
Povzetek svetovnega prvenstva kategorij Master, Varese 2018 

 

Slovenski udeleženci so nas tudi letos razveselili z odličnimi uvrstitvami na svetovnem prvenstvu 
kategorij Master, ki je med 30. avgustom in 2. septembrom potekalo v italijanskem Vareseju. V mestu, 
ki slovi po številnih svetovnih prvenstvih različnih kategorij ter brezštevilnih drugih velikih kolesarskih 
prireditvah je Slovenijo na cestni dirki zastopalo 45 tekmovalcev, v vožnji na čas 32 in v ekipni tekmi 8.  

 

Sestava reprezentance je bila naslednja: 

Cestna dirka (18): Šimenc Laura, Jesenko Erika, Brelih Tina, Opeka Ajda, Ušeničnik Tina, Sikošek Gregor, 
Bogša Uroš, Draksler Andrej, Maček Marjan, Ribič Zoran, Bratuš Dean, Prešeren Jani, Oter Mitja, 
Hajdinjak Dušan, Hren Aleš, Brelih Boštjan, Bojanc Branko in Car Ljubo.  

Vožnja na čas (13): Šimenc Laura, Opeka Ajda, Brelih Tina, Ušeničnik Tina, Bogša Uroš, Ribič Zoran, 
Guček Andrej, Bratuš Dean, Oter Mitja, Hajdinjak Dušan, Debeljak Janez, Skubic Borislav in Govekar 
Anton. 

Ekipna tekma (8): Šimenc Laura, Bojanc Branko, Prešeren Jani, Bratuš Dean, Opeka Ajda, Car Ljubo, 
Oter Mitja in Bogša Uroš. 

 

Slovenija je na prvenstvu skupno osvojila 6 medalj in sicer: 

Vožnja na čas: 

1. Laura Šimenc Ž 19/34 

1. Lovše Matej M 35/39 

1. Guček Andrej M 40/44 

Cestna dirka: 

2. Jesenko Erika Ž 19/34 

3. Šimenc Laura Ž 19/34 

Ekipna štafetna tekma: 

1. Slovenija 1 (Šimenc Laura, Bojanc Branko, Prešeren Jani, Bratuš Dean) 

Med prvo deseterico so se v vožnji na čas uvrstili še: 

5. Brelih Tina Ž35/39  

4. Ušeničnik Tina Ž 65+ 

6. Kravos Matej M19/34 

8. Opeka Ajda Ž 35/39  

9. Skubic Borislav M 60/64 

9. Govekar Anton M 65/69 

10. Žaubi Andrej M 55/59  



na cestni dirki pa:  

4. Sikošek Gregor M 19/34 

5. Ušeničnik Tina Ž 65+ 

9. Brelih Tina Ž 35/39 

Člani reprezentance so osvojili 5 izmed skupno 6 medalj ter 14 izmed skupno 17 uvrstitev med prvo 
deseterico. Člani TUŠ Teama so osvojili 1 medaljo in še 2 uvrstitvi med prvih 10, ostali slovenski 
udeleženci pa se med prvih 10 niso uvrstili. 

Prvenstvo torej lahko smatramo kot zelo uspešno, z nekoliko več sreče pa bi bil uspeh posebej na cestni 
dirki lahko še malenkost boljši. 

 

»Podporna ekipa« reprezentance je na daljši progi poskrbela za vse slovenske udeležence, tako tiste, 
ki so bili tam v okviru reprezentance, kot tudi tiste, ki so nastopali v lastni ali klubski režiji. Na ta način 

je bilo med samo dirko s polnimi bidoni oskrbljenih 35 udeležencev, z energijskimi geli in ploščicami pa 
25. Zaradi poteka trase žal ni bilo mogoče ustrezno oskrbeti tudi petih udeležencev krajše preizkušnje, 
saj logistika tega žal ni omogočala. Glede na krajšo traso in vremenske pogoje pa to načeloma niti ni 
bilo potrebno. Vsi reprezentanti so, ne glede na dolžino trase na kateri so nastopili, za vsak primer že 
pred dirko hkrati z dresi dobili tudi sponzorske energijske gele oz. ploščice. Na samem prizorišču je bila 
vsem slovenskim udeležencem ravno tako zagotovljena strokovna in ostala pomoč pri prijavah, 
razumevanju pravilnikov, informacijah v zvezi s tekmovanji ter vseh ostalih težavah, ki so se sproti 
pojavljale z organizacijo, nastanitvijo in logistiko.  Na prizorišču je za potrebe reprezentance in ostalih 
udeležencev delovala tudi neuradna »Slovenska hiša«, kjer so lahko vsi dobili tehnično, logistično in 
ostalo podporo.  

 

Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo na Poljskem, kjer bo slovenska udeležba zaradi oddaljenosti in 
specifične trase verjetno nekoliko manjša. Kljub temu verjamem, da bodo naši najboljši tekmovalci tam 
in rezultati ne bodo bistveno slabši, kot v zadnjih letih.  

 

Kot je znano so se med in po prvenstvu pojavljale mnoge kritike na račun dela selektorja ter delno tudi 
OMR in Kolesarske zveze. Ne glede njihovo neupravičenost, ki jo nenazadnje potrjujejo tudi rezultati 
ter zadovoljstvo velike večine udeležencev predlagam, da se za prihodnje prvenstvo poskusi poiskati 
novega selektorja. Verjamem, da bodo najglasnejši kritiki z veseljem pokazali, kako je potrebno 
pravilno opraviti izbor reprezentance, priskrbeti posebna vabila za nastop, tekmovalcem pomagati pri 
prijavah in plačilu le teh, pravočasno naročati ustrezne velikosti in količine dresov, poskrbeti za 
sponzorski material in opremo, organizirati in voditi podajanje pijače in hrane ter ustrezno koordinirati 
in voditi vse ostale zadeve na samem prizorišču ter biti tekmovalcem na voljo 24 ur na dan. 

 

Selektor 

Mitja Hernaus 


