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preteklo leto smo v Kopru v zahtevnih 
okoliščinah uspešno organizirali 16. 
svetovni pokal v športni gimnastiki. 
Mednarodno veljavo je dogodku dala 
številčna udeležba več kot 250 špor-
tnikov ter kar pet prvin, ki jih je  
po uspešni izvedbi v Kopru priznala 
Mednarodna gimnastična zveza (FIG): 
dva na bradlji in po enega na konju  
z ročaji, drogu in krogih. Tekmovanje  
si je v živo ogledal tudi predsednik  
FIG Morinari Watanabe.

Po lanskoletnem premiku tekmova-
nja na september se letošnji 17. sve-
tovni pokal v športni gimnastiki vrača 
v naš prvotni termin pred poletnimi 
počitnicami. Z udeležbo več kot 200 
športnikov iz 22 držav z vsega sveta 
s ponosom povemo, da naše tekmo-
vanje ostaja eno najpomembnejših v 
svetu gimnastike.

Veseli nas nadaljnja podpora naših 
zvestih partnerjev. S podporo n 
ašega generalnega sponzorja družbo  
BTC d. d., diamantnim sponzorjem 
Mestno občino Koper in Slovenske 
turistične organizacije, ki na dogodku 
sodeluje z blagovno znamko I Feel 
Slovenia, lahko tudi v letošnjem letu 
mirneje z veliko večjo gotovostjo začeli 

priprave na letošnjo organizacijo, kar 
je bilo v teh nepredvidljivih časih zelo 
dobrodošlo.

Tudi v letošnjem letu širimo dogaja-
nje v sklopu gimnastičnega tedna na 
Obali. V dopoldanskih urah bomo v cen-
tru Kopra organizirali Gimko igralnico. 
Osrednja aktivnost je projekt Preho-
dimo Slovenijo po rokah, s katerim 
želimo gimnastiko in njene elemente, 
ki so del vsakega športnega gibanja, 
predstaviti vsem, predvsem pa otrokom 
v vrtcih in prvi triadi osnovne šole. V 
sklopu projekta, v katerega želimo pri-
vabiti družine z mladimi otroki, bomo na 
mestni promenadi zgradili Gimko igral-
nico, ki bo ponujala zabavo za otroke in 
njihove starše.

In nenazadnje - hvala vsem, ki imate 
motivacijo, da tudi v letošnjem letu 
ostajate del naše organizacijske ekipe. 
Zavedamo se, da to ni bila lahka odlo-
čitev in se vam iskreno zahvaljujemo za 
vaš čas, trud in predanost.

Hvala, ker ste se nam pridružili pri 
praznovanju najboljšega, kar ponuja 
gimnastika.

mag. DAMJAN KRALJ
Predsednik Gimnastične zveze Slovenije

Dragi prijatelji gimnastike,
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veseli me, da v Kopru gostimo že peto 
izvedbo svetovnega pokala v športni 
gimnastiki. Takšni dogodki potrjujejo, 
da imamo v našem mestu šport radi, da 
imamo dobro terensko ozadje in druge 
pogoje, ki so povezani s športno, tek-
movalno in rekreativno infrastrukturo. 
Postali smo prostor, kjer so športniki, 
ljubitelji športa in vsi obiskovalci vselej 
dobrodošli. Prepričan sem, da bo tudi 
tokrat eden izmed najbolj atraktivnih 
športov poskrbel za nepozaben športni 
dogodek.

Izjemno zahtevni elementi zahtevajo 
celostno pripravo, razvitost raznoli-
kih telesnih sposobnosti, pravo mero 
moči, vzdržljivosti in zbranosti. Gimna-
stika nedvomno terja izvrstno obvla-
dovanje lastnega telesa, ustvarjanje 

estetske podobe in kot to zahtevajo 
športna pravila tudi tekmovanje z dru-
gimi. Športna gimnastika pa ni samo 
tekmovanje, temveč pomemben spod-
bujevalec zdravega načina in sloga 
življenja ter neposreden zgled za mlade 
in njihovo športno udejstvovanje. 

Prepričan sem, da se prav vsak od 
vas zaveda, da ni uspehov brez trdega 
dela in stopnic brez padcev. A tako kot 
pri vseh stvareh je tudi v športu tako, 
da človek včasih potrebuje kanček 
sreče za dobre rezultate, zato vam že-
lim nadvse uspešne nastope in veliko 
vztrajnosti. Prepričan sem, da boste 
dosegli cilj, ki ste si ga zastavili.

