




Odbojkarska zveza Slovenije se
je leta 2017 odločila slediti
smernicam, ki jih na področju
odbojke na mivki narekujejo
države, ki v zadnjih letih v tej
športni panogi beležijo največje
uspehe. V sklopu aktivnosti,
usmerjenih v razvoj odbojke na
mivki, je v Termah Čatež potekal
prvi uradni poletni kamp
odbojke na mivki, lani smo v
Čatežu organizirali že drugega.
Zanimanje je bilo izjemno, OZS
je morala prijave zapreti
predčasno.



V sklopu šestdnevnega kampa
2018 so otroci iz vse Slovenije
pod budnim očesom izkušenih
trenerjev, nekdanjih odličnih
odbojkarjev in reprezentantov,
Marine Boženk, Roka Puclja,
Mojce Božič, Andreja Flajsa,
Natali Hari, Nejca Tomazina in
Žive Cof, opravili po dva
treninga dnevno, kamp pa so
mladi odbojkarji in odbojkarice
zaključili s turnirjem.





Vadbo v Čatežu je spremljal slovenski
odbojkarski reprezentant Urban Toman,
ki je udeležencem kampa podaril
spominske majice, hkrati pa spregovoril
o svojem tipičnem odbojkarskem dnevu.
Kot posebna gosta sta v Čatež prišla
slovenska reprezentanta v odbojki sede,
Senta Jeler in Simon Turk, ki sta med
drugim spregovorila o svojih prometnih
nesrečah, ki so jima prizadejale
invalidnosti, hkrati pa sta udeležencem
razkrila, kaj pomeni zastopati slovenske
barve na največjih tekmovanjih.



V Čatežu so trenerji poskrbeli tudi
za animacijo. Večeri so bili
zanimivi, smeha je bilo veliko,
padla je tudi kakšna kazen, a so
bili otroci vseeno tako pridni, da
so kot simbolično darilo prejeli še
žogice Mikasa.

Zadnji večer kampa so se mladi
odbojkarji in odbojkarice družili z
nogometaši ljubljanske Olimpije,
ki so v Čatežu opravili zadnji del
priprav pred začetkom sezone.







Odbojkarski kamp OZS | Volleyball Camp
e: kamp@odbojka.si
t: +386 (0)1 438 53 70 | m: +386 (0)40 539 932

Odbojkarska zveza Slovenije 
Volleyball Federation of Slovenia
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

http://www.odbojka.si/
https://www.facebook.com/odbojkarskazveza/
https://twitter.com/SloVolley
https://www.instagram.com/slo_volley/
https://www.youtube.com/channel/UCXwCySTToQEqS-uI-5HSb2A
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