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Pridružite se nam kot dopisniki
Vabimo vse, ki imate voljo in malo pisateljske žilice, da nam pošljete vaše prispevke. V naslednji številki Bele žogice si
želimo še več dopisnikov z različnih nivojev namiznega tenisa. Uredništvo Bele žogice
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Uvodnik

Volilna skupščina
bo 20. septembra!
■ Matija

Krnc

V

uvodniku zadnje številke Bele žogice smo zapisali, da bodo klubi
potrdili novo vodstvo Namiznoteniške zveze Slovenije že junija, pa
smo hitro ugotovili, da je bila volilna skupščina pred štirimi leti šele
septembra in mandati tako nebi bili popolni. Če bi hoteli imeti skupščino že
junija, bi morali izvesti izredne volitve, za kar pa ni nobenega razloga. Bilo
je sicer nekaj težav na nekaterih tekmovanjih, vendar v nobenem primeru
ni bilo potrebno, da bi o problemu razpravljala disciplinska komisija. Prav
nasprotno, v minuli sezoni so se uspehi kar vrstili, tako med kadeti, ki
so v začetku leta prinesli nekaj kolajn iz mednarodnih tekmovanj, kot pri
članicah, ki so zmagale na kvalifikacijskem turnirju za vstop v boljšo skupino
na evropskem prvenstvu. Manjši spodrsljaj je bil le poraz moške ekipe proti
favorizirani ekipi iz Poljske za vstop v elitno skupino na evropskem prvenstvu,
vendar pa so se Bojan Tokić in soigralci zelo potrudili pred nabito polno
dvorano v Novi Gorici in predsednikom države Borutom Pahorjem, ki si je
prišel ogledat dvoboj. Tudi v glavnem žrebu na svetovnem prvenstvu v Parizu
so se odlične igre naših reprezentantov kar vrstile.
Seveda ne moremo mimo zgodovinskega projekta namiznoteniškega
trening centra, ki bo, tako kot vse šole, začel z delom prvega septembra.
Pred tem bo večina igralk in igralcev, ki bodo obiskovali center, v juliju merila
moči s svojimi vrstniki še na evropskem mladinskem prvenstvu v Ostravi.
Morda se bomo znova veselili kakšne kolajne, tako kot sta se Vecko
in Korpa pred enainpetdesetimi leti, ko sta leta 1962 na mladinskem
evropskem prvenstvu na Bledu najprej osvojila zlato kolajno med ekipami
nato pa zmagala še v igri dvojic, Korpa pa se je okitil še z bronasto kolajno
posamezno. Istega leta sta nato nastopila še na evropskem članskem
prvenstvu v Berlinu in osvojila ekipno še eno zlato medaljo, v dvojicah pa še
srebrno medaljo. Fantastično in neponovljivo! Prav uspehi Edvarda Vecka in
Ištvana Korpe, ki sta na največjih tekmovanjih (žal nikoli nista nastopila na
Olimpijskih igrah, saj je namizni tenis olimpijska disciplina šele od OI leta
1988 v Seulu) skupaj osvojila kar 26 medalj (Vecko 11, Korpa 15) od tega
10 zlatih, 7 srebrnih in 9 bronastih medalj. Dovolj razlogov, da bosta kmalu
sprejeta v Hram slavnih slovenskih športnikov, ki ga dopolnjuje Društvo
športnih novinarjev Slovenije in se nahaja v Športni dvorani v Stožicah.
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Pogovor

Dr. Miran Kondrič, predsednik
komisije ITTF za znanost in
medicino v športu
■ Matija

Krnc

D

r. Miran Kondrič je bil na zadnjem kongresu ITTF v Parizu izvoljen za predsednika
komisije za znanost in medicino v
športu. Izredni profesor za področje
znanosti v športu, sicer namiznoteniški zanesenjak, je tako dobil priložnost, da bo svoje bogato znanstveno raziskovalno delo, ki ga opravlja
na Fakulteti za šport v okviru programa športov z loparji in s posebnim
poudarkom v namiznem tenisu, še
dodatno nadgradil. Svoje bogato
znanje je že pred tem predstavil na
številnih akademijah in seminarjih,
predvsem v tujini. Prav zato je dobil
podporo tudi ponovno izvoljenega
predsednika ITTF. To je bilo dovolj
razlogov za obisk na Fakulteti za
šport in pogovor z dr. Miranom Kondričem.
Zakaj si se odločil kandidirati za
predsednika te komisije?
Ideja o kandidaturi za predsednika znanstvene komisije je stara že
šest let. Pred znanstvenim kongresom leta 2007, ki sem ga organiziral v Zagrebu, smo se trije najbolj
aktivni člani komisije dogovorili za
aktivnejše delo komisije in poskus
reorganizacije komisije. Žal je ideja
takrat padla v vodo, saj me NTZS
ni predlagala v znanstveno komisijo. Čeprav me je predsednik ITTF-a
Adham Sharara takrat imenoval za
posebnega svetovalca, uradno moja
kandidatura ni bila možna. Letos je
bila situacija drugačna. H kandidaturi so me nagovorili posamezniki,
ki so blizu predsedniku svetovne
zveze. Od leta 1995, ko sem se prvič udeležil znanstvenega kongresa
v Pekingu in me je pod svoje okrilje
vzel takratni predsednik dr. Žarko
Dolinar, je zame znanost v namiznem tenisu »rdeča nit« moje aka2 I Bela žogica I Julij 2013

Dr. Miran Kondrič je dobil podporo in postal predsednik komisije
predvsem na osnovi dosedanjega znanstveno raziskovalnega dela
v namiznem tenisu
demske kariere, ki jo pridno dopolnjujem s sodelovanjem z Bojanom
Tokićem. V zadnjih letih sem zagotovo eden najaktivnejših članov komisije in kandidatura je bila logična
posledica uspešnih znanstvenih publikacij in dvigu ranga znanstvene
uspešnosti na področju namiznega
tenisa.
Sta se z dr. Kahnom, ki je bil več
mandatov predsednik, dogovorila
za zamenjavo?
Nikakor ne. Za kandidaturo sem
se odločil, ko sem prejel dopis o
možnosti kandidiranja. Moje osebno mnenje je, da dr. Kahn ni pričakoval te zamenjave, saj je bil predsednik komisije dolgih 16 let. Po
mojem mnenju je to predolga doba
in sam zagotovo ne bom vztrajal na
tej funkciji tako dolgo. Zamenjava v
naši komisiji pa je bila potrebna, saj

