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ROTORUA 2006
Ali poznate koga, ki med prvimi tremi počitniškimi željami ne bi imel Nove Zelandije? Čudovita pokrajina, 
zanimivi ljudje, številne avanture in svojevrstna flora in favna zelo privlačijo. Privlačnost je tako močna, 
da so ljudje pripravljeni odšteti malo premoženje, da bi šli na počitnice za dva ali tri tedne. Nova Zelan-
dija zaradi svojega položaja na koncu (ali začetku?) sveta še vedno ostaja prestiž za izbrane. In prvič v 
zgodovini tudi kraj za bedake, ki plačajo premoženje, da se gredo vozit s kolesi. 

Vendar se nihče ne sprašuje, zakaj, saj se 
je to preprosto moralo zgoditi. Morda 
bolj zaradi Avstralcev, ki zasedajo zelo 
pomembno vlogo v gorskem kolesarstvu, 
Kiwiji pa jim kar uspešno sledijo, še pose-
bej z mladimi generacijami. Avstralija je 
prvenstvo že gostila pred desetimi leti in 
na vrsti je bila sosednja državica, do katere 
traja let skoraj cel dan. In to brez vmesnih 
postankov. 
Rotorua leži na severnem otoku, dobrih 
200 km južno od največjega mesta Auc-
klanda. Dobrih 65 tisoč prebivalcev je 
uspelo kraj spremeniti v pravi športni raj, 
kjer je gondola zgrajena samo za pohod-
nike in uporabnike ‘suhe’ proge za san-
kanje. Ustvarili pa so tudi pravi raj za 
kolesarje – Whakarewarewa Forest. Hribo-
vito območje je nekajkrat večje kot samo 

mesto in je polno kolesarskih poti različ-
nih težavnosti in profilov z imeni, kot so 
Mad if you don’t, Chop Suey, Lion trail, Pig 
track, Soakhole, No Brains in podobno.

SLOVENCI
Vrnimo se nazaj k prvenstvu, ki je bilo v 
marsičem prelomno. Tudi za našo četico 
s Tanjo Žakelj na čelu. Tanja pa seveda ni 
bila edina, saj so naše barve odlično zasto-
pali tudi Blaža Klemenčič, Nina Homovec, 
Luka Mezgec, Luka Kodra ter Nejc Rutar 
kot edini spustaš. Zraven so bili še selek-
tor Primož Štrancar, reprezentančni trener 
Luka Žele in Blažin trener Robert Pintarič. 
Takoj za Tanjo je v dirki mlajših članic nasto-
pila Nina Homovec, ki je s 7. mestom dose-
gla drugo najboljšo uvrstitev Slovencev. V 
dirki mlajših članov je z 19. mestom dobro 

nastopil tudi Luka Mezgec, Luka Kodra pa 
bi bil lahko brez okvare veliko boljši kot 
43. V gneči po štartu se mu je eden izmed 
tekmovalcev zaletel v zadnji menjalnik in 
zvil nosilec menjalnika. Minuta servisira-
nja se je poznala in tudi dobra vožnja v 
nadaljevanju Luke ni mogla pripeljati do 
vidnejše uvrstitve. Sledil je edini nastop v 
spustu, ki ga je Nejc Rutar opravil z odliko. 
Po 9. mestu na EP je tudi v Rotorui dosegel 
19. mesto, kar je v tej konkurenci dober 
rezultat, pravzaprav najboljša slovenska 
uvrstitev v spustu. Na zadnji dan prven-
stva je nastopila še Blaža Klemenčič, ki je v 
zadnjih letih že dosegla odlične rezultate, 
ki pa jih na tem prvenstvu ni uspela pono-
viti. Takoj je bilo jasno, da je Blaža fizično 
odlično pripravljena, v klanec je vozila kot 
za stavo in tekmice prehitevala brez večjih 

Gunn-Rita Dahle Flesjaa je že tretjič zapored osvojila naslov svetovne prvakinje.
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težav. Žal pa se je na spustih zgodba obr-
nila – Blaža na tehničnih delih ni bila dovolj 
suverena za najvišji nivo tekmovanja, kar 
se je žal poznalo tudi na končnem uspehu. 
15. mesto ni slaba uvrstitev, je pa manj, 
kot je Blaža sposobna. 

