
Andreja Dolinar, igralka namiznega tenisa 

 

V Andrejini športni karieri igralke namiznega tenisa je bil prvi veliki korak 

leta 1993, ko se je  šest let po prometni nesreči, ki jo je prikovala na voziček, 

uvrstila v državno reprezentanco . 

Njena pot do uspehov je bila polna odrekanja, poleg tega pa si je morala 

udeležbo na turnirjih, brez katerih si prodora v svetovni vrh sploh ni moč 

izboriti, večinoma plačevati sama. 

Vidnejše uspehe in prodor v sam svetovni vrh je Andreja dosegla v letu 

1999, ko se je prebila med prvih 15 na svetovni lestvici.  

Še očitnejši napredek pa je dosegla potem, ko je junija leta 2000 začela 

sodelovati s  trenerjem Gorazdom Veckom.                                                     

V tem letu se ji je uspelo uvrstiti na Paraolimpijske igre,  tam pa je z 

odličnimi igrami potrdila svojo kakovost in vrhunskost ter zasedla četrto 

mesto.                                                                                                                     

Po letu 2002  se je začelo obdobje uspehov  Andreje Dolinar v ekipi z 

Matejo Pintar, tudi na Škofjeločanko. Skupaj sta začeli zbirati posamične 

in ekipne medalje na državnih, mednarodnih, evropskih in svetovnem 

prvenstvu. 

Andreja Dolinar se je v svoji dosedanji tekmovalni karieri udeležila štirih 

olimpiad – Sydney, Atene, Peking, London, kar je že samo po sebi izreden 

dosežek, saj je tudi v tem športu težko priti na vrh. Tako je npr. samo za 

uvrstitev na olimpiado v Pekingu svojo kakovost dokazala z 52 medaljami z 

mednarodnih tekmovanj.  

Najboljši dosežki  Andreje Dolinar: 

Evropsko prvenstvo 2003 –  1. mesto ekipno,                                                                                                                             

Evropsko prvenstvo 2007 –  1. mesto ekipno                                                                                                          

Evropsko prvenstvo 2007 -   3. mesto posamezno                                                                                                                                          

Evropsko prvenstvo  2009 – 3. mesto posamezno                                                                                                                       

Evropsko prvenstvo 2011 –  3. mesto posamezno                                                                                               

Evropsko prvenstvo 2001 -   3. mesto ekipno 

Svetovno prvenstvo 2010 –  3. mesto ekipno 

POI Sydney  2000 –               4. mesto posamezno     

Tem dosežkom  lahko Andreja prišteje neštevilne zmage in priznanja na 

domačih in mednarodnih  namiznoteniških tekmovanjih.  

Andreja Dolinar je leta 2007 prejela  plaketo Stanka Bloudka za vrhunske 

dosežke v športu.   
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