Odbojka sede - letno poročilo 2018
ŽENSKA EKIPA
Po novoletnem premoru so v začetku leta 2018 sledili prvi skupinski treningi reprezentance.
Ženska ekipa je pričela s pripravami na prijateljski vikend obisk pri članicah Italijanske
reprezentance v Trentu, kamor so se odpravile v sredini februarja. Domačinke so se izkazale s
prijetno gostoljubnostjo, prav tako pa tudi z odlično igro. Slovenke so, v sicer okrnjeni postavi
zaradi poškodb, z njimi odigrale dve prijateljski tekmi. Druga tekma je potekala neposredno
pred italijansko superligo v odbojki, zato si je tekmo kar precej gledalcev ogledalo v živo, poleg
tega pa jo je bilo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu ina RAI in ob spremstvu
italijanskega komentatorja. Italijanke so bile visoko motivirane in so premagale Slovenke s 3:1
v setih. Italijanska ekipa je lep primer, kako lahko mlada ekipa, ki deluje šele tri leta, z načrtnim
delom in popolno podporo hitro napreduje.
Že mesec dni kasneje so Italijanke svoj napredek pokazale tudi na odprtem ženskem conskem
prvenstvu na Madžarskem, ki so se ga udeležile tudi Slovenke, Nizozemke, domačinke
Madžarke in Hrvatice. Nizozemska ekipa sicer ne spada v isto cono kot ostale ekipe in se je
turnirja udeležila izven konkurence, kot zunanji udeleženec. Na ta način je izkoristila možnost
zdravniških pregledov igralk za potrditev klasifikacije, rezultati tekem z njimi pa se niso šteli v
točkovanje, ki ga sicer prinese udeležba na conskem prvenstvu. Na turnirju so se zopet izkazale
Italijanke, ki so premagale vse udeleženke, vključno z Nizozemsko - bronasto z evropskega
prvenstva. Naša dekleta so po prvem porazu proti Italijankam izgubila še tekmo proti
Nizozemkam, nato pa niso več popuščala in so zabeležila še dve zmagi – proti Madžarski in
Hrvaški, kar jim je prineslo končno drugo mesto na conskem prvenstvu.
Ženska ekipa odbojke sede je julija odpotovala na svetovno prvenstvo na Nizozemsko, kjer so
med 13. in 22.julijem odigrale 5 tekem in zasedle končno 13. mesto. V načrtu so sicer imele,
da posežejo po kakšnem mestu višje, vendar odbojka sede v svetu ne stoji na mestu, pač pa se
bliskovito razvija, kar se pozna tudi na rezultatih. Nastopile so debitantka Klara Jeretina, Lena
Gabršček, Suzana Ocepek, Danica Gošnak, Mira Jakin, Marina Cencelj, Jasmina Zbil, Senta
Jeler, Tija Vrhovnik in Jana Ferjan pod vodstvom Simona Božiča in Branka Mihorka, ter v
oskrbi ekipnega zdravnika Dejana Fabčiča.
V začetnem delu tekmovanja so bila dekleta v močni skupini z Italijo, Kitajsko in Iranom.
Zabeležile so tri poraze, kar jih je uvrstilo na dno skupine. Tako jim je v drugem delu
tekmovanja preostala le še borba za 13.do 16.mesto, saj je bil tekmovalni sistem zastavljen tako,
da se zadnji in predzadnji v skupinah niso več križali med seboj, ampak so se med seboj
pomerili posebej tretjeuvrščeni v skupinah ter posebej četrto uvrščeni. V drugem delu
tekmovanja sta jih tako preostali še dve tekmi. Dekleta so na obeh tekmah pokazale večjo
kakovost od tekmic Madžark in Hrvatic, ter brez težav zmagale, kar je kot rečeno zadostovalo
za 13.mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu.
Na tekmovanju so velik preskok v kvaliteti pokazale Italijanke, ki so na svetovnem prvenstvu
nastopile prvič in osvojile odlično četrto mesto. Svetovne prvakinje so postale Rusinje, ki so v
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napetem finalu premagale olimpijske prvakinje Združene države Amerike, tretje mesto pa so
zasedle olimpijske podprvakinje Kitajke.
