ODBOJKA SEDE 2017

Poleg dvoranske odbojke sede se počasi, a vztrajno uveljavlja tudi odbojka sede na mivki.
Zabavnost igre te prevzame in strah pred mivko v hlačah je kmalu pozabljen. 15. avgusta smo
odigrali prvo slovensko odprto državno prvenstvo v odbojki sede na mivki, ki se ga je
udeležilo 6 ekip, sodelovalo je tudi nekaj članic reprezentance v odbojki sede. V prihodnosti
bo navdušencev nad tem športom gotovo še več, vsi ki smo se v njem že preizkusili, pa se že
veselimo naslednjega poletja.
Preden smo se zakopali v mivko, smo se v Novi Gorici pomerili na odprtem državnem
prvenstvu v odbojki sede v dvorani, članice slovenske reprezentance pa so konec julija
nastopile tudi na mednarodnem turnirju na Nizozemskem, kjer so se na igrišču srečale z
nekaterimi nasprotnicami evropskega prvenstva, ki je potekalo od 5. do 11. novembra v
Poreču.
Ekipa Slovenk je v sklopu priprav na EP prvi vikend v septembru gostovala pri Hrvaticah, od
15. do 17.septembra pa so se udeležile tudi turnirja na Madžarskem.
Pri dogovarjanju za gostovanja seveda še kako prav pridejo dobri odnosi z drugimi ekipami,
prav tako pa je dobrodošel tudi vsak finančni priliv, ki omogoči takšna gostovanja, saj je redni
finančni zalogaj hitro presežen.
Poleg tekmovalnega izziva na evropskem prvenstvu je vse igralke čakala tudi ponovna
klasifikacija. Na zahtevo Mednarodnega paraolimpijskega komiteja so se namreč spremenila
nekatera pravila za klasifikacijo igralcev v odbojki sede. To je v vse ekipe seveda prinašalo
določeno negotovost, hkrati pa je spodbuda za iskanje novih igralk in igralcev. V slovenski
ekipi ni nič drugače, zato v različnih akcijah v svoje vrste ves čas vabijo vse, ki bi se želeli
preizkusiti v odbojki sede.
Kolikor dopušča čas, igralci in igralke sodelujejo tudi pri predstavitvah odbojke sede otrokom
in širši javnosti, in vsi se nad tem dinamičnim in privlačnim športom hitro navdušijo. Odbojko
sede so tako letos predstavili na dobrodelni prireditvi v Trebnjem v organizaciji Nedeljskega
dnevnika in na vseslovenskem odbojkarskem vikendu v Topolšici, obiskali pa so tudi otroke
na Nogometnem kampu v Podzemlju v Beli Krajini, ter na Košarkarskem kampu Gorana
Dragića na Rogli. V sklopu izobraževanja mladih v organizaciji Zveze za šport invalidov
Slovenije obiskujejo tudi osnovne šole.
Poleg rednih kondicijskih treningov in treningov z žogo, ki potekajo 3x tedensko, so bile
oktobra v sklopu priprav na EP v Sloveniji na obisku Kitajke, paraolimpijske podprvakinje, s
katerimi so Slovenke odigrale nekaj kakovostnih prijateljskih tekem. Skupno so najboljši ekipi
na svetu odvzele štiri sete in prikazale dobro igro, kar je dobra popotnica za svetovno prvenstvo,
ki bo julija 2018 na Nizozemskem.
Sredi lanskega novembra so se odbojkarice sede vrnile iz Poreča, kjer so na evropskem
prvenstvu nastopile v postavi Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Jasmina Zbil, Larisa Pirih, Mira
Jakin, Danica Gošnak, Saša Kotnik-Hren, Senta Jeler, Tija Vrhovnik, Nadja Ovčjak, Jana
Ferjan, trener Simon Božič, pomočnik trenerja Branko Mihorko, zdravnik Dejan Fabčič.

