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Prireditev, ki Pomurje postavlja 
na svetovni zemljevid

Dvojni ultra triatlon v Bakovcih je 

dogodek, ki združi vse vaščane, in 

priznanje, ki Pomurje postavlja na 

svetovni športni zemljevid. Prva 

obraza med organizatorji sta Peter 

Polanič in Miran Vereš, med tek-

movalci pa sta letos posebno po-

zornost zbujala domačina, Iztok in 

Dušan Fister.

Na ekstremno tekmovanje 
tudi domačina
»Z dvojnim ultra triatlonom 
sem se od blizu srečal leta 2009, 
ko je bil prvič organiziran v 
Bakovcih. To leto smo bili z 
družino člani organizacijskega 
odbora. Dve leti pozneje se je 
za prvi nastop na preizkušnji 
odločil brat Iztok. Takrat sem 
bil član njegove podporne eki-
pe in ves čas tekme sem si ne-
izmerno želel, da doseže cilj, a 
mu to takrat žal ni uspelo. Se je 
pa v meni porodila močna že-
lja, da se tudi jaz čim prej ude-

ležim te naporne preizkušnje,« 
svoje prvo srečanje s tekmo, 
ki jo prestane le peščica, opi-
suje Dušan Fister. Brat Iztok 
k temu doda, da so ga najtežje 
športne preizkušnje navdu-
ševale od malih nog, zato ni 
slučaj, da se je odločil tekmo-
vati tudi v tem športu. »Na 
začetku na teh preizkušnjah 
nisem smel sodelovati zaradi 
starostne omejitve 21 let. Če-
prav v prvih dveh poskusih ni 
šlo, tudi zaradi zelo neugodnih 
vremenskih razmer, mi je letos 
končno le uspelo priti na cilj.«

Bakovci skupaj za en cilj
Preizkušnja je še zanimivejša, 
če te podpira vsa vas, pove 
Dušan. »V Bakovce pridejo 
tekmovalci z vsega sveta in 
v ustaljenem ritmu vaškega 
vsakdana ustvarijo posebno 
vzdušje. Celotna vas sodeluje 
pri pripravah na triatlon, tek-
movalce pa med dirko, tudi 
ponoči, spodbujajo, zanje na-
vijajo in jim pomagajo. Brez 
razlik. V teh treh dneh, ko se 
v naši vasi odvija ultra triatlon, 
se Bakovčani med sabo spet 
bolj povežemo, sosedje skupaj 
navijajo, vas preprosto zaživi.« 
Iztok doda, da je pred doma-
čim občinstvom lažje. »Po 
eni strani je težko tekmovati 
doma, ker te vsi poznajo in 
tudi pričakujejo veliko, po dru-
gi strani pa sta prav podpora in 
spodbuda sovaščanov dodatna 
motivacija.« Tudi organizator, 
idejni vodja in domačin Miran 
Vereš prizna prednost doma-
čega terena. Za organizacijo 
dogodka leta 2009 ga je nav-
dušil znani slovenski triatlonec 
Matej Markovič, ko je tekma 
v Nemčiji odpadla in je bila 
ponudba, da organizira dogo-
dek v Bakovcih, pač preveč 
mamljiva. »Rekli so mi, da sem 
nor, ker se spuščam v tak pro-
jekt, in to tako rekoč z ničle. 

Stopil sem do Andreja Šajno-
viča, ki me je podprl. Podprla 
nas je krajevna skupnost, tudi 
občina. Poiskali smo sponzor-
je, podpornike in seveda pro-
stovoljce.«

Brez prostovoljcev ne gre
Tekmovalca Iztok in Dušan 
ter tudi organizator potrdijo, 
da dogodka ne bi mogli pri-
praviti, če ne bi bilo podpore 
domačinov. Sprva so spremlja-
li dogodek od daleč, danes pa 
so že del tekme, potrdi Miran 
Vereš. »Ljudje so jo sprejeli 
kot svojo. Nekaj posamezni-
kov si samo za ta dogodek 
vzame dopust, več kot dvesto 
ljudi namreč pripravlja dogo-
dek že od ponedeljka. Sku-
paj smo ves teden, brez njih 
tekme ne bi zmogli izpeljati.« 
Med prostovoljci, ki jih ni ni-
koli dovolj, je tudi 25-letna 
Katja Marič. »Lepo je, da vsaj 
enkrat na leto domačini stopi-
mo skupaj. Mnogi pomagamo, 
drugi pa si dogodek z veseljem 
samo ogledajo, na njem navi-
jajo in se zabavajo. Seveda tudi 
čez noč ne pozabimo na tek-
movalce in obiskovalce.« Teh 
je vsako leto več, kar je doda-
tna spodbuda organizatorjem.