KITAJSKA PRIHAJA
Ren Chengyuan, Liu Ying in Jingjing Wang. 
So vam imena kaj znana? Bolje, da se jih 
navadite, saj so to punce, ki bodo v pri-
hodnjih dveh letih napadle vrh ženskega 
krosa. Na svetovnem prvenstvu sta Ren 
in Liu osvojili prvo in drugo mesto med 
mladinkami, Wangova pa je med člani-
cami nastopila nekoliko slabše – bila je ‘le’ 

Blaža je sezono zaključila pod pričakovanji, a še vedno 
je ohranila dobro voljo.

enajsta. Punce so vozile na kar precej zde-
lanih kolesih in se pred dirkami ogrevale v 
starih dresih (Wangova celo v dresu Mer-
catone Uno). Takoj po štartu mladink pa 
se je pokazalo, kako močno si želijo Kitajci 
uspeha na »domačih« olimpijskih igrah. 
Punci sta v klanec vozili na najtežjih preno-
sih, celo večjih kot fantje, ostala dekleta pa 
so se v tej igri počutila povsem obupana. 
Zgodba se je nadaljevala v finalu v Schlad-
mingu, kjer je Wangova celo povedla v 
prvi klanec. Na koncu je bila trojica takoj 
za najboljšimi, na 4., 5. in 6. mestu. 
To je zagotovo šele začetek, po dekletih se 
skuša v ospredje prebiti tudi nekaj fantov, 
vse z enim ciljem – zmago v Pekingu. Do 
leta 2008 bo očitno Kitajska že povsem 
enakovredna tekmica v gorskem kolesar-
stvu.

AVSTRALCI SO ZA 
SPUST
Da so v deželi ‘tam doli’ vsi malce nori, 
vemo že dolgo časa. Na kros so po pre-
stopu Cadela Evansa med cestne kolesarje 
že povsem pozabili. Da gojijo spust kot 
osrednjo disciplino gorskega kolesarstva, 
tudi dobro vemo. In to zelo uspešno! 
Prva je na prvenstvu slavila Tracy Hannah, 
mlajša Mickova sestra, ki je v spustu 
mlajših članic prehitela vse tri tekmice in 
osvojila zlato medaljo. Pravzaprav so do 
cilja prišla le tri dekleta, torej vsaka za 
eno medaljo. Vendar je delitev na mlajšo 
kategorijo pametna odločitev, še posebej 
v moški konkurenci, kjer mladi tudi šte-
vilčno pripravijo zelo lepo dirko. Najhitrejši 

v tej konkurenci je bil doma-
čin Cameron Cole, katerega 
uspeh je na veliko veselje Kiwi-

Sauser, Kessiakoff in Absalon so v Rotorui dolgo vozili skupaj, nato 
pa je Absalon napadel in naslov je bil njegov.
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1. Nejc Rutar

2. Po uspehu v Rotorui so bili darež-

ljivi tudi pokrovitelji. Tanja Žakelj je 

od pokrovitelja gorske reprezen-

tance prejela skuter in čelado, 

Nejc Rutar pa je prejel prenosni 

računalnik. (foto Andrej D.)

3. Na dirki tekmice, po dirki navi-

jačice. Kitajke so takoj po cilju v 

Schladmingu Gunn-Rito prosile za 

avtogram in slikanje.

4. Rezultat načrtnega dela – Švicarji 

so na Novi Zelandiji osvojili kar 9 

medalj. 

5. Brez Kiwijev seveda ne gre.

6.  Novozelandskim navijačem ne pri-

manjkuje izvirnosti; tile na sliki so 

dobili ime Troll Boys. 
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Luka Mezgec

Julien Absalon ima rad zlato.

jev dopolnil Samuel Blenkinsop s srebrno 
kolajno. 
Sabrina Jonnier je nadaljevala francosko 
tradicijo zmagovanja na prvenstvih, za 
katero je skrbela nepozabna Anne-Caro-
line. Leta 2004 je niz prekinila le Vanessa 
Quin, in to ravno v času, ko je Rotorua 
dobila organizacijo prvenstva. Takrat je 
bila to dvojna zmaga za Novo Zelandijo, a 
Vannesa po poškodbi letos realno ni bila v 
igri za zmago. 
Najhujša konkurenca je bila seveda pri 
moških, kjer se je med dva Avstralca vrinil 
Greg Minnaar, Južnoafričan, ki so mu letos 
bolj dišala druga mesta kot zmage. Na 
najvišjo stopničko se je povzpel najmanjši 
izmed avstralske garde, Sam Hill (nekateri 
ga poznate tudi kot Sama Hribarja), ki 
je z naravnost fantastično drugo vožnjo 
povozil konkurenco, tudi Nathana Ren-
nija, prvega po kvalifikacijah, ter glavnega 
favorita Steava Peata. 