smo se v zadnjih letih preveč očitno
ukvarjali samo s problemom dopinga, ki pa v našem športu le ni bil
tako velik problem.
Boš nadaljeval njegovo delo ali
nameravaš prenoviti sistem dela
in vsebine?
Del programa, ki je potekal do
sedaj, bomo zagotovo nadaljevali.
Predvsem postopke, ki se navezujejo na kontrolo dopinga. Tudi sam
sem na temo prepovedanih in nedovoljenih substanc napisal nekaj
znanstvenih člankov, ki so bili objavljeni v odmevnih znanstvenih revijah in zdi se mi prav, da se o tem
problemu govori na glas. Bom pa
zagotovo popolnoma prenovil strukturo komisije, ki se od maja imenuje
»Sports Science and Medical Committee«. Pod vodstvom dr. Kahna
smo bili preveč orientirani na »me-
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dicino«, sam pa nameravam komisijo razdeliti na znanstveno in medicinsko. Problemi, s katerimi se trenutno
ubada namizni tenis morajo namreč imeti ozko usmerjeno znanstveno raziskovalno delo, ki bo vodstvu ITTF-a
nudilo kvalitetne informacije za sprejemanje pomembnih
odločitev. V tej smeri sem s kolegoma s Tajvana in Japonske že pričel s pripravo elaborata novih dveh komisij.
Za vse te komisije je značilno, da so aktivne, kolikor
je aktiven predsednik. Boš zelo aktiven?
Vsi, ki me poznajo vedo da sem deloholik in zato je
bila moja izvolitev pri večini sprejeta z odobravanjem –
no mogoče ne pri Francozih. Ta funkcija obvezuje mene,
kot tudi Slovenijo, zato zame to ni le še ena funkcija več,
temveč je obveznost, ki jo mislim aktivno predstavljati na
vseh možnih področjih. Že med bivanjem v Parizu sem
imel veliko delovnih sestankov, kjer sem iskal ideje in možne poti za kvalitetnejše delo komisije. Veliko mi pomeni,
da imam podporo Kitajske in Japonske, ki sta glavni velesili na področju znanosti v namiznem tenisu. Prav tako
pa sva kar veliko časa preživela v pogovoru z Vladimirom
Samsonovim, ki je predsednik komisije igralcev (Athletes
committee) in si želi predvsem boljšega sodelovanja med
komisijami. Igralci so tisti, ki morajo iskati skupne rešitve
pri spremembah v namiznoteniški igri in zagotovo je naša
komisija ena najpomembnejših pri strokovno – znanstveni podpori pri sprejemanju odločitev.

čje pri ITTF-u pokrivata oddelka za razvoj in učenje ter
trening. Smatram, da Glen Tepper in Mikael Anderson tukaj dobro delata in bom za njiju zanimiv le pri določenih
projektih.
Kakšne novosti lahko pričakujemo s strani vaše komisije?
Mislim, da posebnih novosti ta trenutek ni za pričakovati. Glavna tema je trenutno kongres, ki bo organiziran
2015 in revija. Ker imam tudi funkcijo predsednika skupine iger z loparji pri World Commission of Sports Science ,
bom poskusil nekatere ideje kombinirati z ostalimi športi
z loparji. Tu je vsekakor najbolj zanimiv naslednji kongres
športov z loparji. Veliko možnosti je, da ga bom organiziral v Turčiji, od koder sem se ravnokar vrnil. Interes pri
njih je velik in zagotovo imajo veliko možnosti, da pripravijo odličen kongres.
Boš lahko kako vključil tudi NTZS?
NTZS bo morala pokazati nekaj več interesa za področje, ki ga pokrivam. Nekoliko čudno je, da sem prejel

Kakšni bodo oziroma so tvoji načrti dela kot predsednika komisije, saj drugače nebi kandidiral?
Nekaj dela sem opravil že v Parizu med svetovnim prvenstvom, nekaj razgovorov pa je potekalo tudi na pravkar končanem evropskem univerzitetnem prvenstvu v
namiznem tenisu v Turčiji, kjer sem vodil ekipo Univerze
iz Ljubljane. Zagotovo je sedaj prva naloga, da čim prej
pripravimo naslednji znanstveni kongres in se z organizatorji dogovorimo za razdelitev dela. Organizacija znanstvenega kongresa je namreč zelo zahteven projekt, saj
v trenutni gospodarski situaciji v svetu ni enostavno privabiti znanstvenike na kongres. Drug projekt, ki nam bo
pobral veliko energije pa je izdajanje znanstvene revije
s področja namiznega tenisa. Nekaj izkušenj na tem področju že imam, saj sem bil odgovorni urednik Kinesiologie Slovenice, nekaj časa pa sem izdajal revijo Top Spin,
ki je na žalost doživela neslaven konec zaradi interesa
nekaterih posameznikov. Seveda so tu še drugi projekti
o katerih pa ta trenutek ne bi govoril. Moja filozofija je
bila vedno, da je najprej potrebno dati nekaj na mizo in
potem se lahko o tem pogovarjamo.
Boš vključil svoje pedagoško delo tudi v ITTF?
Zagotovo bo nekaj pedagoškega dela vključeno tudi
v delo ITTF-a, predvsem kar se tiče izobraževanja trenerjev in igralcev. ITTF je razvil v zadnjem letu platformo za
učenje in z Dejanom Papićem sva že postavila okvire vsebin, ki se nanašajo na znanstveno raziskovalno delo in
sodelovanje s trenerji. Seveda pa je za realizacijo tega
projekta potrebnega nekaj več časa. V samo metodiko
namiznega tenisa se ne mislim vmešavati, saj to podro-

Dr. Miran Kondrič je bil v Turčiji vodja slovenske odprave
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Reprezentanca Slovenije na pravkar končanem evropskem univerzitetnem prvenstvu.
zaupanje s strani svetovne zveze,
hkrati pa panožni team pri nas vodi
strokovnjak, ki sploh ne prihaja iz
namiznega tenisa. Ampak to je že
druga tema. V kolikor bodo na zvezi
videli interes in bodo pripravljeni sodelovati, so vrata ITTF-ove komisije
na stežaj odprta. Treba je poudariti,
da našo komisijo zanima predvsem
vsebina in ne funkcije v njej. Tudi zaradi tega so morali vsi člani komisije
dostaviti svoje reference in imajo
sedaj prek počitnic nalogo pripravit
ideje, ki jih v sodelovanju z drugimi
komisijami lahko realiziramo.
Kakšno je tvoje mnenje o novoustanovljenem trening centru v
Novem mestu?
Pri novoustanovljenem centru pogrešam predvsem informacije. Težko komentiram njegovo ustanovitev,
če vem le to, da bo ustanovljen in da
bo v Novem mestu. Zagotovo je ideja o ustanovitvi centra dobrodošla,