Aleš Bržan,
Župan Mestne občine Koper

Drage športnice in športniki, 
spoštovani trenerji in obiskovalci,



O 17. svetovnem pokalu  
v športni gimnastiki

Gimnastična zveza Slovenije v leto-
šnjem letu organizirala 17. svetovni 
pokal v športni gimnastiki v Kopru, 
ki bo potekal od 16. do 19. junija 2022 
v Areni Bonifika in v športni dvorani 
Osnovne šole Koper. Sprva se je to 
tekmovanje organiziralo v sklopu Ša-
lamunovega memorial, ki je tako pred 
15 leti prvič štel za pridobivanje točk 
svetovnega pokala, pod okriljem Sve-
tovne gimnastične zveze (FIG). Kmalu 
pa je tekmovanje preraslo te okvirje in 
postalo eno večjih tekmovanj na svetu, 
ki privabi okoli 300 udeležencev, med 
njimi najboljše svetovne telovadce.

Tudi v letošnjem letu nam ostajajo 
zvezi generalni sponzor BTC, častni 
sponzor Slovenska turistična agencija 
z blagovno znamko I Feel Slovenia 
in diamantni sponzor Mestna občina 
Koper, ki nam omogoča gostovanje na 
Obali že petič.

V četrtek se v Areni Bonifika v Kop-
ru začenja 17. svetovni pokal v športni 
gimnastiki. V četrtek in petek bodo 
potekale kvalifikacije, v soboto in 
nedeljo pa se bodo najboljše tekmov-

alke in tekmovalci pomerili v finalih 
po posameznem orodju.  
Na tekmovanju se bo predstavilo pre-
ko 200 tekmovalcev iz 20 držav.

V ženski konkurenci bo Tjaša Kys-
selef tudi letos tekmovala na pre-
skoku in gredi. Na preskoku se ji bo 
pridružila Teja Belak na preskoku, ki 
se po enoletni odsotnosti po rojstvu 
sina zelo uspešno vrača na tekmov-
ališča, saj je na treh tekmovanjih 
za svetovni pokal v letošnji sezoni 
osvojila že dve medalji. Lucija Hribar 
bo tekmovala na parterju, dvovišinski 
bradlji in gredi ter Zala Trtnik na gredi 
in dvovišinski bradlji, ki prav v Kopru 
začenja svojo prvo sezono v članski 
konkurenci po zelo uspešnih mladin-
skih nastopih.

Slovenske barve bodo v moški 
konkurenci zastopali Luka Bojanc na 
krogih, Nikolaj Božič na parterju in 
Luka Kišek na konju z ročaji.

V letošnjem letu dogajanje v sklopu 
tekme za svetovni pokal širimo. V 
nedeljo, 19. junija 2022, bomo v 
dopoldanskih urah v centru Kopra 



organizirali Gimko igralnico. Osred-
nja aktivnost je projekt Prehodimo 
Slovenijo po rokah, s katerim želimo 
gimnastiko in njene elemente, ki so 
del vsakega športnega gibanja, pred-
staviti vsem, predvsem pa otrokom v 
vrtcih in prvi triadi osnovne šole.  
V sklopu projekta, v katerega želimo 
privabiti družine z mladimi otroki, 
bomo na mestni promenadi zgradili 
Gimko igralnico, ki bo ponujala zaba-
vo za otroke in njihove starše.

Svetovni pokal bo organiziran v 
enaki obliki kot v preteklih letih, torej 
v četrtek in petek bodo potekale 
kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa 
finalni del tekmovanj, kamor se uvrsti 
osem najboljših na posameznem 
orodju. Ker smo vezani na neposred-
ni televizijski prenos (RTV SLO 2), 
se bosta finalna dneva začela ob 16. 
uri. Preko mednarodnega signala 
si bodo tekmovanje lahko ogledala 
tako domača kot tuja gospodinjstva. 
Dogodek poskušamo medijsko pod-
krepiti tudi skozi druge kanale, kot so 
oddaja Dobro jutro Slovenija, radijske 

oddaje in radijski prenos tekmovanja 
(lansko leto sta to pokrivala VAL 202 
in Radio Capris), razne nagradne igre, 
družbena omrežja zveze in dogodka 
(World Challegne Cup ART Slovenia) 
ter spletna stran dogodka  
www.slogym.si.

Preteklo leto sta Tjaša Kysselef  
z zlatom in Lucija Hribar z bronom 
poskrbeli za veselje v Kopru

Svetovni pokal v športni gimnastiki 
v Kopru je uspešno zaključen. Sloven-
ska reprezentanca je zbrala pet final-
nih nastopov, na stopničkah sta stali 
Tjaša Kysselef na preskoku (1. mesto) 
in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji 
(3. mesto). Drugi finalni dan je za edi-
na slovenska nastopa poskrbela Luci-
ja Hribar, ki je bila na gredi in parterju 
peta. Zmagovalci drugega finalnega 
dne so bili Izraelec Andrey Medvedev 
(preskok), Kanadčanka Cassandra Lee 
(gred), Turk Sercan Demir (bradlja), 
Britanka Claudia Fragapane (parter) in 
Maxime Gentges (drog).



