Cingesar Darko, rokometaš
Obiskoval je osnovno šolo Cvetka Golarja v Škofji Loki (1997–2005) in nato
škofjeloškjo gimnazijo, ki jo je zaključil leta 2009. Vpisal se je na Fakulteto za
strojništvo v Ljubljani, vendar kot profesionalni rokometaš študija še ni končal.
S športom se ukvarja od malih nog, najprej je ljubiteljsko igral nogomet, nato se
je leta 1998 preusmeril v rokomet. Njegov prvi klub je bil domači klub, kjer se
je rokometa učil tudi pri Janiju Klemenčiču, sicer pa je za Rokometno društvo
Merkur igral kar enajst let, v obdobju 2000 -201l. Z njim je v sezoni 2008–09
prvič zaigral na evropskih srečanjih, ko je na štirih tekmah pokala EHF dosegel
pet zadetkov. V sezoni 201112 je pol leta igral tudi za Rokometni klub
Jeruzalem Ormož, nato pa je prestopil v Gorenje. V moštvu Gorenje Velenje je
prvič zaigral v ligi prvakov, in sicer v sezoni 2012–13, ko je na osmih srečanjih
dosegel šest zadetkov. Svoj prvi gol na tem tekmovanju je dosegel 2012 v
gosteh proti francoskemu Chamberyju ob zmagi z 31 : 20, ko je zadel enkrat.
Leta 2014 se je Darko preselil v Maribor in naslednji dve leti tam igral za
Rokometni klub Maribor Branik. V sezoni 2015–16 je igral tudi v pokalu EHF
in na dveh srečanjih zabil dvanajst golov.
V tej sezoni je v slovenski ligi dosegel 119 golov na osemintridesetih tekmah.
Od 2016 je Darko Cigesar igral za Rokometni klub Zagreb, nato pa se je leta
2017 preselil v francoski klub Pays d’Aix Université Club handball, s katerim je
v sezoni 201718 zasedel peto mesto v prvi francoski ligi.
S slovensko člansko reprezentanco je Darko Cingesar igral na obeh velikih
turnirjih 2016. Najprej so na EP na Poljskem zasedli štirinajsto, nato pa na OI v
Riu de Janeiru šesto mesto. Januarja 2017 je nastopil na SP v Franciji in z
moštvom osvojil bronasto kolajno. Še posebej se je izkazal na tekmi osmine
finala proti Rusiji, ko je za zmago z 32 : 26 prispeval šest golov iz šestih
poskusov in bil izbran za najboljšega igralca tekme. Na EP 2018 na Hrvaškem je
s slovensko reprezentanco osvojil osmo mesto.
Darko Cingesar je leta 2017 je kot član slovenske moške rokometne
reprezentance prejel Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni
dosežek ter 2018 svečano listino Športne zveze Škofja Loka in Zavoda za šport
Škofja Loka.
Avtorica zapisa Jasna Milinković, 2018

