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Kot nekdanji plavalec imam odlično začetno izhodišče in večinoma sem v
ospredju celotno dirko. Drugačen pristop k treningu v zadnjih letih mi je zagotovil
moč in sposobnost ohranitve visokih uvrstitev na najvišjem tekmovalnem nivoju.
To dokazujejo rezultati v zdaj že preteklem tekmovalnem letu. V svetovno
triatlonsko zgodovino sem se zapisal letos septembra v nizozemskem Almereju,
kjer sem s časom 7:55:43 presegel 19 let star rekord proge in dosegel osebni
rekord na ironman razdalji.
V letošnji sezoni 2018 sem uspešno zaključil 11 dolgih triatlonov. V skupnem
seštevku svetovne serije Challenge family sem zasedel 3. mesto na dolgih
razdaljah in se uvrstil med najboljše »dolgoprogaše« na svetu. Med najboljše
rezultate štejem zmagi na Challenge Venice in Keszthely triathlonu, 2. mesto na
Embrunmanu, 3.mesto na Challenge Lisboa, Challenge Mallorca in 4.mesto na
Challenge Riccione.
V letu 2019 sem kot prvi Slovenec prišel do elitne medalje na SP v dolgem
triatlonu in s tem dodatno pomaknil meje triatlona pri nas. Osredotočenost v
lanski sezoni je bila na tekmovanju na Havajih, ki sem ga moral izpustiti zaradi
menjave opreme in posledične poškodbe v poletnih mesecih. Jesenski del je bi
zopet odličen, saj sem zmagal na svetovnem pokalu na Kitajskem in sezono
zaključil na skupno 3. mestu v skupnem seštevku dolgega triatlona pod okriljem
Mednarodne triatlonske zveze. Sezono sem zaključil z 2. mestom na Ironman v
Italiji. Ta izzid je bil mednarodno najbolj priznan, saj sem si s tem odprl vrata v

svet profesionalniih ekip. Od leta 2020 sem član italijanske profesionalne
triatlonske ekipe PPR TEAM iz Torina.

Almere, 2018
Kot prvemu Slovencu mi je uspelo ironman razdaljo premagati v manj kot osmih
urah (7:55:43), kar je v svetu triatlona redek pojav, saj je do sedaj to uspelo zgolj
petdesetim (50) zemljanom.
Tekmujem z licenco domačega kluba ŠD JK TRI TEAM in sem stalni
reprezentant Slovenije in prvi na prednostni listi (panoga triatlon) za zaposlitev v
Slovenski vojski.

Venice, 2018
Izobrazba
 Uni.dipl.prof. športne vzgoje, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani.
Diplomiral iz plavanja leta 2009.
Zgodovina
Učitelj športne vzgoje, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Slovenija (2009 2013).
 Delal na evropskem projektu, ki ga je vodil Zavod za šport RS
Planica, “Zdrav življenjski slog”; projekt je vključeval več kot 35 %
šolske populacije.

Keszthely, 2018

Rezultati 2019:
Maj 2019 – Svetovno prvenstvo v dolgem triatlonu Pontevedra, ŠPA, 3.
mesto
Sep 2019 – Multisport World cup Wenzhou, KIT, 1. mesto
Sep 2019 – Ironman Italija, 2. mesto
V letu sem aktivno pomagal tudi slepemu športniku, Alenu Kobilici, na
svetovnem prvenstvu v Švici, na evropskem prvenstvu v Španiji, in na
svetovnih serijah v Kanadi, Italiji in Avstraliji. Kot »vodič« na progi mu
poskušam pomagati do uvrstitve na Para olimpijske igre v Tokiu, ki bodo leta
2021.
Rezultati 2018:
19.5. – Challenge Lisboa half, POR, 3. mesto
3.6. – Challenge Venice, ITA, 1. mesto
9.6. – Keszthely triathlon, HUN, 1. mesto
15.8. – Embrunman 2018, FRA, 2. mesto
8.9. – Challenge Almere, NED, 1. mesto

20.10. – Challenge Paguera – Mallorca, SPA, 3. mesto
Ostali pomembni rezultati
3. mesto
1. mesto
2. mesto
1. mesto

Challenge Almere (NED) European long distance championship 2017
Poreč triathlon – slovensko državno prvenstvo v dolgem triatlonu
Challenge Weymouth (GBR) European long distance championship 2015
Challenge Turku half 2016

Poreč (CRO), 2017

