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Izjava za javnost; Martina

Ratej odšla iz Šentjurja

V medijih sicer že znano novico o odhodu sedaj formalno že naše bivše članice Martine
Ratej potrjujemo na dan konca prestopnega roka tudi v Atletskem klubu Šentjur.
V klubu smo z žalostjo sprejeli njeno zahtevo za prestop. Verjamemo, da niso bile
izkoriščene vse možnosti, da do takšne odločitve ne bi prišlo. Žal kljub naši želji, da se to ne
zgodi, sami nismo imeli dovolj priložnosti in možnosti odvrniti jo od takšne odločitve.
Celoten postopek od zahteve za prestop, ki smo jo prejeli 28. 10. 2011, do naše izdane
izpisnice dne, 8. 11. 2011 je potekal v skladu z Pravilnikom o prestopih atletov, ki ga je
postavila Atletska zveza Slovenije.
Martina je bila naša atletinja od leta 1996, za njo je 14 let trdega dela, odrekanj, iskanja
možnosti za svoje mesto metalke in mesto atletike tako na štadionu in njegovih travnatih
površinah v Šentjurju kot tudi v naši lokalni skupnosti. Predvsem pa so bila to leta številnih
uspehov na katera smo neizmerno ponosni in si jih skupaj z njenim trenerjem, ki je prav
tako »zrasel« v našem AK, lastimo in štejemo v ponos. Naj naštejemo nekaj njih:
 udeležba na SP za mladince,
 udeležba na Olimpijskih igrah kot prva šentjurska športnica,
 nastop na dveh SP (tudi finale in 11. mesto),
 nastop na dveh EP (tudi finale in 7. mesto),
 zmaga na Zimskem Evropskem pokalu v metih,
 bronasta medalja na Sredozemskih igrah,
 številne medalje na slovenskih prvenstvih in državni rekordi,
 dosežena norma za OI 2012 v Londonu in še marsikaj.
Za vse to se v največji meri iskreno zahvaljujemo predvsem Martini. Zahvala tudi njenemu
trenerju in vsem, ki so dali svoj prispevek za to, da je imela tudi Martina pogoje za to kar je
dosegla do odhoda iz Šentjurja in je kvalitetna podlaga za njeno nadaljnjo športno pot. V
nadaljevanju te poti ji želimo ob pričakovanih boljših finančnih razmerah za zagotavljanje
kvalitetnejših pogojev za trening tudi pričakovane še boljše rezultate in uspehe, ki bodo
njej, novemu klubu, Sloveniji in tudi nam v veselje in ponos.
Novico o prestopu najdete tudi na spletni strani Atletske zveze Slovenije
(http://www.atletska-zveza.si/1792/more.html), več o Martini pa tudi na spletni strani
Atletskega kluba Šentjur (http://www.aksentjur.si/).
Atletski pozdrav!
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