Ob tem velja omeniti, da je bil posebne pohvale za svoje delo na področju evropske odbojke
sede na turnirju deležen pomočnik trenerja ženske in moške slovenske reprezentance v odbojki
sede, Branko Mihorko, ki od novembra 2017 deluje kot predsednik Paravolley Europe.
Udeleženci turnirja so podprli njegovo dosedanje delo, saj je že v tem kratkem času začrtal
pozitivne smernice za razvoj odbojke sede.
MOŠKA EKIPA
Moška ekipa v odbojki sede se je po dolgih 15 letih spet zbrala in že nekaj časa pridno trenira.
Mladi upi se kalijo s pomočjo »veteranov«, ki so med leti 1991 in 2002 krojili vrh evropske
odbojke sede, marca lani pa se je pomlajena in obnovljena ekipa odpravila na svoj prvi turnir.
V Zenici so imeli novopečeni odbojkarji prvo priložnost, da okusijo razliko med treningom in
tekmo, tekmeci pa so bili vse prej kot lahki. Turnirja so se poleg moške reprezentance Slovenije
udeležile štiri bosanske ekipe – SDI »Spid« Sarajevo, IOK Zavidovići, KSO »Bužim« in KSO
»Bosna« Zenica, nemška »Bayer 04 Leverkusen, reprezenca Hrvaške, reprezentanca Črne Gore
in hrvaška ekipa OKI »Marsonia« S.Brod. Slovenci so nastopili v zasedbi Matjaž Majdič, Dejan
Fabčič, Jordan Jakin, Matic Keržan, Sebastjan Osrecki, Simon Turk, Marko Zupančič, Jaša
Bartelj, Sašo Korun in Martin Marovt, trener Simon Božič, pomočnik trenerja Branko Mihorko.
Na svojem prvem turnirju so fantje prikazali lepo in borbeno igro ter zabeležili prvo zmago, na
koncu pa zadovoljni zasedli šesto mesto. Turnir jim je dal še dodatno motivacijo za udeležbo
na treningih.
Klubsko so nastopili tudi 7. aprila v Novi Gorici na državnem prvenstvu v odbojki sede, kjer je
prvo mesto osvojila ekipa IŠD Samorastnik, drugo mesto je pripadlo domačinom MDI Nova
Gorica, tretje ŠDI Ljubljana, četrto IŠD Maxi in peto ŠD Plavalček.
Moška reprezentanca Slovenije v odbojki sede je konec maja nastopila na turnirju Zagreb Open,
kjer so nastopile ekipe OKI SPLIT, OKI MARSONIA, IOK ZAGREB, SINOVI BOSNE,
HUMANITAS SE, KSO KNIN, KSO VUKOVAR IN SLOVENIJA. Tam so uspeli premagati
ekipo iz Splita in tako osvojili končno 6.mesto. Z igro so navdušili ekipo Sinovi Bosne iz
Lukavca, ki je sicer ena boljših ekip v Premijer ligi v Bosni in Hercegovini. Ta je naše fante
povabila na turnir »Memorijal Edin Ibraković 2018«, fantje pa so se vabilu seveda z veseljem
odzvali. Tam so imeli dva tedna pred conskim prvenstvom priložnost, da zopet okusijo
adrenalin tekmovanja in se med seboj še malo bolje spoznajo in uigrajo. Na turnirju so nastopili
klubi iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške, ter moška reprezentanca Slovenije in se uvrstili po
sledečem vrstnem redu: SKISO Sinovi Bosne Lukavac, IOK Zagreb, Jedinstvo Boće Brćko,
IOK Živinice, ŠIOK HVIDRA OSIJEK, Slovenija.
V začetku junija so pod okriljem IŠD Samorastnik odpotovali tudi na mednarodni turnir v
Beograd, kjer so z zmago nad Črno Goro osvojili odlično 4.mesto.