4 I Bela žogica I Julij 2013

še posebej, če pogledamo nadarjeno generacijo naših mlajših igralcev.
Vendar pa mora za organizacijo stati dobra ekipa strokovnjakov vseh
mejnih področij in seveda odlična
celodnevna organizacija centra, ki
bo skrbela za mlade igralce. O tem
nimam informacij in zato raje ne bi
komentiral vprašanja.
Lahko pričakujemo tvojo pomoč
Urhu?
Mislim, da sva si z Jožetom po
karakterju zelo podobna, predvsem
pa imava podoben pogled na razvoj
slovenskega namiznega tenisa. Dejstvo je, da je v našem sistemu potrebno nekaj spremeniti in izkoristiti
priložnost, ki nam jo ponuja sedanja
generacija mladih igralcev. So pa
tako Jožetu, kot tudi meni zvezane
roke, ko govorimo o konkretnih nalogah, saj veliko nalog izhaja iz programa panožnega tima, ki ga vodi dr.
Mitja Bračič. Osebno menim, da je

dr. Bračič dober strokovnjak, vendar
ne na področju namiznega tenisa.
Na Fakulteti za šport je v zadnjem obdobju diplomiralo kar nekaj študentov, ki lahko Jožetu v veliki meri pomagajo pri njegovem delu
(Slatinšek, Ropoša, Lukner, Dretnik,
Miklavc in drugi). Poleg tega tudi
sistem usposabljanja strokovnih delavcev dobro funkcionira in nekateri
posamezniki samo čakajo svojo priložnost. Trenerska organizacija se
mora postaviti na trdnejše temelje
in z Jožetom že sedaj utrjujeva povezave med usposabljanjem in licenciranjem ter trenersko organizacijo.
Čeprav se nekateri znanja bojijo, pa
je to edino, ki lahko dvigne nivo slovenskega namiznega tenisa. Funkcionarji in trenerji v slovenskem namiznem tenisu morajo razmišljati širše
in ne nazadnje svoje ideje tudi javno
predstavljati. Ni pošteno samo kritizirati in se hkrati skrivati za zidovi
zgodovine.

Svetovno prvenstvo

Retrospektiva svetovnega
prvenstva v Parizu
■ Tim

Šfiligoj

N

a svetovnem prvenstvu v
Parizu, ki je med 13. in 20.
majem potekalo v Parizu, sta
glavni nagradi in zlati medalji, odšli
v roke Kitajcev Zhanga Jikeja in Li
Xiaoxia, toda Pariz je znova prinesel
nekaj presenečenj. Po letu 2003, ko
je naslov svetovnega prvaka v Bercyju osvojil Avstrijec Werner Schlager, je najmočnejša namiznoteniška
velesila zadnjih let znova ostala brez
celotnega kompleta zlatih odličij. Za
to sta v konkurenci moških dvojic
poskrbela igralca Kitajskega Tajpeha
Chunag Chih-Yuan in Chen Chien-An,
v konkurenci mešanih dvojic pa sta
zlato medaljo Severni Koreji priigrala
Kim Hyok-Bong in Kim Jong.
Seveda pa je bila v Parizu pod
vodstvom selektorjev Bojana Raka in
Vesne Ojsteršek Drnovšek prisotna
tudi 8-članska slovenska odprava, ki
se je v francoski prestolnici zelo lepo
izkazala. Naše barve so pri fantih zastopali Bojan Tokić, Saš Lasan, Jan
Žibrat, Uroš Slatinšek in Ludvik Peršolja, pri dekletih pa Jana Tomazini,
Manca Fajmut in Alex Galič.
Na dan prihoda, 11. maja, je naša
ekipa po nastanitvi v hotelu, kjer so
med drugim prebivali tudi Kitajci,
opravila trening v glavni dvorani Palais Omnisports de Paris-Bercy, kjer
so kasneje potekali zaključni boji za
medalje, dan pred začetkom kvalifikacijskega dela tekmovanja, pa so
opravili dva treninga v Francoskem
nacionalnem inštitutu za šport.
Prvi dan tekmovanja so naši začeli in končali izjemno. Na 11 tekmah so se veselili kar 10 zmag in
prav vsem razen Ludviku je uspelo
ohraniti možnosti za preboj v finalni
del tekmovanja. Tudi mladi Novogoričan je bil od 1. mesta v svoji skupini oddaljen le 2 točki, potem ko je
po fantastični predstavi z Bolgarom
Petkom Gabrovskim izgubil na 9 v
odločilnem sedmem nizu. Sicer pa

Svetovni prvak Zhang Jike. Foto: Milan Petrovič
je bil prvi dan povsem v znamenju
povratnika v reprezentanco Uroša
Slatinška, ki je najprej s 4:2 ugnal
neugodnega Malezijca, kasneje pa
je zagotovo odigral tekmo življenja
in v stanju transa s 4:1 ugnal še Romuna Andreia Filimona, ki je med
drugim na ekipnem SP leta 2008 v
Guangzhouju ugnal tudi takratnega
svetovnega prvaka Wang Liqina.
Po uspešnem prvem dnevu, je
sledil prav tako uspešen drugi dan,
ko so se zaključili kvalifikacijski boji.
Potem ko so na zadnji kvalifikacijski
stopnički izpadli Jan, Jana in Manca, ki so naleteli na izjemno težke
nasprotnike, je za veselje najprej poskrbela Alex Galič, ki je s 4:2 premagala Italijanko Deboro Vivarelli in se
na prvem posameznem SP že uvrstila med najboljših 128 namiznotenisačic na svetu. Alex sta kasneje sledila še Saš Lasan, ki je s 4:0
odpravil Valižana Ryana Jenkinsa in
se tretjič uvrstil v glavni žreb SP ter
Uroš Slatinšek, ki je s 4:2 premagal
Iranca Nimo Alamiana in pri 33 letih

