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TRIATLON

TRIATLON JE ZABAVEN

Aktivno tudi na dopustu
Teja Lapanja

�olske poletne poèitnice in tako tudi

dopusti so pred vrati. Veliko dopustnikov

se �e sedaj po eni strani boji pole�avanja

na pla�i in dolgoèasenja, po drugi pa

izgube tako trdo prigarane kondicije.

Èeprav si morda veèina poletne poèitnice

predstavlja le ob morju, z veliko plavanja,

pa lahko na svoj triatlonski naèin temu

�portu dodate �e poèitni�ko kolesarjenje

in tek. Ker boste �e vedno na poèitni�kih

destinacijah, boste tako ubili dve muhi na

en mah ter zadovoljili sebe in ljudi okoli

sebe, prijatelje ali dru�ino. Ne smemo pa

pozabiti, da te triatlonske �porte zlahka

vkljuèite v izlete konec tedna in tako

izkljuèite mo�nost, da ostanete doma in

ne veste natanèno, kaj bi sami s seboj.

Ker triatlon vkljuèuje tri popolnoma

razliène �porte, temu primerno za trening

potrebujete tudi veè èasa. Za triatlonce

rekreativce je seveda trening med

dopustom koristen, vendar je ob tem

treba pomisliti tudi na tiste, s katerimi

potujemo. Nekateri zelo radi pretiravajo

in ravno iz tega razloga je »neopazna«

vkljuèitev �porta v potovanje toliko bolj�a.

Za tiste, ki radi kampirajo, so odprte

neskonène mo�nosti, saj kampiranje

dovoljuje mo�nost hitrih premikov iz

enega kraja v drugega, ob tem pa lahko

kot prevozno sredstvo uporabljajte kolo,

seveda ob spremstvu avtomobila,

katerega potniki med tem èasom delajo

druge njim zanimive stvari. Spremenite

poletne naèrte in se odpravite v Dolomite,

na Gardsko jezero, Korziko, Sardinijo, v

Toskano ali pa v druge, kolesarskih poti in

prelazov polne dele Evrope. Pripravite si

naèrt potovanja in vanj vkljuèite svoje

kolesarske in teka�ke dneve. Vse

omenjene destinacije so poleti enkratne

za aktivno pre�ivljanje prostega èasa,

vsaka posebej pa ponuja �e druge

znamenitosti ali aktivnosti, s katerimi

lahko zapolnite ne�portni del dneva.

Kolesarjenje, tek, pohodni�tvo, plezanje in

�ivljenje v naravi. Vse to imate na dotiku

roke, treba se je le odpraviti in morda

spremeniti tradicionalni poletni dopust.

Vikendi so lahko enaki in so lahko vse prej

kot dolgoèasni. Triatlonski dan zaènite s

kolesarjenjem do Blejskega ali

Bohinjskega jezera, s plavalnim in

teka�kim delom pa opravite, ko vam bo

dopu�èal èas, lahko �e takoj po prihodu na

cilj ali pa �ele naslednji dan. Zdru�ite torej

prijetno s koristnim, seveda pa se za to

mo�nost dogovorite s tistimi, s katerimi se

podajate na pot. Na tak naèin lahko prav z

lahkoto prekolesarite Slovenijo, Korziko

ali Sardinijo, opravite z mnogimi prelazi v

Alpah, se oddahnete ob obali Gardskega

jezera, to zdru�ite z dru�inskim

pohajkovanjem po Gardalandu in

Aqualandu, ob preveè energije pa se nato

sprostite na kolesu ali teku. Triatlonsko

poletje je torej tu in z njim ponovno �

z a b ava !

Pogovor: Marjeta Rupnik

Teja Lapanja

Vedno nasmejana, vedno
pozitivna in vedno pozorna

do drugih.  Na videz prav
niè tekmovalna, torej

rekreativka, ki je letošnjega
maja v Trstu odtekla �e svoj
drugi maraton in se je pred

dvema tednoma  prviè
 udele�ila  triatlona, zdaj �e

dobro poznanega
Dnevnikovega  triatlona za

pokal Istre 2011. 

È

eprav teka�ko in  kolesarsko dobro

pripravljena se je morala 43-letna

Marjeta Rupnik iz Brezovice pri

Ljubljani letos posvetiti �e plavanju, kjer

pa je napredek �e viden. Kljub strahu pred

plavanjem se je odloèila za super sprint

triatlon za vsakogar in ga konèala na

zavidljivem drugem mestu v svoji

kate goriji.