Fantje so si v poletnem času sicer vzeli nekaj odmora, v avgustu pa so že začeli z intenzivnimi
pripravami na consko prvenstvo. To je potekalo od 28. do 30. septembra v Franciji in je bilo
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prvo uradno tekmovanje, ki je fantom prinašalo možnost uvrstitve na Evropsko prvenstvo. Med
seboj so se za uvrstitev pomerile ekipe Češke, Francije, Slovenije in Gruzije. Prve tri ekipe so
novonastale in morajo svojo kvaliteto šele dokazati, consko prvenstvo pa je bila prva priložnost
za to. Ekipo so sestavljali nekateri že izkušeni igralci, ki so nastopali že v ekipi »prejšnje
generacije« izpred petnajstih let, ter nekateri novejši, pa tudi popolnoma novi obrazi: Marko
Zupančič, Dejan Fabčič, Matic Keržan, Jaša Bartelj, Sašo Korun, Matjaž Majdič, Jordan Jakin,
Sebastjan Osrecki, Simon Turk, Mark Vetrih, Primož Petek, Marko Rakovnik, Marko Žele in
Tomi Jakša, prihajajo pa tudi vedno novi. Ekipo vodita Simon Božič in Branko Mihorko.
Naši fantje so nastopili na štirih tekmah in navdušili. Na prvi tekmi so premagali ekipo Češke
s 3:1, ekipo Gruzije s 3:2, nato še domačine s 3:0, za konec pa so s še eno zmago proti Gruziji
potrdili svojo premoč na turnirju. S štirimi zmagami in brez poraza so osvojili prvo mesto na
conskem prvenstvu novih narodov in prvo mesto na turnirju France open. S tem pa se je resno
delo šele dobro začelo. Z zmago so si namreč zagotovili pravico do nastopa na kvalifikacijah
za naslednje evropsko prvenstvo, ki bo potekalo prihodnje leto v Budimpešti. Na evropsko
prvenstvo je že uvrščena ženska slovenska reprezentanca, za udeležbo moške ekipe pa ni dovolj
le dobra igra na kvalifikacijah, pač pa bi bila dobrodošla tudi priznanje in podpora Zveze za
šport invalidov Slovenije. V ekipi igrajo večinoma amputiranci, nekateri med njimi mladi,
zagnani in perspektivni športniki, vsi pa si spodbudo vsekakor zaslužijo.
Kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo fante čaka že konec februarja v Poreču. Na
evropskem prvenstvu naslednje leto v Budimpešti bo nastopilo 12 moških ekip. Prvih devet
ekip na evropski lestvici je avtomatsko uvrščenih, eno mesto pripada gostiteljem (Madžarska),
za zadnji dve mesti pa se bodo neuvrščene ekipe med seboj pomerile na kvalifikacijah v Poreču.
MADŽARSKA LIGA
Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede se je z zmago na turnirju conskega prvenstva
po vseh letih premora zopet pojavila na evropski lestvici. Povzpela se je kar na 13.mesto v
Evropi, a fantje po slavju niso dolgo počivali. Že v začetku oktobra so se udeležili prvega kola
madžarske lige, od koder so domov prinesli izkupiček dveh zmag in enega poraza. Zmagali so
proti madžarskima ekipama Vasas in Nagykanizsa, premoč pa so morali priznati srbski ekipi
Kikinda.
Na drugi vikend madžarske lige so se 16.novembra v Matrahazo odpravila tudi dekleta, kjer je
vsaka ekipa odigrala 4 prijateljske tekme. Po 15.letih je bila to prva skupna pot naše moške in
ženske ekipe, kar je doprineslo k odličnemu vzdušju in motivaciji vseh. Fantje so nastope v ligi
začeli s porazom, prav tako dekletom prvi dan ni šlo po načrtih, a to ni pokvarilo dobrega
razpoloženja in pripravljenosti na nove izzive. Nedeljske tekme sta obe ekipi prikazali veliko
boljšo igro in turnir zaključili z zmagama proti moški in ženski madžarski reprezentanci.
Sodelovanje v madžarski ligi je pomembno za obe ekipi, saj tekme prinašajo povsem drugačne
izkušnje kot treningi in so dobrodošla in koristna izkušnja pred večjimi in bolj pomembnimi
tekmovalnimi izzivi.
