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DaleË so æe Ëasi, ko je mariborski smuËarski delavec Duπan SenËar
med olimpijskimi igrami v Insbrucku leta 1964 prepriËeval æenske
alpske reprezentance, naj ja ne zamude na novo zasnovane tekme
na Pohorju. Prodorni smuËarski zanesenjak, a hkrati tudi stvaren
naËrtovalec, se je lotil teækega dela. Malokdo je verjel, da se bo πe
nerojena smuËarska prireditev æe kar prvo leto uveljavila, saj so se
πe znana smuËarska srediπËa po vsem svetu zaman potegovala za
tekmovanja Ëedalje bolj razcvetelega alpskega smuËanja.
Toda konec februarja tistega olimpijskega leta se je zbrala v mestu
pod Pohorjem vsa smetana æenskega alpskega smuËanja. Æe kar
ob premieri na Pohorju je videl Maribor in ves smuËarski svet πportno
velepredstavo, ki se je nato nadaljevala vse do danaπnjih dni. Lani
je tako pohorska Zlata lisica praznovala æe πtiridesetletnico. V teh
letih je mariborski æenski smuËarski festival postal stalnica; Maribor
s Pohorjem je ena najbolj priljubljenih postaj æenske karavane
svetovnega pokala. Maribor je s SmuËarskim klubom Branik πiroka
baza prirediteljev velikega smuËarskega tekmovanja. MoËna opora
organizacijskemu telesu je bil snovalec pohorskega smuËarskega
srediπËa Franci »op, nekdanji reprezentant v alpskem smuËanju,
olimpijec, pozneje trener naπih alpskih selekcij, z njim pa stotnije
neumornih delavcev z obrobja Pohorja in Maribora.
Hkrati z uveljavljanjem Zlate lisice se je Ëedalje bolj utrjeval sloves Pohorja, naπega turistiËnega bisera. SmuËarsko
tekmovanje med zelenimi pohorskimi gozdovi pa je zmeraj tudi velika priloænost za domaËe tekmovalke, izkuπene in
mlade, ki imajo pred hvaleænim domaËim obËinstvom posebno spodbudo, da se izkaæejo v tej mogoËni tekmovalni areni,
πportnem stadionu na snegu, objektu, ki ga Pohorci in MariborËani skrbno negujejo. Tako je Pohorje tudi verna slika
razvoja naπega æenskega alpskega smuËanja, njegove poti od povpreËja do najveËjih doseækov v svetovni eliti.
Predsednik SmuËarske zveze Slovenije
mag. Stanislav Valant
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Vrstni red v veleslalomu za svetovni pokal, æenske,
po petih od osmih tekem (pred Zlato lisico)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tanja Poutiainen
Anja Pärson
Tina Maze
Maria Jose Rienda Contreras
Marlies Schild
Janica KosteliË
Genevieve Simard
Michaela Dorfmeister
Elisabeth Goergl
Sonja Nef
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(Fin)
(©ve)
(Slo)
(©pa)
(Avt)
(Hrv)
(Kan)
(Avt)
(Avt)
(©vi)

345
300
228
160
150
146
143
137
130
127
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Tina Maze

Tina je v letoπnji sezoni dozorela v πampionko, æe dvakrat zmagala v veleslalomu, bila enkrat tretja v superveleslalomu,
toËke pa je osvojila tudi v smuku in slalomu. V Mariboru je Koroπica doma skoraj toliko kot v »rni na Koroπkem. Ne le da
se v mestu Zlate lisice πola, tu je 2. januarja 1999 v superveleslalomu doæivela tudi svoj krst v svetovnem pokalu, tri leta
in dva dni zatem z drugim mestom v veleslalomu prviË okusila slast zmagovalnih stopniËk ... Pod Pohorjem vsako leto
dirigira najveËjemu orkestru svojih navijaËev in tu je v ledenih jutrih za trening obvozila æe neπteto koliËkov.

klub: SK »rna TAB
rojena: 2. 5. 1983
doma: »rna na Koroπkem

Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
1. vsl Sölden 2003
vsl St. Moritz 2005
vsl Santa Caterina 2005
2. vsl Maribor 2002
vsl Zwiesel 2004
3. svsl Altenmarkt-Zauchensee 2005
4. vsl Sölden 2004

Uvrstitve na Zlati lisici
32. svsl 1999
10. vsl
2001
2. vsl
2002
25. sl
2002
7. vsl
2003
24. vsl
2004

Skupne uvrstitve v veleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala
8.
2002, 2004
13.
2003

Najboljπa uvrstitev na svetovnem prvenstvu
5. vsl 2003 St. Moritz

Slovenska prvakinja v slalomu, superveleslalomu in kombinaciji bo na 41. Zlati lisici ËetrtiË naskakovala uvrstitev v
finale. Po uspehu na letoπnji uvodni tekmi svetovnega pokala v Söldnu, kjer je bila 25., se tako v veleslalomu kot
slalomu na skoraj vsaki tekmi finalu pribliæa na nekaj mest in nekaj drobcev sekunde. Do enega finalnega nastopa Ane
pod Pohorjem, kjer je æe veËkrat stala na zmagovalnih stopniËkah na tekmah niæjega ranga, bi moralo priti æe skoraj po
verjetnostnem raËunu.
Najboljπa uvrstitev v svetovnem pokalu
25. vsl Sölden 2005

