ŽAN RUDOLF – ATLETIKA
Žan je rojen 9. maja 1993 v Ljubljani.
Učitelji šporne vzgoje smo ga spoznali že zelo zgodaj, kajti za
šolo je začel tekmovati že v prvem razredu in sicer v krosu. V
tej disciplini je vedno dosegal odlične rezultate, saj je njegova
najslabša uvrstitev 2. mesto do 5. razreda, od takrat naprej pa
je vedno zmagoval, tako na jesenskem kot na spomladanskem
krosu. Od četrtega razreda dalje, ko je v troboju dosegel 3.
mesto, ni izpustil nobenega šolskega atletskega tekmovanja in
je postal nepogrešljiv del naše atletske reprezentance.
Največkrat je tekmoval na 300 m in v štafeti 4 x 100 m, pa tudi
v teku na 1000 m.

Če nas spomin ne vara, je najprej na šoli treniral košarko in
nogomet, zato ni čudno, da je s svojim bogatim športnim znanjem
postal tudi član košarkarske, nogometne in kasneje tudi
odbojkarske reprezentance šole tako v mlajših kot v starejših
kategorijah. Z atletiko se je resno začel ukvarjati v 5. razredu v
atletskem klubu Mass, pod vodstvom trenerja Svjetlana Vujasina.
V osmem razredu je kot član ljubljanske reprezentance v krosu
dosegel 7. mesto, leto kasneje pa se je že povzpel na stopničke s
tretjim mestom. Po končani osnovni šoli smo za nekaj časa izgubili
stik z Žanom.
Zato nas je prijetno presenetila novica, da se je na
1. mladinskih olimpijskih igrah odlično odrezal z novim
rekordom Slovenije za mlajše mladince na 1000 m. Z
rezultatom 2:24.24 je dosegel 7. mesto v finalu.
Uspeh na MOI je Žanu dal dodatno motivacijo za delo.
Z odličnim tekom in še boljšim rezultatom je na
mitingu v Šentjurju izboljšal ml. mladinski rekord
Slovenije na 600 m iz daljnega leta 1989 (Šestak;
1:19.75). Žanov rekord po novem znaša 1:18.98.
Žan dokazuje, da se ne boji velikih tekmovanj in da na
teh dosega vrhunske rezultate za svojo starostno
kategorijo. Med evropskimi tekmovalci je v samem
vrhu teka na srednje proge, saj je bil premagan samo
s strani angleškega tekmovalca.

