Janžič Davor, balinar
Davor Janžič, eden najboljših v zgodovini slovenskega balinarskega športa, je
tekmovalno kariero začel že v devetdesetih letih v Balinarskem klubu Trata.
Leta 1996 je kot mladinec že tekmoval na svetovnem mladinskem prvenstvu v
Carvinu v Franciji in skupaj z Damjanom Sofrineivskiem in Gregorjm
Oprešnikom osvojil bronasto medaljo. V tem času je bil tudi dijak športnega
oddelka škofjeloške gimnazije, ki jo je zaključil leta 2000.
Istega leta je kot član ekipe do 23 let na tekmi evropske lige v Aosti dosegel
3.mesto. Leta 2005 se je Davor s svetovnega prvenstva v Torinu vrnil z zmago
v igri dvojic, v paru z Gregorjem Močilnikom. Sicer je izbijanje bilo njegovo
najmočnejše orožje v igri.
Leto kasneje – 2006- je na evropskem prvenstvu na Reki postal evropski prvak v
igri krog. V tem času je že bil član profesionalne ekipe Pontesa iz Italije.
Leta 2007 je na svetovnem prvenstvu v Grubah v Bosni v igri dvojic osvojil
srebrno odličje. Kot serijski zmagovalec je Davor zablestel ponovno v letu 2009
na svetovnem balinarskem prvenstvu v Lyonu v Franciji, kjer sta z Dejanom
Tonejcem v paru predstavljala kot bližalec in zbijalec popolno uigranost in
zmagala.
Kar dve zlati odličji je Davor osvojil naslednje leto -2010- na evropskem
prvenstvu v Črni gori v Tivatu, kjer sta tekmovala v paru z Dejanom
Tonejcem. Sicer si je Dejan kruh služil še vedno v italjanski ekipi Pontese.
Davor Janžič je v letu 2011 na svetovnem prvenstvu v Feltru tretjič postal
svetovni prvak. Najboljši je bil v natančnem izbijanju.
Uspehe je nadaljeval tudi v letu 2012 v Parizu z zmago na evropskem prvenstvu
v dvojicah in s srebrno medaljo v zbijanju.
Na svetovnem prvenstvu v Argentini 2013 je Davor osvojil srebrni medalji v
natančnem zbijanju in v dvojicah, skupaj z Juretom Kozjekom. Davor velja v
slovenskem balinanju za najtrofejnejšega igralca dotedaj, ki je na največjih
tekmovanjih osvojil že 13 odličij, od tega kar 7 naslovov svetovnega in
evropskega prvaka.
Zmagovito je Davor nadaljeval tudi v letu 2016, ko je bil v igri dvojic na
evropskem prvenstvu tretji in je skupaj z Dejanom Tonejcem osvojil bronasto
medaljo.V tem letu je Davor z ekipo Pontese postal evropski klubski prvak.
Dvojno zmago je Davor dosegel naslednje leto -2017- na svetovnem prvenstvu v
Maroku, kjer je bil najboljši v natančnem zbijanju, v paru z Juretom Kozjekom
pa zmagal v dvojicah.
Uspeh iz leta 2012 sta Davor Janžič in Jure Kozjek ponovila leta 2018 na
evropskem prvenstvu v v Alassiu v Italiji z zmago v dvojicah, ki je bila že
tretja v Davorjevi zbirki evropskih naslovov.
Davorju Janžiču je kot nekdanjemu članu Balinarskega kluba Trata Športna
zveza Škofja Loka leta 2005 za izredne uspehe v športu podelila svečano listino.

