Naslov: Vražje Slovenke navdušile
Datum: 23.02.2012

Stran, Termin: 77

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: DOMEN MAVRIČ

Stran 608

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 588.74
Rubrika, Oddaja: Zabava

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: Datum skakalnih tekem v prihodnjem letu že določen
Datum: 24.02.2012

Stran, Termin: 19

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: Štefka Sem

Stran 609

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 307.67
Rubrika, Oddaja: Šport

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 610

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Stran 611

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Savinjske novice
Naslov: Cvetke in koprive
Datum: 24.02.2012

Stran, Termin: 24

SLOVENIJA

Naklada: 2500

Avtor: /

Stran 612

Žanr: Vest
Površina, Trajanje: 173.84
Rubrika, Oddaja: za razvedrilo

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Žurnal 24
Naslov: Glavni sponzor - Slovenija
Datum: 24.02.2012

Stran, Termin: 2

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Janez Zalaznik

Stran 613

Žanr: Poročilo
Površina, Trajanje: 359.97
Rubrika, Oddaja: Tema dneva

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stran 614

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

Nedeljski dnevnik
Naslov: Petra spet daje vetra
Datum: 26.02.2012

Stran, Termin: 20

SLOVENIJA

Naklada: 147000

Avtor: /

Stran 615

Žanr: Šala
Površina, Trajanje: 107.01
Rubrika, Oddaja: Butik ND

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

POP TV
Naslov: Bučen sprejem v prestolnici
Datum: 28.02.2012

Stran, Termin: 19:00:00

SLOVENIJA

Naklada:

Avtor: Vanda Levstik, Vesna Ban

Žanr: Dialogizirano poročilo
Površina, Trajanje: 3.67
Rubrika, Oddaja: 24 ur

MATJAŽ TANKO: Po skoraj točno letu dni, odkar je množica na Prešernovem trgu
pozdravila svetovno prvakinjo v veleslalomu Tino Maze, je smučarska evforija v Sloveniji
spet na vrhuncu.
PETRA KERČMAR: Zlatega Robija Kranjca in bronaste fante iz Vikersunda je pričakal
nabito poln Kongresni trg v prestolnici, no posebej toplo pa so sprejeli poškodovanega
Petra Prevca.
VANDA LEVSTIK: Veselimo se sprejema, zagotovo bo žur, so dejali naši skakalci v
nekoliko drugačni opravi kot smo jih vajeni. Damjana, Kranjca in Tepeša so namreč še
preden so se odpravili na Kongresni trg sprejeli še na Štefanovi. Naši orli so namreč
zaposleni na policiji.
ROBERT KRANJEC (svetovni prvak v poletih): Medalja iz ekipe pa zlata medalja.
VANDA LEVSTIK: Fantje so se upravičeno veselili. Na Kongresnem trgu jih je res čakal
pravi žur in seveda tisti res pravi iskreni navijači.
NAVIJAČ: Nedaleč stran stanujemo pa pač vesel sem, da je končno se enkrat izšlo Robiju
in je pač osvojil tudi lokajno.
NAVIJAČ: Recimo da navijam, da spremljam skoke že zelo dolgo. Verjetno, ne vem, od
svojega 15. leta naprej.
NAVIJAČICA: Pa zaradi Big Foot Mame, ker mi je všeč pa tako, da malo vidim naše
skakalce, prvič v živo.
NAVIJAČ: Zelo sem ponosen na slovensko ekipo in mislim, da to tudi pomaga pri
prepoznavnosti Slovenije v drugih krajih.
NAVIJAČ: So tudi ti vtisi, kot je naš Kranjec rekel, prišli za mano, pa ne samo za mano, tudi
večina Slovencev je na njega iskreno ponosna, tako da sem se z veseljem odzval in kot
malo prostovoljec pomagam pri promociji, ker drugače čez leto tudi tržimo nacionalne
simbole.
MATJAŽ TANKO: In gremo zdaj na Kongresni trg, kjer slavje še vedno poteka. Tam je tudi
Vesna Ban. Vesna, kaj se dogaja?
VESNA BAN: Torej, Matjaž, slavje tu se še vedno nadaljuje. V tem trenutku nastopa na
odru Neisha, sledi še koncert Big Foot Mama, a naj povem, seveda natanko ob šesti uri, ko
so na oder stopili naši šampijoni, je bilo tu največ ljudi, nekaj tisoč jih je pričakalo in takrat
so se slišali glasni vzkliki, rajanje, slišali smo besede kot: vi ste naš nacionalni ponos in z
vašimi dosežki, dejanji še kako dokazujete, da je še tako mala Slovenija zares velika.
Roberta Kranjca v tem trenutku tudi pričakujemo tule z nami na vklopu, ampak poskuša se
prebiti mimo navijačev, razumljivo, vsak bi mu rad segel v roko, želijo njegov podpis, kot
rečeno, čez nekaj trenutkov bo z nami. Naj povem, da kot ste že dejali, se je našim
šampijonom na odru danes pridružil tudi poškodovani Peter Prevc in tudi njega je publika
sprejela z navdušenjem, s skandiranjem. Na oder so jim prinesli tudi torto in eden od
Stran 616
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naših skakalcev je takrat dejal: no, danes si jo bomo zares privoščili, po navadi si jo zaradi
stroge diete ne smemo, ampak tokrat naj bo izjema. Kot že rečeno, poleg naših šampijonov
bronastih skupno in pa seveda svetovnega prvaka Roberta Kranjca je publika danes na
odru lahko pozdravila še naše mladinske prvake, naj povem tudi naši mladinci so osvojili
skupni bron, imamo tudi mladinskega svetovnega prvaka v skokih, pridružila pa so se na
odru tudi naša dekleta, ki so se izkazala tudi na Ljubnem in skupaj so zaplesali in seveda
poskakovali ob že tako znanem ''kdor ne skače, ni Sloven'c''. Kot povedano, Robert Kranjec
bo čez nekaj trenutkov tu z nami, poskuša se prebiti tam mimo navijačev, tako da slišimo se
takoj, ko ga bomo imeli tu.
MATJAŽ TANKO: Res je, Vesna, za zdaj pa hvala.
PETRA KERČMAR: Hvala lepa.

Stran 617

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in
distribuirati!