prišel do tovrstnega prvenca. To je
pomenilo, da smo imeli v Parizu v
glavnem delu žreba posameznikov
kar štiri tekmovalce, saj je imel Bojan Tokić zaradi svoje uvrstitve na
svetovni jakostni lestvici mesto v
glavnem žrebu že zagotovljeno.
V sredo, 15. maja, je tako po 4
dneh čakanja svoj krstni nastop v
Parizu dočakal tudi Tokić, ki je v 1.
krogu s 4:1 premagal Srba Peteja
Zolta in je bil edini od naših, ki mu
je uspela uvrstitev v 2. krog. Od Alex
je bila s 4:1 boljša 61. igralka sveta
Szu-Yu Chen, od Uroša pa prav tako
s 4:1 naš severni sosed Daniel Habesohn. Izpadel je tudi Saš Lasan,
ki pa je proti kasnejšemu četrtfinalistu Patricku Baumu prikazal eno
izmed svojih najboljših iger v karieri
in Nemcu priznal premoč šele po
šestih izjemno tesnih nizih. Lasan je
dvakratnega vice-prvaka Evrope pri
posameznikih med tekmo tako dobro nevtraliziral, da je bil Nemec že
na robu obupa in je nekajkrat žogico
poslal v dno mreže, žal pa mu je bila
Julij 2013 I Bela žogica I 5

Pagina

Svetovna prvakinja Li Xiaoxia. Foto: Milan Petrovič
v končnici naklonjena tudi športna
sreča. V konkurenci mešanih dvojic
sta se med 64 najboljših dvojic prvenstva uvrstila Uroš in Jana.

Saš Lasan Foto: Milan Petrovič
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Četrtek je bil za Bojana Tokića
'dan d', saj ga je v 2. krogu čakal obračun s klubskim kolegom in dobrim
prijateljem Bastianom Stegerjem. Že

pred tekmo je naš prvi lopar napovedal, da bo to tekma za gledalce,
saj se z Bastijem odlično poznata, o
zmagovalcu pa bo odločila dnevna
forma oz. nekaj sreče. Tokić se ni
zmotil in že od prve točke naprej je
bilo jasno, da bodo gledalci v glavni dvorani prišli na svoj račun. Naš
igralec je začel izjemno odločno in
je brez težav dobil prva dva niza,
toda Steger se je po slabem začetku
pobral in je uspel izenačiti na 2:2 v
nizih. Sledil je mukotrpen 5. niz, kjer
je Tokić zapravil vodstvo z 10:7, toda
tega kiksa Nemec ni znal izkoristiti in
Tokić je z rezultatom 14:12 prišel do
ključne prednosti. V zadnjem nizu je
bil Bojan gospodar za mizo in z zmago s 4:2 nad 25. igralcem sveta, se
je še drugič v svoji karieri prebil med
32 najboljših namiznotenisačev na
svetu. Tovrsten uspeh mu je uspel še
leta 2009, ko je v Yokohami v 2. krogu ugnal nekdanjega olimpijskega
prvaka Ryu Seung Mina.
Žreb je Tokiću v 3. krogu namenil 2. nosilca turnirja Ma Longa. Za
igralca je bil to že tretji medsebojni
obračun na SP, oba pretekla (Zagreb 2007 in Rotterdam 2011) pa
je z rezultatom 4:2 dobil Kitajec. V
spominu bo vsem namiznoteniškim
navdušencem ostala predvsem tekma iz Rotterdama, kjer sta Tokić in
Ma Long uprizorila tekmo turnirja.
Bogatejši za izkušnjo iz Nizozemske, je bil Ma Long odločen, da tokrat našemu asu ne bo pustil dihati
od prve točke naprej in kmalu je bilo
jasno, da je Kitajec preprosto premočan. Tokić je v 3. nizu sicer uspel
osvojiti 10 točk, več pa mu Kitajec
ni dopustil in še tretjič na zadnjih 4
SP, je bil Ma Long tisti, ki je Tokića
izločil iz turnirja.
Končna ocena nastopov naše
reprezentance je tako brez dvoma
odlična, saj prav nihče izmed naših
nastopajočih ni izgubil proti slabše
rangiranemu igralcu, mnogi pa so
prišli do izjemno lepih »skalpov«.
Veseli tudi izjemna vključitev Ludvika Peršolje, ki je dokazal, da v sebi
skriva veliko potenciala, glede Jana
Žibrata pa je zgolj vprašanje časa,
kdaj bo igro s treninga prenesel na
tekmovanja. Ko se bo to zgodilo, se
za njegove uspehe zagotovo ne gre
bati.

Turnir

Laško v
znamenju
jubilejev
Največ prvih mest je dosegla reprezentanca Turčije

V dvorani Tri lilije je predvsem pomanjkanje prostorov
ob glavni dvorani
Vse za namizni tenis

V Sloveniji ekskluzivno zastopamo
Butterfly in Stigo.

VE

» KOT

SE

VA
S

eseti tradicionalni mednarodni odprti turnir za
invalide v Laškem je znova dokazal, da se večina udeležencev, ki so že bili na tem tekmovanju,
izredno rada vrača v ta del Slovenije. Ne samo zaradi turnirja samega in odlične organizacije, ampak predvsem
zaradi prijaznih domačinov, ki so tekmovalce sprejeli z
veliko mero tolerance in strpnosti, ne glede na invalidnost in njihovo poreklo. Vsi udeleženci turnirja, pa naj je
šlo za tekmovalce, trenerje ali spremljevalce, so postali
ena velika družina, ki se vsako leto zbere na enem največjih tovrstnih prireditev. Čeprav je bilo pričakovati rekordno udeležbo je bilo v zadnjem hipu nekaj odjav, tako
da je na turnirju nastopilo 290 tekmovalcev iz 34 držav.
Največ prvih mest in tudi največ medalj so osvojili igralci
in igralke Turčije, za njimi pa si sledijo Španci, Francozi in
Rusi. Naši predstavniki se tokrat niso uvrščali na mesta
za medalje, ki jih je osvojilo kar 28 reprezentanc.
Tako kot vedno, je tehnično izvedbo tudi tokrat prevzela Zveza za šport invalidov Slovenije – POK ob sodelovanju z Namiznoteniško zvezo Slovenije, ki zagotavlja, da
tekmovanje poteka brez večjih zapletov in težav. Izkušena in uigrana ekipa (dr. Gaj Vidmar, Aleš Šuštaršič in Matija Krnc) je znova dokazala, da se tudi ob ne najboljših
tehničnih pogojih lahko odlično izvede tekmovanje.
Prav zato se tako sodniki kot drugi operativni sodelavci tako radi vračajo v Laško. Zdi se, da so besede Paula
Schiltza, predsednika sodniške organizacije pri Evropski
namiznoteniški zvezi (ETTU), ki je na lanskem turnirju
opravljal kontrolo loparjev, izrazile pravo vrednost tega
tekmovanja: »Na tem turnirju vse poteka tako usklajeno.
Še posebno pa mi je všeč prijateljstvo vseh, ki ga je bilo
čutiti na vsakem koraku tako v tekmovalni dvorani kot
tudi izven nje.«
Odlične ocene o organizaciji desetega jubilejnega turnirja je v svojem poročilu navedel tudi Wim Kiwits iz Nizozemke, ki je tokrat prvič opravljal funkcijo tehničnega
delegata.
Ne gre pa pozabiti tudi odličnega sodelovanja s Thermano Laško, ki je tudi glavni pokrovitelj tekmovanja. Tako
direktor kot župan sta vsem udeležencem zaželela dobrodošlico in hkrati na zaključni slovesnosti, na kateri so
dobili najboljši zaslužene kolajne, znova povabila vse v
Laško na 11. ponovitev turnirja. Prepričani smo, da se je
tak pristop k organizaciji tekmovanja izkazal kot odlična
kombinacija sodelovanja gospodarstva in športa, zato se
ni treba bati, da bodo prihodnje leto najboljši namiznoteniški športniki invalidi znova v Laškem.