Zasedle so končno 5.mesto, kar je po eni strani razočaranje za ekipo, ki je sama od sebe
pričakovala precej več, po drugi strani pa vseeno uspeh, saj se odbojka sede v svetu hitro razvija
in je tudi konkurenca med ekipami vedno večja.
Tekmovanje je potekalo tako za moške kot za ženske, sodelovalo pa je 13 moških in 9 ženskih
ekip.
Prvi del tekmovanja za ženske potekal v dveh skupinah, Slovenke pa so imele v svoji skupini
Finsko, Madžarsko in gostiteljico Hrvaško. Z istimi ekipami so se dekleta pomerila mesec dni
prej na Odprtem prvenstvu Madžarske, kjer so turnir gladko osvojila in zato večjih težav v
začetnem delu tekmovanja niso pričakovala.
V drugi skupini so se med seboj pomerile Rusija, Ukrajina, Nizozemska, Italija in Nemčija.
Na prvi tekmi proti Finkam Slovenski reprezentanci ni šlo po načrtih, odlična igra Fink v
obrambi in povsem neizrazita igra Slovenk sta privedli do sicer nepričakovane zmage Finske s
3:0. V nadaljevanju se je Finska izkazala za močno nasprotnico tudi v dvobojih z ostalimi
ekipami, kar pa za Slovenke ni bila zadostna tolažba.
Naša dekleta so nato iz tekme v tekmo izboljševala svoje predstave in igrale vedno bolj tako,
kot znajo. K temu so pripomogli tudi slovenski navijači, ki so ekipo spodbujali na vseh tekmah
in za kar so jim dekleta iskreno hvaležna.
V prvem delu tekmovanja so tako v svoji skupini premagale Hrvatice (3:0) in Madžarke (3:0),
s čimer so se uvrstile na drugo mesto v skupini, prvo mesto pa je s tremi zmagami zasedla za
nas nesrečna Finska.
Prvo mesto v skupini je pomenilo neposredno napredovanje v polfinale, drugouvrščena ekipa
pa si je to možnost lahko izborila z zmago proti tretjeuvrščeni ekipi iz druge skupine. Tako so
Slovenke za vstop v polfinale za svoje nasprotnice dobile Nizozemke, s katerimi se na velikih
tekmovanjih redno srečujejo prav na odločilnih tekmah. Pred dvema letoma v Podčetrtku in
pred štirimi leti v Elblagu na Poljskem so bile Slovenke v obeh primerih boljše v borbi za tretje
mesto. Tokrat so bile boljše Nizozemke, ki so prikazale fantastično in borbeno igro. Odlično so
se borile tudi Slovenke, vendar je končni rezultat 1:3 vrata v polfinale odprl Nizozemkam, ki
so v končni razvrstitvi osvojile bron.
Za slovensko ekipo je tako ostala še tekma za razvrstitev med 5.in 6.mestom. Tu so se zopet
srečale z vedno neugodno Madžarsko, vendar so Slovenke tako z igro kot z rezultatom dokazale
svojo premoč in prepričljivo zmagale s 3:0.
Ob zaključku prvenstva je bila za drugo najboljšo zunanjo napadalko tekmovanja v "Womens
dream team" izbrana naša igralka Larisa Pirih, pomočnik trenerja Branko Mihorko pa je bil na
generalni skupščini Paravolley Europe izvoljen za predsednika Paravolley Europe, za kar
obema iskreno čestitamo.
Evropski prestol v odbojki sede za leto 2017 je v ženski in moški konkurenci zasedla Rusija,
drugo mesto pa je, prav tako z obema ekipama, zasedla Ukrajina. Tretje mesto so pri ženskah
osvojile Nizozemke, pri moških pa Bosna in Hercegovina, ki je po dolgih letih morala priznati
premoč Rusije v polfinalu.
Vsi tekmovalci so še pred pričetkom tekmovanja opravili tudi zdravniške preglede za
klasifikacije in vse slovenske igralke so preglede uspešno prestale po pravilih, ki so veljala na
prvenstvu v Poreču. Z novim letom stopijo v veljavo nova pravila, ki bodo nekaj sprememb
prinesla v vse ekipe odbojke sede.
V Poreču se našim dekletom na žalost ni izšlo po načrtih, kljub temu pa lahko ekipa v prihodnost
gleda z optimizmom, saj svojih zmožnosti še ni izčrpala.
Po evropskem prvenstvu je imela ženska reprezentanca krajši odmor, vendar odbojkarske žoge
niso mirovale. Treningi so potekali tudi za moško ekipo, ki se je po več letih premora spet
oblikovala. Med njimi je nekaj povsem novih fantov, nekaj pa tudi izkušenih bivših

reprezentantov odbojke sede. Fantje pogosto pomagajo na treningih ženske ekipe, prav tako pa
tudi dekleta sodelujejo na moških treningih. V svoje vrste vabijo vse, ki jih veseli šport in
druženje.
Prva takšna priložnost po EP je bil tudi turnir Alpe Jadran 26. novembra v Ravnah na
Koroškem, naslednja pa 3. decembra v Braslovčah na turnirju "Švicajte z nami malo drugače",
ki ga gosti ženska ekipa. Na turnirju Alpe Jadran so sodelovale tri mešane ekipe - domači
Samorastnik, Maxi iz Braslovč in Ljubljanska ekipa. Prvo mesto je zasedla domača ekipa, drugo
mesto ekipa iz Ljubljane, tretje pa ekipa Maxi.
"Švicajte z nami malo drugače" je namenjen vsem, ki se z odbojko sede še niso srečali od
blizu in bi se radi preizkusili v tej dinamični in zabavni igri. Prvič so tak dogodek organizirali
lani in ker so bili vsi sodelujoči navdušeni nad igro, stkala pa so se tudi nova znanstva in
prijateljstva, so se v domu odbojke sede v Braslovčah odločili, da zgodbo ponovijo.
Odbojko sede lahko spremljate preko facebooka na Sitting Volleyball Team Slovenia ali na
spletni strani http://odbojkasede.weebly.com/ kjer je na ogled tudi več fotografij. Tekme
evropskega prvenstva je z objektivom spremljal Daniele Celesti, ki je tudi velikodušno dovolil
nadaljnjo objavo fotografij.
ŠPORTNIKI (imena športnikov, ki so se redno udeleževali treningov reprezentance v letu
2017)
Ženska ekipa:
Marina Cencelj,
Lena Gabršček,
Danica Gošnak,
Bogomira Jakin,
Saša Kotnik,
Suzana Ocepek,
Jasmina Zbil,
Jana Ferjan
Senta Jeler
Nadja Ovčjak
Larisa Pirih,
Klaudija Antolin.
Moška ekipa:
Matjaž Majdič,
Dejan Fabčič,
Matic Keržan,
Sašo Korun,
Martin Marovt,
Goran Cestnik,
Simon Turk,
Matjaž Cvek,
Sebastjan Osrečki,
Jaša Bartelj,
Jordan Jakin,
Andrej Novotny.

Največji dogodek letos je udeležba ženske ekipe na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem
julij, 2018.

Zahvaljujemo se Odbojkarski zvezi za podporo v letu 2017.
Glavni trener: Simon Božič
Pomočnik trenerja: Martin Marovt
Pomočnica trenerja: Mojca Božič
Zdravnik: Dejan Fabčič
Vodja ekipe: Branko Mihorko

Zapisala: Jana Ferjan