Nastopi na Zlati lisici
2002 vsl
2003 vsl, sl
2004 vsl, sl

klub: SK Velenje
rojena: 6. 8. 1985
doma: ©martno ob Paki

Uvrstitve na mladinskem SP Maribor 2004
12. sl, 32. smuk

Mateja Robnik

17-letna Ëlanica SmuËarskega kluba Branik, ki prihaja iz Zgornje Savinjske doline, ima pred seboj πe kar tri sezone med
mladinkami. Veleslalom 40. Zlate lisice pred letom dni je bil njen prvi nastop v svetovnem pokalu, dosegla pa je 49. Ëas
prve proge. ©e bolj ognjevita je bila v veleslalomu mladinskega SP pod Pohorjem, ko je v prvem nastopu s πtevilko 63
prismuËala na 8. mesto, v drugem pa odstopila. „Ko mi uspeta dva takπna nastopa...“ je dejala takrat. Letos sta ji
enkrat æe, ko je v evropskem pokalu prav tako v veleslalomu stopila na tretjo stopniËko!

klub: SK Branik
rojena: 6. 4. 1987
doma: LuËe

Najboljπa uvrstitev v evropskem pokalu
3. vsl
Schruns 05

Lana je prva Dolenjka v slovenski ekipi svetovnega pokala. Tudi ona bo na mladinskih SP nastopila πe kar trikrat in tudi
ona je lani na Zlati lisici doæivela svoj krst med najboljπimi smuËarkami na svetu. Je mladinska dræavna prvakinja
v veleslalomu.
Uvrstitve na mladinskem SP Maribor 2004
15.
svsl

Ana Drev

Nastopi na Zlati lisici
2004 vsl

Lana Grandovec
klub: SK Olimpija
rojena: 1. 3. 1987
doma: Trebnje

Nastopi na Zlati lisici
2004 vsl
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Mojca Suhadolc
klub: SD Vrhnika
rojena: 7. 1. 1975
doma: Vrhnika

»e ne πtejemo poπkodovane Ane Kobal, je Mojca Ëetrta Slovenka na veleslalomski listi FIS. ToËke svetovnega pokala je
v tej disciplini nazadnje osvojila z 28. mestom v Areju pred manj kot letom dni, tretja pa je bila tudi na lanskem
dræavnem prvenstvu v veleslalomu. Mojca je veteranka Zlate lisice, tu je prviË nastopila pred desetimi leti, ko je bila v
veleslalomu peta.
Uvrstitve na Zlati lisici
5. vsl
1995
14. vsl I 1996
5. vsl II 1996
15. vsl
1997
22. svsl 1999
26. vsl
2000
11. vsl
2001

Najboljπi rezultati v svetovnem pokalu
1. svsl Lake Louise 2000
2. vsl Val d’Isere 1996
3. svsl Val d’Isere I 1996
smuk Cortina d’Ampezzo 2000
svsl Igls II 2000

Alenka se osredotoËa na tekmovanja evropskega pokala in na mladinsko svetovno prvenstvo, njen prvi nastop na Zlati
lisici in v svetovnem pokalu pa bo zanjo predvsem velika izkuπnja.
Uvrstitve na mladinskem SP Maribor 2004
14. komb, 20. sl, 21. vsl, 21. svsl

klub: SK Branik
rojena: 30. 12. 1986
doma: Maribor

DomaËinka se leto dni po svoji premieri na Zlati lisici vraËa v svetovni pokal bogatejπa za vrsto izkuπenj. Letos je bila
v evropskem pokalu uspeπna v slalomu s 17. in 19. mestom.
Uvrstitve na mladinskem SP Maribor 2004
16. komb, 26. smuk, 28. vsl, 29. sl

Izkuπena tekmovalka, ki v svetovnem pokalu beleæi æe nekaj vidnih slalomskih doseækov, v evropskem pokalu pa se je
izkazala v hitrih disciplinah, se vraËa po poπkodbi, zaradi katere je izgubila tudi nekaj priprav na zimo.
Najboljπi rezultati v evropskem pokalu
1. smuk Piancavallo 2003
svsl
Piancavallo 2003
4. smuk Innerkrems 2003
5. svsl
Innerkrems II 2003

Petra Robnik
klub: SD Jesenice
rojena: 16. 10. 1984
doma: Blejska Dobrava
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klub: SK Bled
rojena: 31. 1. 1986
doma: Radovljica

Najboljπi rezultat v evropskem pokalu
9. svsl Bardonecchia I 04

Andreja Rataj

Najboljπi rezultati v svetovnem pokalu
13. sl
Bormio 2003
14. sl
Maribor I 2002
sl
Aspen 2003
18. sl
Berchtesgaden 2002

Alenka Kürner

Uvrstitve na Zlati lisici
14. sl I 2002

Nastopi na Zlati lisici
2004 vsl

Lea DabiË
klub: SK Bled
rojena: 10. 6. 1981
doma: Bohinjska Bistrica

Tudi Petra je v slalomu na lanski Zlati lisici prviË nastopila v svetovnem pokalu. Enako priloænost je dobila tudi letos.
V evropskem pokalu je enako moËna tudi v superveleslalomu.
Uvrstitve na mladinskem SP Maribor 2004
27. svsl, 29. smuk
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Nastopi na Zlati lisici
2004 sl
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