
                
  

Murn Tina(1983), atletinja   

 

Tina je atletiko začela trenirati v šestem ali sedmem razredu osnovne šole 

pod vodstvom Boštjana Šinka. Kasneje je bil njen trener sedaj žal pokojni 

Dobrivoje Vučkovič.                                                                                                  

Že v pionirski konkurenci je Tina kmalu izstopala in leta 1998 dobila naziv 

Atletinja leta pionirke, enak naziv pa je prejela leto kasneje pri mlajših 

mladinkah.                                                                                                                  

V  sezonah 1998 in 1999 letih je zmagovala na vseh slovenskih državnih 

prvenstvih v sprintu na 60 m.           Leta 1998 je prvič nastopila z državno 

reprezentanco na mladinskih igrah Alpe Jadran v Carolu in zmagala v teku 

na 100 m s časom 12.24.                                                                                     

Naslednje leto (1999) je nastopila v Grazu na tekmovanju Savaria pokal za 

mladinke in zmagala v teku na 100 m s časom 12.19. Istega leta je nastopila 

na Evropskih olimpijskih dnevih mladih v Esbjergu in v teku na 100 m  z 

12.15 dosegla 4. čas tekmovanja. V tem letu je na državne prvenstvu za 

mlajše mladinke na Ravnah prvič tekla pod 12 sekund; dosegla je čas 11.82.                                                   

V letu 2000 je Tina začutila, da rezultatsko stagnira in prekinila je 

tekmovalno kariero. Po končanem študiju je delala kot trenerka v AK 

Škofja Loka.                                                                                                               

Po šestih letih se jeTina odločila, da poskusi znova in rezultati so bili nadvse 

presenetljivi. Bila je hitrejša kot kdajkoli. Na Univerzijadi v Beogradu 2009 

je v teku na 100 m  tekla 11.57 in osvojila 5.mesto. Istega leta je na 

Sredozemskih igrah v Pescari  tekla še hitreje (11.48), kar je bil tistega leta 

najboljši čas v Sloveniji in dosegla 5.mesto. Žal je bil ta čas za 8 stotink 

premalo za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Berlinu. Tekmovala je še 

naslednje leto, ko je na Evropskem prvenstvu 2010 v Barceloni  v teku na 

100 m s časom 11.70   zasedla 24.mesto.                                                                   

To leto je na državnem prvenstvu  s časom 11.84 dosegla 4. mesto, to pa je 

že kazalo naTinino rezultatsko nazadovanje in dokončno slovo od atletskih 

stez po sezoni  2010.     