S prepoznavnostjo projekt 
raste
Medtem ko so triatloni po 
Sloveniji in v drugih drža-
vah stalnica in v porastu, je 
dvojni ultra triatlon na našem 
območju edinstven, zato so 
organizatorji zadovoljni, da 
je vsako leto več obiskoval-
cev, udeležencev in tudi spre-
mljevalnega programa, kot so 
kulturni in zabavni program, 
nočni tek, sprint triatlon, tri-
atlon za vse in duatlon za 
otroke, državno prvenstvo ter 
prvenstvo vojske in policije v 
sprint triatlonu. Za dogodek 
organizatorji namenijo več 

Dvojni ultra triatlon je 
eden najzahtevnejših tria-
tlonov na svetu in obsega 
tri športne discipline: pla-
vanje, kolesarjenje in tek v 
skupni dolžini 452 kilome-
trov. Tekmovalci morajo 
preplavati 20 krogov v sku-
pni dolžini 7,6 kilometra, 
prekolesarijo 72 krogov 
skupne dolžine 360 kilome-
trov, temu sledi 56 krogov 
teka v skupni dolžini 84,4 
kilometra. Zmaga, kdor je 
v seštevku vseh treh disci-
plin najhitrejši.
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kot 25.000 evrov. »Triatlon 
je v porastu, zato je tudi za 
Pomurje dobra perspektiva. 
Letos je na njem sodelovalo 
več kot 50 tekmovalcev iz 19 
držav, vsi s sabo pripeljejo še 
spremljevalce, na koncu se na 
prizorišču zbere od 4000 do 
5000 ljudi. To je zelo pozitiv-
na spodbuda za našo regijo,« 
pojasni Peter Polanič, vodja 
organizacijskega odbora pri-
reditve.

V očeh mnogih so udeležen-
ci dvojnega ultra triatlona so-
dobni martini krpani, saj pre-
izkušnja zahteva nadčloveške 
napore. Ko pritečejo v cilj, 
se ves trud poplača. S temi 
posebnimi občutki se letos 
lahko pohvalita tudi brata 
Fister. Dušan Fister je eks-
tremno tekmovanje zaključil 
na trinajstem mestu. »Ob-
čutki te preplavijo že kmalu 
po startu. Najprej v obliki 
dvoma: ali si sploh sposoben 
končati več kot enodnevno 
dirko, prenesti vse te napo-
re. Zatem pomisliš, da vse 
to sploh ni bilo potrebno, 
kaj pravzaprav počnem tukaj 
itd. Podobne misli so se mi 
po glavi podile do zadnjih 
štiridesetih kilometrov teka. 
Šele takrat sem članu ekipe 

suvereno rekel: ‚Rešeno je ...‘ 
Vedel sem namreč, da je 
zame dirka dobljena, da bom 
zdržal do konca. Ko sem pri-
tekel v cilj, me niso prevzeli 
nobeni občutki, bil sem po-
polnoma miren in prazen, 
kot bi bil moj um popolno-
ma izklopljen, bolečin, ki 
jih je povzročil napor, sploh 
nisem čutil. Vendar sem se 
kljub vsemu zavedal, da mi je 
uspelo. Nič drugega takrat ni 
bilo pomembno, samo dej-
stvo, da sem dirko končal.«

Občutkov, ko prideš v cilj, 
se ne da kupiti z nobenim 
denarjem
Stara modrost pravi, da so naj-
lepše stvari na svetu zastonj, 
pove Iztok Fister (med 36 tek-
movalci, ki so prišli do cilja, 
je preizkušnjo zaključil na 30. 
mestu). »Občutka, da prideš v 
cilj in si s tem prigaraš majico 
z napisom Finisher, se ne da 
kupiti za noben denar. Moraš 
si ga prislužiti sam, s trdim de-
lom, s samodisciplino. Ko veš, 
da si naredil nekaj, kar ni samo 
po sebi umevno, se tako tudi 
počutiš. Prve ure po prihodu v 
cilj sploh nisem razmišljal, ko 
pa sem se malo spočil, sem bil 
že pri naslednjih ciljih. Bo to 
trojni ultra triatlon, bom mor-

da ponovil dvojnega ali se bom 
lotil ene najtežjih preizkušenj 
na svetu Badwater ultra?«
Da je bilo letos tekmovalcev 
enkrat več kot lani, je dokaz, 
da je bakovski dvojni ultra tri-

atlon čedalje bolj prepozna-
ven ter da postavlja regijo in 
Bakovce na svetovni športni 
zemljevid.
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