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Vtisi udeleženke
Od srede, 26. 1. pa vse do ponedeljka, 31. 1. 2011, je v Estonskem Otepää-ju potekalo največje
tekmovanje za mlajše tekmovalce nordijskih disciplin - odvijalo se je Mladinsko svetovno
prvenstvo. Tako se je na čudovitem prizorišču (mimogrede: vikend prej je gostilo tekme
Svetovnega pokala) zbralo veliko smučarjev tekačev iz celega sveta.
Tudi Slovenci smo imeli svojo ekipo, katere del nje sem bila tudi jaz in Anamarija Lampič
(obe TSK Merkur Kranj). Vsaka od naju je odtekla dve tekmi, moja je bila na vrsti že v sredo, na
prvi dan tekmovanj. Tekmo sem že težko pričakovala, vendar pa je bil moj nastop še eno uro
pred štartom pod vprašajem. Ponoči sem namreč zbolela za trebušno virozo. Vseeno sem se
odločila, da poizkusim, vendar sem svojo odločitev hitro obžalovala. Zasedla sem šele 72.
mesto, kar je bilo pod mojimi pričakovanji. Ugotovila sem, da sem storila napako, saj se brez
energije in z boleznijo ne more tekmovati.
Zato pa je toliko bolje uspel nastop Anamariji Lampič na petkovih šprintih v klasični tehniki. V
kvalifikacijah je dosegla 10. čas in si tako pridobila dobro predispozicijo za nadaljne nastope. V
četrtfinalu je ciljno črto prečkala kot 4. kar pa ni zadoščalo za preboj v nadaljne boje. Dosegla je
končno 16. mesto. Odlično!

V ponedeljek je sledila še najina zadnja tekma, ki sva jo obe že nestrpno pričakovali. Moja
bolezen je bila že preteklost, zato smo punce v postavi Anja Eržen, Anamarija Lampič, Lea
Einfalt in Nika Razinger upale na najboljši rezultat. Po prvi predaji smo bile na 4. mestu, nato
padle na 6. Tega nam je uspelo obdržati vse do konca in rezultata smo bile vse zelo vesele.

Za konec naj še omenim neverjeten rezultat Roka Tršana (TSK Valkarton Logatec), ki je
dosegel 4. mesto v duatlonu in Nike Razinger (TSK Bled), ki je dosegla 11. mesto v skatu na 5
km.

To tekmovanje je bilo za naju z Anomarijo eno največjih, ki sva se jih do sedaj udeležili.
Spoznali sva veliko mladih dobrih tekmovalk in pridobili nove izkušnje, ki nama bodo vsekakor
prišle prav na ostalih nadaljnjih tekmovanjih.
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Lea Einfalt
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