So bile va�e misli pred startom triatlona bolj

usmerjene v plavanje ali v to, kako boste

sestavili vse tri discipline?

»Najbolj so bile usmerjene v plavanje,

mojo naj�ibkej�o disciplino. Tri tedne

pred tekmo sem pridno trenirala, da bi

lahko brez problemov preplavala 250

metrov, razdaljo, ki je bila na triatlonu. V

Kopru smo plavali v morju in razdalja od

obale do boje se mi je zdela dolga cel

kilometer. Trener plavanja Rok me je miril

in preprièeval, da gre za 250 metrov, kar

zmorem. Preostali del triatlona me ni

skrbel. Na menjavah sem si vzela èas, na

kolesu in teku pa opravila po svojih

zmo�nostih. V pripravah na tekmo sem

bila bolj pozorna na to, da ne bom èesa

pozabila, npr. èelade, in da si bom vse

potrebno pripravila v menjalnem

p ro s to r u . «

Kako je bilo potem na plavanju?

»�tart iz vode mi je ustrezal, saj nisem

ravno prava za skoke v vodo. Plavala sem

prsno, saj se tehniko kravla �e uèim,

spremljale pa so me Rokove besede: 'Bodi

mirna in lepo drsi. Ena, dve, tri, vdih, pa

bo. Niè panike!' Tako sem preplavala do

boje, pomislila, da je zdaj treba le �e nazaj.

�e takrat me je preplavilo veselje, saj sem

vedela, da mi bo uspelo.«

In do�ivetje celega triatlona?

»To so posebni obèutki! �e tek po

menjalnem prostoru do mesta, kjer ima�

vso opremo, vsi te spodbujajo, organizator

te usmerja, sam pa ostane� miren, saj ne

more iti niè narobe. Verjetno vidijo, da si

zaèetnik. Na kolesu smo se sreèevali s

klubskimi kolegi, med dovoljeno vo�njo v

zavetrju pa sem spoznala sotekmovalca

Iztoka, s katerim sva se v vo�nji

menjavala. Med tekom v krogih smo se vsi

spodbujali med sabo. Zadovoljna sem po

tekmi ugotovila, da za zaèetek nikoli ni

prepozno in da je prav narediti tisto, kar

èuti� v srcu.«

Od kod �elja in odloèitev za triatlon?

»V klubu 3K �port teèem �e pet let in za

mano je �e kar nekaj teka�kih preizku�enj,

vendar pa sem neprestano obkro�ena s

triatlonci, ki govorijo o svojih izku�njah in

ob tem kar �arijo od sreèe in ponosa.

Veèinoma imajo dru�ino in slu�bo, poleg

tega pa jim uspevajo tudi razliène tekme.

In sem pomislila, da bi zmogla tudi jaz.

Preprièale
so jo
zgodbe
vnetih
triatloncev

No, od tega me je loèil le korak in lani

jeseni sem zaèela z uèenjem plavanja.«

Kaj je najbolj zanimivo in kaj najte�je pri

kombinaciji treh disciplin?

»Meni je zaradi novosti zanimivo vse.

Treninge imamo organizirane v okviru

kluba, treba je le trenirati. Zaradi veliko

opreme in mo�nosti, da na kaj pozabi�, so

pomembne tudi priprave na tekmo. Nekaj

posebnega sta menjavi s plavanja na kolo

ter kolesa na tek, �e vedno pa mi je najte�e

iti v vodo, ker me rado zebe.«

Vas je va� prvi spodbudil k novim

n as t o p o m?

»Absolutno, strah pred plavanjem je

premagan, zdaj se moram le �e pripraviti

na dalj�e razdalje. �elim si, da bi bila ob

pravem èasu moja naslednja preizku�nja

olimpik s 1500 metrov plavanja, 40

kilometrov kolesa in 10 kilometrov teka.

Moja prva izku�nja s triatlonom je bila

izredno prijetna, vse mi je bilo v�eè,

povrhu pa sploh nisem bila utrujena, tako

da sem v Kopru po super sprint triatlonu

nastopila �e kot tekaèica v �tafeti sprint

triatlona. Vse je bilo super, tako da se �e

veselim novih preizku�enj!«

Zadovoljstvo v cilju po opravljenem triatlonu

Marjeta Rupnik s trenerjem plavanja Rokom Bizjakom
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