
V italijanski Premani je 6. avgusta 2017 potekalo 14. svetovno prvenstvo v 

gorskem maratonu. 

 
Tekmovalke in tekmovalci so se pomerili na 32 km dolgi progi z 2900 m vzpona in 

spusta. Na odlično organizirani prireditvi je zelo uspešno nastopila tudi slovenska 

reprezentanca. 

Dnevi pred tekmovanjem so bili izredno vroči, temperatura se je čez dan povzpela krepko 

preko 30 stopinj. A je bila napoved za nedeljo ohladitve z nevihtami. Kmalu po štartu je 

tekače in tekačice prvič osveţila krajša nevihta, med tekom pa se je to ponovilo še nekajkrat. 

Vendar jih to ni kaj dosti motilo, k sreči pa ni bilo neviht s strelami, kar bi lahko bilo nevarno. 

Tako v moški kot ţenski konkurenci sta se ţe kmalu po štartu v ospredju izoblikovali skupini 

tekmovalk in tekmovalcev, med katerimi je potekal boj za zmago. Naslov svetovne prvakinje 

je osvojila Italijanka Silvia Rampazzo, v moški konkurenci je bil najboljši Italijan Francesco 

Uppi. 

 
S svetovno elito te naporne tekaške discipline so se zelo uspešno kosali tudi slovenske 

tekmovalke in tekmovalci, večina njih še zelo mladih. Največje presenečenje je bilo vsekakor 

četrto mesto debitantke Petre Tratnik. Sicer je z uspešnimi nastopi na domačih tekmovanjih 

napovedovala dober rezultat, vendar je bilo to njeno prvo tako tekmovanje. Še na zadnjem 

vzponu, dobrih 5 km pred ciljem, je drţala 8. mesto. V zadnjem delu je močno pospešila in 

napredovala do 4. mesta. V prvo polovico uvrščenih se je uvrstila tudi Mojca Koligar, ki je 

kljub močnim ţelodčnim krčem v zadnji tretjini proge pritekla do cilja na 19. mesto. Tik za 

prvo polovico, na 25. mesto, se je uvrstila izkušena Mihaela Tušar. Ţenska ekipa je zasedla 

5. mesto. 

 
V moški ekipi je bilo več neznank. Ob izkušenima Marku Tratniku in Alešu Ţontarju so 

nastopili trije mladi tekači. In prav ti so dokazali, da ima v bodoče naš gorski tek dobro 

perspektivo. Najhitreje je bil na progi Rok Bratina. V prvi polovici proge je bil celo okoli 10. 

mesta, še na zadnjem vzponu na 12. mestu. Na spustu proti cilju je sicer nekaj mest izgubil, 

a je kljub temu zasedel odlično 18. mesto. Tik za njim sta s pogumnim nastopom v cilj 

pritekla Luka Mihelič na 19. mesto in Luka Kovačič na 21. mesto. S 26. mestom ni veliko 

zaostal niti Marko Tratnik. S precejšnimi teţavami se je na progi spopadal Aleš Ţontar, kar 

mu je prineslo solidno 47. mesto. Moška ekipa je osvojila 6. mesto. Razlika med tretjim in 

šestim mestom pa je bila vsega 5 točk. 

 
Po pričakovanju je največ uspeha poţela italijanska reprezentanca s posamično zmago 

v ţenski konkurenci, z drugim mestom med moškimi posamezno ter dvema ekipnima 

zmagama, tako v moški kot ţenski konkurenci. Največji konkurenti so jim bili Američani, 

uspešno pa so nastopali še Švicarji, Romuni in Angleţi. 
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