A

D

Krnc

ÆE

■ Matija

T RU I M O Z
D
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Turnir

Masters 2013, zaključna
poslastica sezone
■

Sajda Slatinšek

V

elenje je ponovno organiziralo zaključni turnir namiznoteniške sezone, na katerem
so se zbrali vsi najboljši igralci in
igralke sezone v vseh kategorijah.
Osnovna ideja za organizacijo tovrstnega dogodka, kjer so združeni
igralci in igralke vseh starostnih kategorij, dobiva vse večjo veljavo in
hkrati potrjuje, da je bila ideja o takšnem zaključku sezone, zadetek v
polno. Le na tem tekmovanju lahko
igralci, igralke, trenerji, funkcionarji
klubov in ostali ljubitelji namiznega tenisa vidijo najvišjo kakovost
igranja v vseh štirih kategorijah na
istem turnirju. Odlične tekme, dobro
vzdušje in odlična organizacija z zaključno pogostitvijo so tekmovanje
dvignile na višji nivo in postavile na-

mizni tenis na mesto, ki mu pripada.
V najmlajši kategoriji sta si zmago
priigrala Aleksandra Vovk in Aljaž
Frelih. Pri kadetih sta zlato medaljo
osvojila Nika Naglič in Darko Jorgič.
Na najvišji stopnički pri mladincih
sta stala Nina Zupančič in Deni Ko-

žul. Vsi udeleženci tekmovanja so
s pomočjo partnerjev Namiznoteniške zveze Sloveniji prejeli tudi praktična darila.
Za svoj kos pogače, vredne 5000
evrov, so se pomerile članice in
člani. Pri članicah je prvič naslov

prvakinje na mastersu osvojila Manca Fajmut, svojo premoč v letošnji
sezoni pa je z zmago na mastersu
2013 potrdil Uroš Slatinšek.

8 I Bela žogica I Julij 2013

Center

Namiznoteniški trening
center Slovenije
■

Jože Urh

S

trokovni organi Namiznoteniške zveze Slovenije so že
več kot pred 20 leti predlagali ustanovitev panožnega centra
za namizni tenis, skupščina NTZS
pa je leta 1986 sprejela Projekt razvoja namiznega tenisa v Sloveniji.
Projekt je bil zelo ugodno ocenjen
s stani takratne Športne zveze Slovenije in Telesnokulturne skupnosti
Slovenije in v njem je bila kot nujen
pogoj za razvoj panoge omenjena
tudi ustanovitev centra.
Kot v ostalih športih, tudi v namiznem tenisu, v vse večjem številu
držav skrbijo za ustvarjanje ustreznih
pogojev za delo najboljših igralk, igralcev, hkrati pa skrbijo tudi za selekcioniranje perspektivnih športnic in športnikov ter jim poskušajo omogočati
intenziven in kakovosten trening.

Ustvarjanje najboljših pogojev
za delo dosegajo v številnih državah (v vseh, ki so namiznoteniško
pomembne) z delom v namiznoteniških centrih. Tudi v večjem številu
držav, ki trenutno kakovostno in rezultatsko še zaostajajo za Slovenijo,
že imajo ustanovljene NT centre in
rezultati dela teh centrov se že kažejo v dobrih rezultatih predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah.
Časovno zaostajanje v ustanavljanju NT centra bomo morali nadoknaditi z zelo dobrim delom in zlasti
z zagotovitvijo res dobrih pogojev za
delo v prihodnosti.
Dolgoletna tradicija v Sloveniji in
v Novem mestu je lahko pomemben
faktor za nadaljnje doseganje dobrih
rezultatov, vendar moramo z delom
v namiznoteniškem centru pričeti takoj in tako zagotoviti pogoje za dobro
delo, sicer se ta in prihodnje genera-

cije ne bodo več mogle enakovredno
meriti z vrstniki na mednarodnem
področju. Velika večina jih namreč
v klubih nima pogojev za ustvarjanje
dovolj dobrega treninga, za napredovanje in dosego vrhunskih rezultatov
pa so ti predpogoj.
Za konkretno delo v namiznoteniškem trening centru je bil pripravljen elaborat, v katerem je natančno opisano delo v centru, tako glede
dnevnih obveznosti v šoli kot na treningih. Celotno gradivo in vsebine
dela pa so potrdili tudi vsi pristojni
organi NTZS.
Skupino v centru bodo sestavljali
naslednje igralke in igralci:
Peršolja Ludvik
Kožul Deni
Novak Tilen
Šfiligoj Tom
Jorgič Darko

