
 
 

14. MEDNARODNI ATLETSKI MITING MARIBOR 2022 IN 9. MEMORIAL IZTOKA CIGLARIČA V 

TEKU NA 1500 METROV – MEDNARODNA ATLETSKA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 2022 

 

V Mariboru bomo v torek, 14.6.2022, organizirali in izvedli 14. Mednarodni atletski miting 

Maribor 2022 in 9. memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 metrov. Miting, ki tudi letos 

poteka v okviru Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2022, bo gostil številne najboljše 

slovenske atlete in atletinje, odlično konkurenco pa bodo imeli v tujih tekmovalcih. 

Organizatorji si seveda želimo čim boljših pogojev, kar pomeni, da bomo lahko videli odlične 

in vrhunske predstave. Na mitingu bo nastopilo 300 atletov in atletinj iz osmih držav in pred 

nami je zagotovo lep atletski dogodek, ki bo poskrbel za številne nove mejnike. Budno bomo 

spremljali rekorde našega mitinga, ki jih bomo letos prvič dodatno nagradili.  

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je med prijavljenimi zagotovo prvo ime mitinga v Mariboru. 

Nastopila bo v teku na 3000m, kjer lahko pričakujemo zelo hiter tek. V memorialni disciplini, v 

spomin na našega prvega predsednika kluba Iztoka Ciglariča, bo v teku na 1500 metrov na 

startu kar 26 tekačev. Z narekovalcem tempa želimo poskrbeti za hiter tek in po tiho si želimo 

rekord memorialne discipline. Med favoriti za zmago bosta zagotovo Marino Bloudek iz 

Hrvaške in Jan Kokalj (Kladivar). Na sam vrh si bo želelo še nekaj drugih tekačev, predstavnika 

našega kluba pa bosta Tilen Šimenko Lalič in Gregor Verbošt. 

Lia Apostolovski (Mass) se bo spogledovala z visokimi skoki pri skoku v višino, na startni listi 

pa je tudi lanska zmagovalka Tihana Jeletić iz Hrvaške. Prave dvoboje, troboje, verjetno celo 

četveroboje lahko pričakujemo v moških tekih na 100 in 200 metrov. V teku na 100 metrov so 

prijavljeni odlični mladi sprinterji, ki lovijo vozovnico za mladinsko svetovno prvenstvo. Anej 

Čurin Praprotnik (Ptuj) in Jernej Gumilar (Mass) bosta imela odlično konkurenco v Zvonimirju 

Ivaškoviću iz Hrvaške in Avstrijcu Lukasu Pullnigu. V teku na 200 metrov bomo videli na delu 

letos zelo hitrega Matevža Šuštaršiča (Krka), ki je letos že tekel 21,10. Zelo zanimivo bo videti, 

če ga lahko preseneti Lovro Mesec Košir (Mass), na startu teka na 200 bo še en odličen tekač 

na 400 metrov, Rok Ferlan (TRK). 

Filip Jakob Demšar tudi po vrnitvi iz ZDA kaže odlične predstave in njegovi teki so vse hitrejši. 

Se lahko v Mariboru z novim osebnim rekordom približa državnemu rekordu, bomo videli v 

torek? Z velikim zanimanjem bomo spremljali tudi skoke v daljino in oba troskoka. V moškem 

skoku v daljino bosta prvi imeni Dino Subašič (Velenje), ki je letos že skočil 767 cm in Nino 

Celec (ASB), ki je letos skočil 761 cm. V ženskem skoku v daljino bo nastopila Maja Bedrač 

(Ptuj), ki si želi skokov čez šest metrov, dvoboj za zmago pa bomo verjetno spremljali tudi v 

moškem troskoku med Janom Luxo (Mass) in Žigo Vrščajem (Mass). V ženskem troskoku 

bomo lahko videli Evo Pepelnak (Kladivar), ki si želi skokov čez 13,50m. 

Zanimivi bodo tudi ženski teki na 400 in 800 metrov. V teku na 400 metrov se nam bo 

predstavila Maja Čirić iz Srbije, ki je letos v dvorani tekla 52,33, hitrega teka pa si želi tudi Maja 

Pogorevc (Slovenj Gradec). Vozovnico za mladinsko svetovno prvenstvo si bo v teku na 400 

metrov skušala priteči naša atletinja Ajda Kaučič, ki bo imela ob sebi odlično konkurenco. 



 
 

Lanska zmagovalka teka na 800 metrov se vrača v Maribor. Jerneja Smonkar (Velenje) bo 

imela konkurenco v Petji Klojčnik (Štajerska) in ostalih mladih tekačicah, ki že imajo norme za 

največja mladinska tekmovanja. 

Zanimivo bo videti dvoboj med Anejo Simončič (Mass) in Viko Rutar (Mass) v teku na 400m z 

ovirami. V metu diska bomo pri članicah videli odlično mlado atletinjo iz Hrvaške, Marijo Tolj, 

od katere lahko pričakujemo mete preko šestdesetih metrov, na startni listi pa je tudi mlada 

Hana Urankar (Kladivar), katere disk že leti krepko čez 50 metrov. V moškem metu diska si 

lahko na podlagi letošnjih rezultatov obetamo troboj med Martinom Markovićem iz Hrvaške 

(63,22m), Esso Mohamedom Al Zenkawijem iz Kuvajta in Tadejem Hribarjem (Krka), ki sta 

letos že presegla mejo šestdesetih metrov. V Mariboru bo v skoku v višino nastopil Sandro 

Jeršin Tomassini (Mass), ki je v zadnjih letih že opozoril nase, mi pa mu ob letošnjem povratku 

na atletske steze želimo, da se čim prej vrne na visoke višine. Na mitingu bosta nastopila tudi 

mlada metalca kladiva. Jan Emberšič (Domžale) redno popravlja mladinske rekorde, 

konkurenco pa bo imel v Jakobu Urbanču (Brežice) in Jovanu Straniču iz Srbije, ki imata prav 

tako izpolnjeni normi za nastop na svetovnem mladinskem prvenstvu. 

Vabljeni, da se nam pridružite. Prepričani smo, da nas čaka tudi kakšno rezultatsko 

presenečenje.  

 


