INVALID ŠPORTNIK LETA 2018
Slavnostna prireditev ŠPORTNIK LETA 2018 se je odvijala 11. decembra 2018 v hotelu Austria
Trend hotel, v Ljubljani, v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite
(ZŠIS-POK).

Priznanji za športnika leta 2018 med invalidi je Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski
komite (ZŠIS-POK) - podelila plezalki Tanji Glušič in plavalcu Darku Đuriću. Slednji je to
priznanje prejel drugič po letu 2013, Glušičeva pa prvič. Glušičeva je bila tretja na svetovnem
prvenstvu v Avstriji, Đurić pa je blestel na evropskem prvenstvu v plavanju, z zlatom na 50
metrov prosto in bronom na 200 metrov prosto.

Za ekipo leta je priznanje namenila ekipi gluhih kegljačev, v sestavi Aleš Peperko, Tomaž
Klemen, Dragutin Draganjac, Esad Hadžiagić in Robert Marovt. Ekipa je na evropskem
prvenstvu osvojila prvo mesto.

Priznanje za mladega športnika pa sta letos dobila dva slovenska tekmovalca, atletinja Iris
Berganski in smučar Jernej Slivnik. Iris Berganski je na mladinskem evropskem prvenstvu v
Bolgariji osvojila tri medalje, Jernej Slivnik pa je bil udeleženec zadnjih zimskih paraolimpijskih
iger v Pyeongchangu, kjer je končal na 12. mestu.

Za svetovni rekord
Športnik leta Darko Đurić pa je poleg glavne nagrade večera dobil še posebno priznanje za
svetovni rekord v plavanju na 50 m delfin, ki je bil sicer dosežen že konec lanskega leta.
Bronasti in srebrni znaki
Bronaste znake so prejeli: Darko Đurić, plesalca Nastija Fijolič in Amir Alibabić, atletinja Iris
Breganski, igralec biljarda Matej Brajkovič, strelec Franček Gorazd Tiršek, gluhi kegljači Klemen,
Draganjac, Peperko, Hadžiagić in Marolt, igralci showdowna oziroma namiznega tenisa za slepe
in slabovidne Peter Zidar, Miha Susman, Sanja Kos, Tanja Oranič, slepi in slabovidni
kegljači Karmen Vogrič, Mitja Osolnik, Dario Vogrič, Jože Lampe, Franc Tomšič, Mirko Rus, Igor
Žagar in Sašo Kajtna ter njihovi trenerji, srebrne pa plezalca Glušičeva in Gregor Selak, športni
ribič Rudolf Centrih in šahist Aleksander Uršič ter njihovi trenerji.
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