Podpis pogodbe z NTK Krka Novo mesto; Marjan Hribar in Tomaž Kralj. Foto: Arhiv NTZS
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Šmaljcelj Aljaž
Hribar Peter
Fajmut Manca
Veronik Nika
Veronik Zala
Paradiž Gaja
Vrata v centru bodo odprta tudi
drugim igralcem, za katere selektorji smatrajo, da so pomembni za
reprezentanco vendar pa se niso
preselili v Novo mesto. To so lahko
člani ali pa tudi igralci, ki pripadajo
mlajšim kategorijam.
Posebno pozornost bomo v centru namenili mladim perspektivnim
igralkam in igralcem, ki bi bili lahko
v prihodnje potencialni kandidati za
prihod v center. Z občasnim vključevanjem v proces treninga v centru bi
se lahko že prej seznanili z načinom
dela in bi bil kasnejši prehod za njih
precej lažji.
Za njihovo udeležbo na treningih se bo potrebno uskladiti z vodjo
centra zaradi omejenih prostorskih
zmogljivosti. Bo pa občasna prisotnost teh nujno potrebna tudi zaradi
zagotavljanja različnih vrst treninga
za omenjeno perspektivno skupino
na eni strani in popestritev treninga

tudi za igralce, ki trenirajo doma po
klubih na drugi strani.
Poskušali bomo privabiti tudi tuje
reprezentance. V njem bomo organizirali različne mednarodne priprave, ki so v današnjem času nujno
potrebne za uspešen razvoj naših
mladih igralk in igralcev.
Program dela bo za vse igralke
in igralce (individualne programe
dela) moral pripraviti vodja centra,
ki je tudi kapetan za mladino in sicer skupaj s klubskimi trenerji vseh
igralk in igralcev, ki bodo trenirali v
centru. Treba je namreč vedeti, da
bodo igralci v centru le trenirali,
igrali pa bodo še vedno za svoje klube po Sloveniji, ki pa bodo tudi imeli
svoje lastne klubske programe in
cilje. Zato bo tukaj potrebna uskladitev le teh.
Morajo pa ti programi vključevati
cilje in sredstva ter metode za doseganje teh ciljev, navedeni pa morajo
biti tudi ustrezni materialni, finančni, kadrovski in ostali pogoji, k bodo
morali biti izpolnjeni, če hočemo te
cilje doseči.
V NT centru bodo igralke in igralci
lahko trenirali dvakrat dnevno. Za
dopoldanske treninge bo potrebna

Udeleženci novinarske konference. Foto: Arhiv NTZS
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individualna uskladitev s šolo glede izostanka pouka pri določenih
predmetih. Glede na to, da je večina
vpisana v športne oddelke, to ne bi
smel biti večji problem.
Igralke in igralci bodo spali v dijaškem domu v Novem mestu, kjer
bo poskrbljeno za spanje, prehrano
in učne ure. Vodja centra bo imel
v dijaškem domu sobo tako, da bo
lahko v kontaktu z igralci tudi po
končanem treningu.
Vodja centra bo imel na razpolago tudi kombi, s katerim bo urejal
prevoze igralk in igralcev iz dijaškega doma do dvorane in obratno. Cilji
treningov bodo individualno določeni, upoštevani pa bodo cilji na področju tehnike igre – izpolnjevanja
tehnike igre, taktike in sistema igre (
zlasti izpopolnjevanja in usmerjanja
v pravilen način igre), na področju
izboljšanja telesnih sposobnosti, na
področju psihološke priprave, na področju formiranja športnega režima
življenja….
Pri delu v NT centru je potrebna
stalna zdravstvena kontrola, ki jo
bodo igralke in igralci opravljali v
matičnih klubih z rednimi preventivnimi športnimi pregledi, v primeru

Pagina

Podpis pogodbe z MO Novo mesto; Marjan Hribar in župan Alojzij Muhič.
Foto: Arhiv NTZS
poškodb pa se bomo dogovorili za
zdravljenje v drugih specialističnih
ambulantah. Razvoj in preverjanje

na področju psihofizičnih sposobnosti bomo opravljali v sodelovanju s
Fakulteto za šport v Ljubljani.

Vsa razmerja med igralkami in
igralci, ki so bili s strani NTZS povabljeni v NT center bo urejala pogodba, ki jo bo moral skleniti vsak igralec in igralka (ali njihov zastopnik) z
NTZS.
Igralke in igralci, ki bodo trenirali
v centru bodo še naprej nastopali za
svoje klube v okviru tekmovalnega
sistema NTZS in tudi v klubskih in
evropskih pokalnih tekmovanjih.
Delo v NT centru bo intenzivno
in kakovostno, zato bomo zagotovili
možnost uporabe intenzivnih metod
vadbe, kot so npr. trening z veliko
žogami, vključevanje kvalitetnih
sparing partnerjev, vključevanje
tujih reprezentanc itd. Zato pa je
potrebno imeti tudi primerno kadrovsko zasedbo, kar pomeni, da bomo
v proces treninga morali vključevati
še enega trenerja. Za dvig kakovosti dela v NT centru bomo vključili
tudi sodelavce oziroma svetovalce
iz mejnih področij (psihologija, prehrana), zlasti pomembno pa še sodelavce iz področja telesne priprave. Tudi vključevanje kakovostnih
sparing partnerjev lahko pripomore
h kakovostnemu dvigu dela v NT
centru.
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Tekmovanja

EP Ostrava, SI Mersin,
UNI Kazan
Domača sezona se je končala 1. junija z mastersom v Velenju, toda v mednarodnem
merilu bo posebej za mlade še kako pester tudi mesec julij.
■ Tim

Šfiligoj

N

ajprej sta na 6. Sredozemskih igrah, ki so med 20. in
30. junijem potekale v turškem Mersinu, svojo sezono zaključili Jana Tomazini in Manca Fajmut.
Leta 2001 je na Sredozemskih igrah
v Tuniziji prvič na mednarodni sceni
nase resno opozoril Bojan Tokić, ki
je osvojil srebrno kolajno. V finalu je
klonil proti Damienu Eloiu. Konkurenca je bila tudi na letošnjih igrah izjemna in to je na lastni koži najbolje
izkusila Manca, ki je v skupinskem
delu tekmovanja posameznic izgubila proti Xu Lie (46. na svetu) in Dini
Mershaf (118.). Bolj ugoden žreb je
izjemno izkoristila Jana, ki je po po-

razu s Hu Melek (50.), premagala
Libanonko Wehbe Halla in Italijanko
Giorgio Piccolin ter si priborila nastop
v finalnem delu tekmovanja. Tam je v
predkrogu z 0:4 izgubila proti Grkinji
Aikaterini Toliou in na koncu osvojila
9. – 10. mesto.
Zelo naporen urnik imajo naši
mladi reprezentanti, ki jih pred
Evropskim prvenstvom za mladino,
ki bo med 12. in 21. julijem potekalo v Ostravi, čaka več kot dva tedna
priprav. Te bodo potekale na Muti,
v Novi Gorici ter na Otočcu. Darko
Jorgić, Erik Paulin in Tilen Cvetko pa
so se udeležili tudi priprav z nemško
izbrano vrsto v Heidelbergu. Na EP
so bili v reprezentanco vpoklicani
pri mladincih Ludvik Peršolja, Patrik

