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Vrhunski slovenski atletski veterani

Veteranska  atletika  vsebuje  rekreacijsko,  tekmovalno  in  vrhunsko  obliko  športne
dejavnosti.  V zadnjih letih se je v Sloveniji  in v svetu močno povečalo število starejših
rekreativnih tekačev, ki nastopajo na številnih cestnih tekih in maratonih, pa tudi starejših
bivših  atletov,  ki  se  preizkušajo  v  stadionski  atletiki.  Med  tisoči  tekačev,  skakalcev  in
metalcev, ki se zadovoljijo  z bolj ali manj redno vadbo in občasnimi nastopi, je tudi okrog
sto takih, ki so ne glede na starost vpeti v resnejši vadbeni in tekmovalni proces. Še pol
manjše  je  število  tistih  vrhunskih  veteranov,  ki  nastopajo  na  največjih  mednarodnih
tekmovanjih in dosegajo odlične rezultate in odličja v svojih starostnih kategorijah. Poleg
tega imamo tudi take vrhunske atlete, ki »potegnejo« svojo tekmovalno kariero  po 35. letu
starosti  in  moramo  njihove  rezultate  upoštevati,  saj  so  tudi  lastniki  rekordov  v  prvi
veteranski starostni kategoriji. Zanimivo je, da večina teh vrhunskih atletov praviloma ne
nadaljuje kariere v veteranskih vrstah in se ne udeležuje veteranskih tekmovanj, kot bi se
nekako sramovali vstopa med veterane. Dosežke različno starih veteranskih tekmovalcev
v različnih atletskih disciplinah je možno primerjati le, če jih pretvorimo z enotnim merilom
(to so mednarodni starostni faktorji) in ovrednotimo z IAAF (madžarskimi) točkami.

V  biltenih  ZAVS od  leta  2005  do  2020  imamo odlično  bazo  podatkov,  iz  katere  smo
izbrskali najboljše posameznike. To so asi naše veteranske atletike. Določili smo Top 10
veteranov in veterank z najbolj kakovostnimi rezultati.  Čeprav imamo podatke o številu
osvojenih  medalj  na  velikih  tekmovanjih,  listo  veteranskih  rekordov  in  točkovnik  za
določanje najbolj  uspešnih veteranov in veterank v posameznih sezonah, je podatek o
kakovosti  rezultata  gotovo  najbolj  pomenljiv  kriterij.  Zato  je  ta  prispevek  priložnost  za
poklon našim najboljšim veteranom in veterankam doslej. 

Top 10 veteranov po kakovosti rezultata:

1.  PREZELJ Dušan  71 let   višina 1,60 2,41 1278  točk
2.  VIDMAJER Adi  77 let   kladivo 45,16 79,26 1183  točk
3.  PRIMC Igor  36 let   disk 64,59 66,64 1182  točk
4.  ROVAN Jure  36 let   palica 5,50 5,59 1154  točk
5.  RUZZIER Fabio 58 let   hoja 10.000 47:28 39:29 1151  točk
6.  BOŽIČEK Marko  55 let   400m ov. 62,25 49,86 1137  točk
7.  ŠOBA Albert  60 let   60m ov. 9,30 7,73 1128  točk
8.  NIKOLIČ Drago  67 let   300m ov. 48,95 50,07 1126  točk
9.  HIMELRAJH Božo 53 let   60m 7,59 6,69 1103  točk
10. ZLATNAR Damjan 36 let   60m ov. 8,04 7,85 1088  točk

*
Top 10 veterank po kakovosti rezultata:

1. OTTEY Marlene   50 let   100m 11,67 10,32 1352  točk
2. RATEJ Martina   36 let    kopje 66,10  71,34 1289  točk
3. JAVORNIK Helena   38 let    polmaraton 1:09:22 1:08:04 1193  točk
4. PREZELJ Stanka   67 let    višina 1,30 1,97 1189  točk
5. URBANČIČ Nataša 56 let    kopje 44,44 65,81 1186  točk
6. ŠURBEK Ida   45 let    maraton 2:39:03 2:29:11 1141  točk
7. ČALASAN Desa   45 let    60m ov. 9,17 8,22 1111  točk
8. LAPAJNE Lidija   36 let    višina 1,76 1,87 1091  točk
9. ČAD Marjeta   72 let    višina 1,14 1,86 1081  točk
10. ROMAN Sonja   38 let    10.000m 34:35 33:50 1044  točk
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