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TURNIRJI IN PROMOCIJE
V odbojki sede je bila pomlad turnirsko obarvana. Po državnem prvenstvu je sledil mednarodni
turnir Alpe Jadran v Ravnah na Koroškem, kjer so nastopili KSO Smeč iz Beograda, OKI
Hrabri iz Zagreba, domači Samorastnik, Maxi Braslovče, MDI Nova Gorica in ŠDI Ljubljana.
Lansko poletje smo odbojko sede predstavili tudi na več poletnih kampih. Bili smo na
Košarkarskem kampu Gorana Dragića, Košarkarskem kampu Boštjana Nachbarja, na
Odbojkarskem kampu Tineta Urnauta, na kampih odbojke na mivki v Čatežu in v Ankaranu,
kjer smo otrokom predstavili še odbojko s sedeče perspektive.
Švicajte z nami - tretjič
Igralke in igralci odbojke sede so tudi lani pripravili dogodek, na katerem so odbojko predstavili
vsem radovednežem in jim seveda omogočili, da se v tej lepi in zabavni športni panogi
preizkusijo tudi sami. Dogodka se je skupaj z igralkami in igralci udeležilo okrog 50 ljudi.
Razdelili so se v sedem ekip in med seboj odigrali »čisto prave« tekme v odbojki sede.
Novopečeni igralci so imeli tudi možnost sodelovanja v nagradnem kvizu. Odgovoriti so
morali na nekaj vprašanj s področja odbojke sede in tako so si prislužili možnost za lepe
nagrade. Tretja nagrada je bila pica v Užitkarnici Partizan v Braslovčah, drugo nagrado je
prispevalo podjetje Eko plus – koš za zbiranje bioloških odpadkov, prva nagrada pa je bila
polet z ultralahkim letalom. Izžrebanci so se dobitkov seveda zelo razveselili.
Tokrat je združena ženska in moška ekipa pripravila tudi lasten koledar za leto 2019, ki so ga
prvič predstavili ravno na dogodku Švicajte z nami malo drugače.
Vzdušje je bilo tudi tokrat odlično in obljubili smo si, da se čez leto dni spet srečamo.
SIT2PLAY
SIT2PLAY je evropski projekt v organizaciji Italijanske odbojkarske zveze in Odbojkarske
zveze Slovenije, ki je namenjen promociji odbojke sede med mladimi nasploh, seznanjanju
mladih invalidov s tem športom, ter integraciji odbojke sede med ostale športne panoge med
mladimi. Projekt bo potekal v letu 2019, zasnovan bo turnirsko po šolah in klubih, v njem pa
sodeluje tako slovenska odbojka sede kot upamo, da tudi slovenski odbojkarski klubi.
KAKO NAPREJ?
Moška ekipa odbojke sede že leto in pol trdo trenira in z rezultati dokazuje, da postaja vedno
bolj konkurenčna že uveljavljenim ekipam. Med njimi je nekaj igralcev prejšnje generacije
slovenske in še celo jugoslovanske odbojke sede, ki je dosegala zavidljive rezultate, večino
ekipe pa sestavljajo mladi fantje, ki imajo športno pot še pred sabo. Fantje trenirajo na lastne
stroške in si prav tako sami plačujejo stroške za večino udeležbe na tekmovanjih in opremo.
Ženska ekipa se po svetovnem prvenstvu že ozira proti evropskemu prvenstvu, ker pa so pošla
sredstva za leto 2018, se treningov iz že tako maloštevilne ekipe v zadnjem času niso mogle
udeleževati vse igralke. Zaradi nejasne situacije in v želji, da se opredeli status moške ekipe v
Sloveniji, so odbojkarji in odbojkarice sede na ZŠIS-POK naslovili pismo o ureditvi razmer.
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V dogovoru s predsednikom OZS in predsednikom ZŠIS-POK je v letošnjem letu v planu
podpis dogovora sodelovanju.
Odbojka sede svojo pot ne glede na trenutno finančno situacijo vsekakor nadaljuje. Ker so
sredstva državnih institucij omejena, ekipa išče sponzorska sredstva, vsi skupaj pa se bodo
potrudili za čim boljše rezultate.