Sukič, Deni Kožul, Tilen Novak in
Tom Šfiligoj, pri mladinkah Nina Zupančič, Zala Veronik, Nika Veronik in
Urška Čokelj, pri kadetih Darko Jorgić, Erik Paulin, Tilen Cvetko in Aljaž
Šmaljcelj ter pri kadetinjah Gaja Paradiž, Nika Naglič, Ana Tofant in Aleksandra Vovk. Nastop je morala zaradi poškodbe kolena odpovedati naša
najboljša kadetinja Tamara Pavčnik.
Gledano z rezultatskega vidika,
bomo največ upov polagali na Jorgića, ki trenutno zaseda 11. mesto
na evropski kadetski lestvici, kar pomeni, da se bo z boljše postavljenim
nasprotnikom srečal šele v osmini
finala, na podlagi njegovih letošnjih
nastopov pa si lahko nadejamo zelo
dobre uvrstitve, še posebej v kon-

Slovenska odprava: Manca Fajmut, Vesna Ojsteršek Drnovšek, Jana Tomazini. Foto: Arhiv NTZS
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kurencah dvojic, kjer bo nastopil z
Nemcem Nilsom Hohmeierjem in
mešanih dvojic, kjer bo moči združil
z 2. najboljšo evropsko kadetinjo Adino Diaconu iz Romunije.
Zanimivo bo spremljati tudi nastope Ludvika Peršolje, ki je na članskem
SP dokazal, da je sposoben odigrati
na zelo visokem nivoju, ta nastop pa
bo njegov zadnji v mladinski konkurenci. Ostali naši nastopajoči ne sodijo v krog favoritov, vseeno pa bodo od
sebe dali vse in morda poskrbeli za
kakšno presenetljivo zmago.
Med 6. in 17. julijem
pa bo vroče
Project1:Layout 1
tudi v Kazanu, kjer se bo odvila 27.
poletna Univerzijada, kjer organizatorji pričakujejo več kot 13.500
univerzitetnih športnikov iz več kot
170 držav. Pred dvema letoma v kitajskem Shenzhenu so v namiznem
tenisu seveda prednjačili domačini,
ki so osvojili vseh 7 zlatih odličij,
prvi igralec prvenstva s tremi zlatimi
kolajnami pa je bil sedanja številka
1 svetovnega namiznega tenisa Xu
Xin.
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Kolaž iz Mersina. Foto: Arhiv NTZS
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In memoriam

V spomin Mirku Ungerju st.

Mirko Unger st.

■ Matija

Krnc

V

ečina današnje namiznoteniške mladine se ni še niti rodila, ko je Mirko Unger st. že
opravljal najbolj odgovorne funkcije
v Namiznoteniški zvezi Slovenije.
Predolg bi bil seznam, če bi hoteli
našteti vse funkcije, ki jih je vedno
opravljal srčno, zagnano in pedantno, tako kot je bilo zaznamovano
vse njegovo delo, pa naj je šlo za
družino kot tudi službene obveznosti. Predvsem njegova natančnost in
dovršenost se je hitro odrazila tudi
v rezultatih njegovega trenerskega,
kapetanskega, selektorskega ali or-
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ganizacijskega dela. Seznami vseh
igralcev, ki so osvojili razne naslove
in lovorike tako v bivši državi kot v
Sloveniji bodo ostali zapisani v namiznoteniški zgodovini le kot bogata slika in odraz njegovega dela. Še
posebno pa bi radi izpostavili njegov
prispevek pri vodenju tehnične komisije in pri organizaciji domačih in
mednarodnih tekmovanj, ki smo jih
pripravili skupaj in bi bili brez njegove pomoči zelo osiromašeni.
Njegova zagnanost, odločnost
in preudarnost so nam velikokrat
pomagale iz namiznoteniških zagat,
predvsem pa je bil neizčrpen vir namiznoteniških informacij, rezultatov in

paragrafov. Bil je naš najboljši učitelj,
tako da smo se velikokrat zgledovali
po njem in mu hkrati tudi malo zavidali vse uspehe in rezultate tako na tekmovalnem kot tudi organizacijskem
področju. Turnirji, ki so bili pod njegovo taktirko, so bili vedno za zgled, saj
je vsako namiznoteniško prireditev
postavil na zavidanja vredno raven.
Za njegov neizmeren prispevek
v Namiznoteniški zvezi Sloveniji, ki
bo ostal za vedno, so se mu iskreno zahvalili številni namiznoteniški
igralci, trenerji, sodelavci in prijatelji
iz vseh delov Slovenije, ki so se zbrali na njegovi zadnji poti v Moravskih
Toplicah.

Pogovor

Foto: Arhiv NTZS

Ludvik Peršolja

Kdo je vaš športni idol?
Jan-Ove Waldner
Koga bi povabili na večerjo?
punco
Katero vrednoto najbolj cenite in
česa pri ljudeh ne marate?
Cenim iskrenost, ne maram pa zahrbtnosti.
Česa vas je najbolj strah?
Da v športni karieri ne bi bil uspešen.
Najljubše aktivnosti v prostem
času?
ribolov
Najsrečnejši trenutek v življenju?
Jih je preveč.
Najljubši film?
Fast and furious 5
Messi ali Cristiano Ronaldo?
Zakaj?
Messi, ker je pokazal, da ni nujna
lepota, da si lahko zvezda, pomemben je trud.
Če bi snemali film o vas, kdo bi
vas igral?
Brad Pitt

Sanjski avto?
Odgovor: Audi TT
Kaj najbolje skuhate?
Pašto s tuno.
Najlepši kraj na svetu, kjer ste bili?
Bordighiera - Italija
Kam greste najraje na počitnice?
Kamorkoli ...
Najljubši predmet v šoli?
Športna vzgoja
Če bi se lahko odpravil v časovni
stroj, v katero leto bi potoval in
zakaj?
Šel bi nazaj v otroštvo, ko še nisem
poznal problemov.
Najljubši udarec pri namiznem
tenisu?
backhand
Največji problem namiznega tenisa v Sloveniji?
finančni problemi
Kakšen nasvet bi dali mladim
igralcem?
Če garaš, imaš majhno možnost
uspeti, če ne garaš, je nimaš.