Države, udeleženke 
17. svetovnega 
pokala v športni 
gimnastiki

Urnik

Urnik kvalifikacij

ČETRTEK, 16. 6. 2022 

15.00-
19.30

parter (M), preskok (Ž), 
konj z ročaji, dvovišinska 
bradlja, krogi

PETEK, 17. 6. 2022

15.00-
19.30

preskok (M), gred, bradlja, 
parter (Ž), drog

Urnik finalov

SOBOTA, 18. 6. 2022

15.20 parter M,

15.50 preskok Ž

16.25 konj z ročaji

16.50 dvovišinska bradlja

17.25 krogi

NEDELJA, 19. 6. 2022

15.20 preskok M

15.50  gred

16.25  bradlja

17.00 parter

17.30 drog

1 Avstralija

2 Azerbajdžan

3 Češka

4 Finska

5 Hong Kong

6 Hrvaška

7 Italija

8 Izrael

9 Južna Afrika

10 Kanada

11 Madžarska

12 Poljska

13 Romunija

14 Slovaška

15 Slovenija

16 Srbija

17 Španija

18 Ukrajina

19 Združene države Amerike

20 Združeno kraljestvo



Slovenska reprezentanca za 17. 
svetovni pokal v športni gimnastiki

Teja BELAK, parter, 
dvovišinska bradlja, gred

Teja BELAK, parter, 
dvovišinska bradlja, gred

Ženska športna gimnastika:

Zala TRTNIK
dvovišinska bradlja

Lucija HRIBAR
parter, dvovišinska bradlja, gred

Teja BELAK
preskok

Tjaša  KYSSELEF
preskok, gred

Luka KIŠEK
konj z ročaji

Nikolaj BOŽIČ
parter

Luka BOJANC
krogi

Ženska športna gimnastika: Moška športna gimnastika:

Slovenska reprezentanca za  
17. svetovni pokal v športni gimnastiki



BTC City 
Ljubljana

BTC City Ljubljana vabi na raziskovanje.

Podajte se na vznemirljivo nakupovalno raziskovanje enega od največjih 
nakupovalnih središč v Evropi, kjer boste odkrivali pestro, modno in zapeljivo 
ponudbo ter kjer se bo zabavala celotna družina:

• 450 trgovin • 70 kulinaričnih ponudnikov • tržnica   

• karting • bowling • Vodno mesto Atlantis

btc-city.com

2022 06 BTC CITY Oglas Miss Universe SLO 130x182+5.indd   12022 06 BTC CITY Oglas Miss Universe SLO 130x182+5.indd   1 06/06/2022   13:5506/06/2022   13:55



Skupaj za 
slovensko 
gimnastiko!

Za slovenski šport.

Sponzor Gimnastične zveze 
Slovenije
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Triglav komplet je lojalnostni program, v katerem sodeluje več družb Skupine Triglav. Zavarovalci lahko v Triglav komplet združijo premoženjska, zdravstvena, življenjska in 
rentna ter pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., zdravstvena zavarovanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., dodatna pokojninska zavarovanja Triglav, 
pokojninske družbe, d.d. ter varčevalni načrt odprt pri družbi TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.

Skupina Triglav
triglav.si

Prihranite
do 40 % pri
premoženjskih
zavarovanjih.

Povežite vsa zavarovanja, 
varčevalne načrte, zvestobo 
in digitalno poslovanje 
v Triglav komplet.

Bodite
komplet.
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www.petrol.si/sendvici 

Vir dobrega 
navdiha
Izjemen izbor okusnih sendvičev 
za vse, ki ljubijo zdravo, lahko in 
osvežujočo malico. 



www.petrol.si/sendvici 

Vir dobrega 
navdiha
Izjemen izbor okusnih sendvičev 
za vse, ki ljubijo zdravo, lahko in 
osvežujočo malico. 
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OPTIMALNA  
VARNOST

IT SISTEMOV

www.akson.si
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* Vir: Prodajni podatki v lekarnah, ePharma Market Slovenija, 
za leto 2020 – kategorija izdelkov z magnezijem.
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Ponosni sponzor
slovenske gimnastične

reprezentance



www.slovenia.info 

MY WAY OF 
TAKING A STROLL.

S L O V E N I A  O U T D O O R

#ifeelsLOVEnia
#sloveniaoutdoor
#myway
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