STRATEŠKI VIKEND DIALOG EVROPSKEGA PARAVOLLEY-A

Med 19.in 21.oktobrom je na Sv.Martinu na Muri na Hrvaškem v organizaciji Paravolley
Europe potekal »Strateški vikend dialog« na katerega so bili povabljeni predstavniki odbojke
sede iz cele Evrope. Namen dogodka je bil združiti moči vseh, ki so tako ali drugače vpeti v
dogajanje na področju odbojke sede in pripraviti vizijo in načrte za delovanje v prihodnosti.
Namen vikenda je bil predvsem, da svoj glas dobijo tisti, na katere delovanje organizacije
Paravolley Europe najbolj neposredno vpliva, to pa so športniki in trenerji.
Dogodka se je udeležilo okrog 35 udeležencev iz 14 držav, ki so se na petih tematskih
delavnicah pogovarjali o različnih temah in predstavili vsak svoje poglede in stališča. To so bili
tako športniki kot trenerji, dogodka pa se je kot opazovalec udeležil tudi športni direktor pri
World Paravolley, Laurent Torrecillas. Časa za debate je kljub intenzivni aktivnosti vseh
udeležencev skorajda primanjkovalo, saj so bile teme delavnic široko zastavljene: sistemi
tekmovanj in prihajajoči dogodki; igre mladih; razvoj odbojke sede na mivki, komunikacija;
klubska in/ali nacionalna tekmovanja, pravila in predpisi; organizacija Paravolley Europe,
sodniki, klasifikatorji, marketing.
Udeleženci so se razdelili v pet skupin in nato krožili z ene delavnice na drugo, tako da so vsi
sodelovali pri vseh temah. Predloge, ideje in komentarje so si sproti beležili in jih na koncu
vseh delavnic predstavili vsem sodelujočim. Na podlagi sprejetih zaključkov je generalna
skupščina Paravolley Europe sprejela odločitve za usmeritve pri svojem nadaljnjem delu.
Vodstvo Paravolley Europe se namreč zaveda, da je za uspešno in učinkovito delo pomembno
prisluhniti tistim, zaradi katerih organizacija sploh obstaja, to pa so športniki sami, ter tistim, ki
s športniki najbližje sodelujejo.
Strateški vikend dialog je bil za Paravolley Europe prvi tovrsten dogodek, ki pa ga bodo
zagotovo še ponovili. Takšno druženje prinaša priložnosti za dobrodošle nove poglede in
stališča glede dogajanja v odbojki sede, za izmenjavo izkušenj in stališč, s tem pa tudi nove
ideje in rešitve, kar brez neposrednega sodelovanja samih športnikov ne bi bilo mogoče.

ZAKLJUČEK:
V Evropi v vseh pomembnejših odbojkarskih državah poteka proces prehoda Paraodobojke
(odbojke sede in odbojke na mivki sede in stoje) na nacionalne odbojkarske zveze. Pri tem je
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veliko pozitivnih primerov, je pa res, da je povsod država pristopila zraven k temu procesu in
omogočila normalno financiranje. Pri tem seveda tudi naslavljamo odbojkarske klube, da
sodelujejo pri procesu integracije tega športa.
V dogovoru s predsednikom OZS in predsednikom ZŠIS-POK je v letošnjem letu v planu
podpis dogovora o sodelovanju. Pri tem naj bi se vključilo tudi ministrstvo, ki je že sprožilo
tudi postopek integriranega usposabljanja strokovnih delavce na področju športnega treniranja
v športni panogah Paraodbojke.
Odbojka sede svojo pot ne glede na trenutno finančno situacijo vsekakor nadaljuje. Ker so
sredstva državnih institucij omejena, ekipa išče sponzorska sredstva, vsi skupaj pa se bodo
potrudili za čim boljše rezultate.
V letu 2019 bomo s pomočjo evropskega projekta izpeljali v Sloveniji ligo mladih, kjer bodo
lahko igrali vsi – invalidi in neinvalidi. Finale lige bo na evropskem nivoju konec leta v Rimu.
Zahvaljujemo se Odbojkarski zvezi Slovenije za vso dosedanjo podporo in upamo, da bomo to
sodelovanje še nadgradili.

Zapisala: Jana Ferjan
Ljubljana, 02.02.2019

http://odbojkasede.weebly.com/
http://www.paravolley.eu/
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