
Bertoncelj Sašo, orodni telovadec 

 

Sašo Bertoncelj, rojen leta 1984, je športno gimnastiko začel spoznavati že 

pri sedmih letih. Vse od otroštva je treniral pri Športnem društvu Narodni 

dom v Ljubljani, njegov trener pa je postal Sebastijan Piletič.                            

Sašo je kmalu začel nizati uspehe in postal eden najboljših slovenskih 

orodnih telovadcev, kmalu pa tudi eden najboljših na tekmah svetovnega 

pokala v orodni telovadbi. Njegova specialnost je postal konj z ročaji, kjer 

je nasledil legendarnega Mira Cerarja. Mednarodna gimnastična zveza je 

leta 2018 imenovala eno od prvin v vaji na konju z ročaji  »bertoncelj. 

 Njegova prva mednarodna tekma je bila leta  1996 v Kiskunhalasu, kjer je 

slovenska vrsta dosegla drugo mesto. Sašo šteje kot prelomno točko v 

karieri zmago na univerzijadi v Bangkoku 2007.                                                                                 

V svetovnem pokalu je začel nastopati že leta  2001 in v naslednjih 17 letih 

tekmovanj v svetovnem pokalu  letih nanizal 29 uvrstitev na stopničke 

svetovnega pokala. V svetovnem pokalu je prvo zmago dosegel leta 2007 v 

Ostravi, nato pa je nanizal še osem zmag - Cottbus, Maribor in Moskva 

2010, Ostrava 2011, Doha in Osijek 2012, Ljubljana 2013, Koper 2017; 

osemkrat je bil drugi - Ostrava 2008, Maribor in Osijek 2009, Pariz in 

Doha 2011, Cottbus 2013, Ljubljana 2016, Osijek 2016; trinajstkrat je bil 

tretji - Glasgow 2007, Cottbus 2009, Doha 2011, Ostrava in Glasgow 2010, 

Cottbus, Maribor in Osijek 2011, Zibo  2012, Doha 2014, Doha 2016, 

Cottbus 2016, Pariz 2017.                 Skupni zmagovalec tekem svetovnega 

pokala na konju z ročaji je bil kar trikrat -  2012, 2013 in 2016, leta 2011 je 

bil drugi ter 2009 in 2010 tretji. 

Med velike tekmovalne dosežke Sašo Bertoncelj  šteje tudi bronasto kolajno 

na evropskem prvenstvu v Birminghamu 2010, zmago na sredozemskih 

igrah v Mersinu 2013, bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Sofiji 

2014, leta 2015 pa je v Bakuju osvojil prvo slovensko zlato medaljo na 

evropskih igrah. Njegov največji uspeh na evropskih tekmovanjih je drugo 

mesto na Evropskem prvenstvu v Glasgowu leta 2018.  

Leta 2007 je bil Sašo Bertoncelj  izbran za najboljšega športnika Univerze v 

Ljubljani, naziv najboljšega športnika Gimnastične zveze Slovenije pa mu 

je bil podeljen leta 2013 in 2014. 

Sašo Bertoncelj je leta 2013 prejel Bloudkovo plaketo za športne dosežke. 

 

Po podatkih na spletu zapis pripravil Marjan Luževič 

 



 


