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Kaj žene človeka v nenavadne napore?
Avtor: Srdjan Cvjetović
Odgovor na to vprašanje zagotovo vedo udeleženci dvojnega ultra triatlona, ki bo zadnji avgustovski konec tedna v
okolici Murske Sobote.

V dobrem dnevu in pol se bodo pomerili najprej na Soboškem jezeru, kjer bodo plavali 20 krogov v skupni dolžini 7,6
kilometra, nato pa v Bakovcih, kjer bodo najprej prekolesarili 105 krogov v skupni dolžini 360 kilometrov in nato še
tekli 55 krogov v skupni dolžini 84,4 kilometra. To je namreč opis tekmovalnih disciplin, ki se bodo od petka
popoldne, 26. avgusta, zvrstile v neprekinjenem zaporedju noč in dan na dvojnem ultra triatlonu Murska Sobota–
Bakovci.
Ta dogodek je del evropskega prvenstva in svetovnega pokala ultra triatloncev, ki jih združuje krovna organizacija
IUTA. Tekmovanja svetovnega pokala so letos že potekala v Španiji, ZDA in Avstriji, kjer so se udeleženci prav tako
pomerili v dvojnem ultra triatlonu, v Nemčiji pa so se konec julija pomerili na trojnem triatlonu, kjer so v vseh
disciplinah proge še natančno za polovico daljše. Torej 11,4 kilometra plavanja, 540 kilometrov kolesarjenja in 126,6
kilometra teka.

Iščete nov tiskalnik?
store.vibor.si
Akcija tiskalnikov in ostale pisarniške opreme. Prepričajte se!
A najbolj zagnani bodo že konec septembra tekmovali tudi na desetkratnem ultra triatlonu. Letos bo to tekmovanje
prvič v Evropi, in sicer na Siciliji, doslej je bilo v Mehiki.

"Iskanje lastnih mej, ker zaslužka tu ni"
Prekmurski dvojni ultra triatlon je privabil 35 udeležencev iz vse Evrope, med njimi tudi 5 žensk. Čast in barve
Slovenije bosta branila dva tekmovalca, Matej Markovič in Iztok Fister, ki imata v svojih življenjepisih že zapisane
odlične dosežke.
Profesor športne vzgoje in športni svetovalec Centra za usposabljanje Slovenske vojske Matej Markovič je aktivni
član in tekmovalec triatlonskega kluba 3K SPORT, član vojaške triatlonske reprezentance in prvi Slovenec, ki je
tekmovalno premagal dvojni ultra maraton. Danes 35letnik je bil predlani drugouvrščen v svetovnem pokalu ultra
triatlona, ima pa tudi dva rekorda proge v seriji tekem za svetovni pokal. Kaj ga motivira, odgovarja: "Iskanje lastnih
mej, absolutno, glede na to, da tu ni nobenega zaslužka in nobenega drugega cilja ali povoda, kot je to v drugih
športih."

"Premagati in ne zmagati – to je velika prednost v ultra športu"
Svoje meje bo Markovič poskusil premakniti na prej omenjenem tekmovanju v Siciliji: "Že predlani sem poskusil, a
sem zaradi poškodbe gležnja moral končati pri petkratniku." Ali meni, da bo uspel? "Predlani sem šel na zmago, letos
pa grem z enim samim namenom, in to je premagati in ne zmagati, to je v ultra športu ena velika prednost."
Trinajst let mlajši Iztok Fister, član kolesarskega kluba Tropovci, je lani na svetovnem prvenstvu v zimskem triatlonu
v Eidsvollu na Norveškem postal svetovni prvak v svoji starostni kategoriji od 20 do 24 let, le teden prej pa si je prav
tako na Norveškem priboril naslov evropskega prvaka.

Voziček nekaterim le ni ovira za visoke meje
Na prekmurski dvojni ultra triatlon pride iz bližnjega Gradca prav poseben udeleženec. Thomas Frühwirth si je
zastavil izjemno pogumno in pohvalno nalogo: postati prvi športnik na invalidskem vozičku na svetu, ki bo uspešno
končal vse discipline dvojnega ultra triatlona. Pred sedmimi leti bi mu kruta usoda lahko nepovratno spremenila
življenje, saj ga je nesreča z motociklom – ni šlo za divjanje ali objestno vožnjo – pri 23 letih starosti priklenila na
invalidski voziček. A Thomas se ni vdal. "Vsako leto si postavim nove cilje. Po nesreči sem kolo zamenjal s
prilagojenim kolesom za vožnjo z rokama, potem sem se preusmeril v triatlon," nam je povedal danes tridesetletni
Frühwirth, ki je že večkrat uspešno končal enojni ultra triatlon in na nekaterih tekmovanjih dosegel visoke uvrstitve.
"Že pred nesrečo sem se ukvarjal z motociklizmom in vzdržljivostnimi tekmovanji in nisem želel, da bi nesreča kar
koli spremenila," je nadaljeval z veliko optimizma.

"Pomemben je izziv"
Frühwirth, ki se ga je prejel vzdevek Tiger Tom, poleg svojega glavnega športa triatlona uživa tudi v drugih športih,
kolikor mu pač dopušča čas. A časa ne zapravlja, saj si vedno prizadeva biti dejaven. Eno od njegovih življenjskih
vodil je: "Če nekaj zgolj imaš, je dolgočasno, pomemben je izziv" in zato si ne beli glave, kdaj mu bo uspelo doseči
svoje vedno višje zastavljene cilje, ki so brez veliko dobre volje in predanosti težko uresničljivi za kogar koli. "Če ne
letos, pa kdaj pozneje," pravi, a obenem ne dvomi, da mu ne bi uspelo premagati zahtev prekmurskega dvojnega
ultra triatlona. "Tega ne počnem, da bi komur koli kaj dokazal ali pokazal, temveč preprosto zato, ker mi je to všeč,
ker imam rad šport in ker sem rad aktiven."

Foto: www.tiggertom.at
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