
Nataša Bokal – najuspešnejša loška smučarka 

 

Če poudarimo, da je Boris Strel prvi loški smučar, ki je zmagal v 

svetovnem pokalu in prvi Slovenec, ki je prinesel medaljo s svetovnega 

prvenstva,  lahko podobno ugotovimo za Natašo Bokal. 

Tudi Nataša  je prinesla zmago s tekme svetovnega pokala  in medaljo s 

svetovnega prvenstva. Njeni tekmovalni dosežki jo v zgodovini loškega 

smučanja uvrščajo v sam vrh. 

V otroških letih  se Nataša ni uvrščala na prva mesta, saj je npr. na tekmah 

za Pokal Loka 1981  dosegla 9.mesto. Povsem drugače pa je bilo v članski 

konkurenci, kjer je Nataša dosegla med vsemi loškimi smučarji najdaljšo in 

najuspešnejšo tekmovalno kariero.                                                                      

Njena prva tekma  v svetovnem pokalu je bila januarja 1990 v 

Hinterstoderju in že kar kot novinka v svetovnem pokalu dosegla  uvrstitev 

na 6. mesto. Že v  drugem letu nastopanja v svetovnem pokalu je  11. in 12. 

januarja 1991  na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori (zlata lisica) 

dosegla 1. mesto v slalomu in 2.mesto v veleslalomu.                                        

Le dobra dva tedna kasneje je  s svetovnega  prvenstva v Saalbach 

Hinterglemu  prinesla srebrno medaljo v slalomu. 

Na Olimpijskih igrah v Albertvillu 1992 je bila na pragu osvojitve prve 

olimpijske medalje za Slovenijo. 

V trinajstih letih tekmovanj v svetovnem pokalu je Nataša Bokal nanizala 

skupno kar  280 nastopov  na različnih tekmah FIS, od  tega je bilo 138 

tekem svetovnega pokala. V slalomu se je kar 60 krat uvrstila med prvo 

trideseterico svetovnega pokala, od tega 20 krat med deset najboljših.    V 

veleslalomu je bila  v svetovnem pokalu 17 krat uvrščena med 30 najboljših, 

od tega 3 krat med 10 najboljših.  

Udeležila se je svetovnih prvenstev v Salbachu  1991(2.v slalomu), Sieri 

Nevadi 1996 ( 10. v slalomu), Sestrieru 1997 ( 18. v velesalomu),  Beaver 

Creku 1999 ( 13.v slalomu, 20. v veleslalomu). 

Na olimpijskih igrah je tekmovala 1992 v Albertvillu (7. v kombinaciji, 13. 

v velesl., 32. v supervsl), Naganu 1998 ( 11. v slalomu, 20. v velesl.), Deer 

Valleyu 2002 ( 9. v slalomu.                                                                                        

V letu 1998  je na tekmah  Nor-Am v Beaver Creeku  dosegla dve zmagi v 

slalomu. 

Na domačih državnih prvenstvih je postala državna prvakinja v slalomu 

1997,1998; v veleslalomu  1992, v supervel. 1992, v smuku 1984 in 1986 , v 

kombinaciji 1986.   

Tekmovalno kariero je Nataša  zaključila 5. 1.2003  na tekmi svetovnega 

pokala v Bormiu. 
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