ŠTIRI V VRSTO 
Ne vem, ali Gunn-Rita Dahle, poročena 
Flesjaa, in Julien Absalon, skupaj igrata 
štiri v vrsto. Gunn-Rita bi s četrtim zlatom 
iz svetovnih prvenstev to zagotovo lahko 
počela, Absalonu pa manjka še ena, saj 
je slavil šele tretjič. Oba prvaka sta še 

enkrat znova dokazala svojo moč in kot 
prva izenačila niz treh zaporednih zmag iz 
prvenstev v disciplini kros. Prvi in do letos 
edini s tem uspehom je bil Danec Henrik 
Djernis, ki je zmage nizal v letih 1992-94.  
Toda ne Gunn-Rita ne Julien nista več 
tako suverena, kot sta do nedavnega bila. 
Norvežanki dihata za nos predvsem Irina 
Kalentieva in Marie-Helene Premont; sled-
nja jo je premagala tudi na finalni dirki 
pokala. Pri moških pa se želi iz sence Absa-
lona prebiti predvsem Christoph Sauser, 
v igro za zmago pa se lahko pomeša kar 
nekaj tekmovalcev.

POT DOMOV
Med letom in čakanjem na letališčih je bilo 
veliko časa za zbiranje vtisov o prekratkem 
postanku na tem čudovitem otoku, kjer so 
nepompozno, a vendarle odlično izpeljali 
svetovno prvenstvo. Hkrati pa so nas pre-
pričali, da je to dežela, ki je prijazna kole-
sarjem in tudi vsem drugim športnikom, 

zato se bomo na Novo Zelandijo zagotovo 
še vrnili! 

Grega Stopar

TANJA ŽAKELJ V MAVRIČASTI MAJICI
Tanja ni osvojila prve mavričaste majice za slo-
vensko reprezentanco, a je to prva v gorskem 
kolesarstvu, s čimer se je za vedno zapisala 
v kolesarski anale. Danes že 18-letna Tanja 
je doma v Ledinah nad Idrijo. Vse Ledinčane 
ste imeli priložnost spoznati na sprejemu na 
Brniku, saj so bili poleg babic, psov in mačk 
tam prav vsi krajani!
V zadnjem mesecu je morala Tanja opraviti vse 
‘dolžnosti’ in nastopati v vseh možnih odda-
jah in dajati intervjuje številnim revijam, s tem 
pa je veliko naredila tudi za gorsko kolesar-
stvo, še posebej za njeno disciplino kros. Na 
svetovnem prvenstvu je vozila odločno, saj je 
bilo vsem jasno, da je po zmagi na evropskem 
prvenstvu sposobna zmagati tudi na tej dirki. 
Z zelo hitro vožnjo v klanec in odličnim spuš-
čanjem ji je to tudi uspelo in zmagala je na prvi posamični dirki prvenstva. 
Tanja se bo naslednje leto borila v kategoriji mlajših članic, kar pomeni več starejših 
in izkušenejših tekmic in daljše dirke, seveda pa tudi udeležbo na svetovnih poka-
lih. Čaka jo torej zelo težka sezona z vrhuncem v Fort Williamu, kjer bo svetovno 
prvenstvo.

Tanja Žakelj

PONOSNI POKROVITELJ SLOVENSKE 

GORSKO KOLESARSKE REPREZANTANCE
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Domača kraljica spustu Vannesa 
Quin po poškodbi ni bila prava 
– kljub temu so bili gledalci z 
njenimi predstavami zadovoljni. 6. 
mesto res ni slaba uvrstitev.

Avstralci in kiwiji imajo prav poseben 
odnos, nekaj podobnega kot so ga v zlatih 
časih imeli hokejski navijači Jesenic in 
Ljubljane. Skupaj so poskrbeli za nepoza-
bno prvenstvo. 

Bojni ples pred štartom krosa. Če je bil 
slučajno kdo še malce zaspan, se je v 
trenutku zbudil.

Zvezdniško življenje. 
Nejc med podpisova-

nje avtogramov.

Bajkerski avto.

Megazvezdnik Brian Lopes se 
ni mogel sprijazniti s češko pre-
vlado. V polfinalu sta z Maroši-
jem vodila, vendar izločila sama 
sebe in se uvrstila v mali finale. 
Lopes za peto mesto ni hotel 
dirkati in se sploh ni pojavil na 
štartu. 4kros je zmagal Michal 
Prokop in s tem naredil Authorje 
znane še na južni polobli.

Prihod Sama Hilla v cilj – v tem trenutku si 
verjetno še ni upal misliti na zmago, saj so 
bili na progi še Hannah, Beaumont, Minnaar, 
Peat in Rennie.

Idilična pokrajina nad jezerom in mestecem Rotorua. 
Obkrožajo ju hribi, ki močno spominjajo na našo drža-
vico, z izjemo gejzirov seveda.