Če bi lahko sestavil popolnega
igralca, od koga elemente bi si
izbral?
Servis: Ma Lin
Vračanje servisa: Jan-Ove Waldner
Forehand: Xu Xin
Backhand: Kalinikos Kreanga
Delo nog: Zhang Jike
Koncentracija: Jan-Ove Waldner
Borbenost: Timo Boll
Priljubljen citat, moto?
Sve se vrati, sve se plati.«
Najljubša risanka iz otroštva?
Dragon Ball
Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
elektrike
Najljubši glasbeni izvajalec in pesem, ki vas spravi v dobro voljo?
Linkin Park , Tiesto
Če bi imeli ves denar na svetu,
katero stvar bi si najprej privoščili?
Potovanje s priljubljeno osebo na
Havaje k moji sestri.
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Novice iz sveta

Monteiro in Dodean bosta skočila
v zakonski stan

še na Japonskem v Yokohami, kjer ni bilo najboljših Kitajcev, to pa je najbolje izkoristil 27-letni domači obrambni igralec Masato Shiono, ki je prišel do naslova tako v
konkurenci posameznikov, kot tudi dvojic. Na junijski svetovni lestvici je Japonec zasedal 188. mesto, s čimer je
postal najnižje rangirani igralec vseh časov, ki je slavil na
tako močnem turnirju. Za veselje med domačimi navijači
je poskrbela tudi Ai Fukuhara, ki je prišla do svoje prve
krone na domačih tleh.

Dve 7. mesti za ljubljansko univerzo na 6. EUP

Joao in Daneila Foto: Tabletennista.com
Ena izmed najboljših evropskih namiznoteniških igralcev in igralk Portugalec Joao Monteiro in Romunka Daniela Dodean, ki sta že lep čas par, sta naznanila, da se
bosta letos 7. julija poročila. Monteiro, ki je sicer v zadnjih
letih igral skupaj s Tokićem za 1. FC Saarbrücken TT, se
letos poleti seli v Rusijo, kamor ga je bržkone privabil denar. Romunka pa se je pred kratkim vrnila po dolgotrajni
poškodbi, ki jo je za nekaj mesecev oddaljila iz tekmovalnih ringov.

Na Kitajskem ponovno vstajenje Ma Longa, na
Japonskem senzacija!
Svetovna namiznoteniška elita se je po SP v Parizu sredi
junija najprej zbrala v kitajskem Changchunu na turnirju serije World Tour. Tam sta svojo premoč pričakovano kronala
Ma Long in Li Xiaoxia, bolj zanimivo pa je bilo tekmovanje
dvojic, kjer so Kitajci združili moči z najboljšimi evropskimi
igralci. Naslova sta se tako veselila trenutno najbolj popularna namiznotenisača Ma Long in Timo Boll, ki sta v finalu
s 3:1 premagala dvojico Yan An in Dimitrij Ovčarov. Teden
za World Tourjem na Kitajskem, je tovrstni turnir potekal
Ma Long. Foto: Milan Petrovič
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Med 19. in 22. junijem je v turškem Zonguldaku potekalo 6. Evropsko univerzitetno prvenstvo v namiznem
tenisu, kjer je barve Univerze v Ljubljani pod vodstvom dr.
Mirana Kondriča branilo kar 6 naših tekmovalcev: Tomaž
Roudi, Jaka Golavšek, Patrik Rosc, Zala Miklavc, Tina Matjašič in Andreja Lupša. V ekipnem delu tekmovanja so
tako fantje, kot tudi dekleta dosegli 7. mesto, pri posameznikih pa sta se najbolj izkazala Tomaž in Zala, ki sta
osvojila končno 9. – 16. mesto.

Tokić na Filipinih z dr. Kondričem organiziral
humanitarno akcijo
Bojan Tokić, dr. Miran Kondrič, Monika Molnar, Helena
Halas in Lija Kondrič so se sredi junija mudili na Filipinih,
kjer so preko kontaktov, stkanih na Svetovnem prvenstvu
v Yokohami leta 2009, organizirali humanitarno akcijo za
tamkajšnje igralce namiznega tenisa. S pomočjo Mirka
Janškovca, TTsport Golnik in ESN, je tako dr. Kondrič
razdelil kar 130 loparjev, Bojan Tokić pa je mladim nadobudnežem razdelil drese nekaterih največjih namiznoteniških zvezd. Med obiskom te otoške državice, je
naša ekipa organizirala tudi predavanja na temo fizične
priprave, Bojan, Monika in Helena pa so trenirali z domačini. Tokić je sprejel tudi povabilo najboljšega filipinskega igralca lihe (igra podobna namiznemu tenisu, le da je
namesto oblog na lesenem delu loparja zalepljen brusni
papir) Richarda Gonzalesa in preprečljivo izgubil.

Telekom Slovenije, d.d., 1546 Ljubljana

ŽE ZA

PAKET
EuroBasket
ZA NEOMEJENO
KOMUNIKACIJO!
NEOMEJENI*
KLICI

V VSA SLO. OMREŽJA,

SMS-i/MMS-i
Ne zadovoljite se z manj.

21
¤
NA MESEC

**

ZA NAROČNIKE
STORITEV SiOL

+ 1GB
PRENOSA
PODATKOV

(v promocijskem
obdobju)

WWW.MOBITEL.SI

Naročniško razmerje za paket mobilnih storitev EuroBasket lahko sklene novi ali obstoječi naročnik storitev Mobitel, ki je zasebni uporabnik v promocijskem obdobju od 20. 6. do 30. 9. 2013. Paket
vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja*, neomejena sporočila SMS/MMS* in 200 MB (v promocijskem obdobju 1GB) prenosa podatkov za mesečno naročnino 27 EUR. Znižana
mesečna naročnina za paket 21 EUR** pa velja, če je naročnik tega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL in ima naročen Skupni račun. V primeru prekinitve SiOL storitve in/
ali Skupnega računa se naročniku za paket zaračuna polna mesečna naročnina 27 EUR. Količine veljajo za storitve, opravljene v omrežju Mobitel v okviru enega obračunskega obdobja. Pri prenosu
podatkov se neporabljene količine ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje; velja obračunska enota 1 kB. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se zaračuna priključna taksa v višini 12,07
EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v paket EuroBasket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Za dodatne informacije o ceniku storitev nad
vključeno količino, o prodajni ponudbi paketa in *pogojih običajne uporabe storitve obiščite Telekomov prodajni center, www.mobitel.si ali pokličite na 041 700 700 ali 080 80 00. Cene so v EUR in
vključujejo DDV. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.

