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Tekmovanja

Iz koledarja tekmovanj
APRIL
25. - 30. 4

SNTL - 1. Kvalifikacijske tekme

27. 4.

Preserje - 8. Memorial Gregorja Legiše

27. - 28. 4.

Otočec - EQC liga (II. turnir) za članice

28. 4.

Ravne na Koroškem - Pokalno tekmovanje FINALE

MAJ
3. - 7. 5.

SNTL - 2. Kvalifikacijske tekme

4. 5.

Cirkovce - II. TOP 8 za mladinke in mladince

6. - 10. 5.

Otočec - Priprave pred SP (člani-ce)

10.- 12. 5.

Zagreb - Zagiping

13. - 20. 5.

Pariz - Svetovno člansko prvenstvo

18. 5.

Preserje - II. TOP za kadetinje in kadete

19. 5.

Ljubljana - 6. MRNTZ

25. 5.

Maribor - I. TOP 8 za mlajše kadetinje in kadete

JUNIJ
1. 6.

Velenje - Masters (član., mlad., kad., ml. kad.)

20. - 30. 6.

Mersin (TUR) - Mediteranske igre (člani-ce)

JULIJ
12. - 22. 7.

Ostrava (CZE) - Evropsko prvenstvo za mladino (mlad., kad.)

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 razločnih nivojev namiznega tenisa. Uredništvo Bele žogice
Cenik oglasnega prostora za objavo v biltenu Namiznoteniške zveze Slovenije - Bela žogica
Oglasni prostor
dimenzije
vena v evrih
1 Celostranski oglas (A4)
200 mm (širina) x 286 mm (višina)
200
2 Polstranski oglas
200 mm (širina) x 143 mm (višina)
150
3 Četrtstranski oglas
100 mm (širina) x 143 mm (višina)
75
Cene ne vsebujejo DDV.

Cena oglasnega prostora na drugi, predzadnji in zadnji strani je 100 odstotkov višja.
Več informacij dobite v pisarni NTZS: Sajda Slatinšek, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, telefon: 01/4397560,
faks: 01/4331142, e-pošta: info@ntzs.si
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Uvodnik

Zgodovinski projekt NTZS - pravi
namiznoteniški trening center
Z zaključkom letošnje sezone se izteka štiriletni mandat sedanjega predsednika Namiznoteniške zveze Slovenije Marjana Hribarja in njegove ekipe. Kako
so opravili svoje delo bodo predstavniki klubov lahko ocenili na volilni skupščini
v juniju in mu podelili še en mandat, ali pa predlagali njegovo zamenjavo. So bili
vsi cilji iz strategije, ki so bili zapisani na začetku mandata uresničeni? Danes
ni namen, da ocenjujemo delo predsednika in izvršnega odbora, kako so krmarili štiri leta namiznoteniško barko med čermi klubskih interesov. Tokrat se bomo
znova, tako kot pred začetkom sezone, posvetili zgodovinskemu projektu za
Namiznoteniško zvezo Slovenije, namiznoteniškemu trening centru v Novem
mestu. Vsi, ki smo že daljše obdobje v slovenskem namiznem tenisu vemo, da
je bilo namiznoteniških centrov v Sloveniji že kar nekaj in lahko ugotovimo, da
so se igralci v njih dobro počutili in so nato dosegali tudi dobre rezultate. Res je,
da so bili vsi dosedanji centri bolj namenjeni skupnim treningom najboljših predvsem pri članih in so se mladi vključevali le bolj poredko. Tokrat pa NTZS ustanavlja pravi namiznoteniški trening center za mlade, ki bodo vključeni v šolski
in športni program hkrati. S takimi centri se lahko pohvalijo vse svetovne namiznoteniške velesile, saj so že kmalu ugotovili, da je napredek mladih možen le
ob zadostni količini kakovostnega treninga z ustreznimi partnerji in ob dobrih pogojih.
Nesporno je ugotovljeno, da je tudi v slovenskih klubih veliko namiznoteniškega
potenciala in tudi znanja, ki pa je razpršeno po klubih, tako da so možnosti za
napredovanje dokaj omejene. S pridobitvijo »nove« namiznoteniške dvorane v
Novem mestu in izredno bogatim šolskim programom pa se zdi projekt namiznoteniškega trening centra vse bolj uresničljiv.
Ne gre pozabiti tudi smele odločitve predsednika NTZS Marjana Hribarja, da
kot vodjo centra zaposli priznanega slovenskega strokovnjaka, nekdaj tudi
vrhunskega igralca Jožeta Urha, ki se je v zadnjih letih dokazoval z reprezentančnimi selekcijami v Italiji.
Glede na njegovo strokovno znanje in angažiranost smo lahko prepričani, da se
bo novi namiznoteniški trening center hitro uveljavil tako doma kot v tujini, saj
nam je Jože Urh podrobno razkril vse načrte, ki jih bo poskusil uresničiti v centru. Seveda pa bo hitrost priključevanja najboljšim igralcem v Evropi odvisna
predvsem od vsakega posameznika, koliko je pripravljen vložiti truda, da bi do
posameznega ali skupnega cilja tudi prišli. Pogoji za doseganje teh ciljev bodo
v novem namiznoteniškem trening centru v Novem mestu več kot odlični.
●

Matija Krnc
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Pogovor

Jože Urh, vodja namiznoteniškega
trening centra Slovenije v Novem
mestu
EDEN OD POMEMBNIH POGOJEV ZA DOBRO DELO TRENING CENTRA SO TUDI USTREZNI KADRI.
KO SE JE POKAZALA MOŽNOST, DA SE EDEN OD NEKDANJIH VRHUNSKIH IGRALCEV IN STROKOVNJAKOV, KI SO RAZPRŠENI PO VSEJ EVROPI, VRNE NA DELO V SLOVENIJO, SO SE ZAČELE VEČATI
MOŽNOSTI ZA REALIZACIJO NAJBOLJ ZAHTEVNEGA PROJEKTA V ZGODOVINI NTZS. DOVOLJ RAZLOGOV ZA POGOVOR Z JOŽETOM URHOM, VODJEM NAMIZNOTENIŠKEGA TRENING CENTRA SLOVENIJE, KI SE JE ZADNJA LETA UVELJAVIL Z ITALIJANSKIMI MLADIMI SELEKCIJAMI.

Si se tujine naveličal ali je bila ponudba dovolj mamljiva za povratek?
Moja želja je bila vedno ta, da bi delal
doma in ne v tujini. Razmere pa so bile
žal take, da ni bilo pravega dela v Sloveniji niti pogojev. Ko je Olimpija kot
klub začela slabeti tako organizacijsko
kot kadrovsko, sem hitro ugotovil, da
s centrom, kakršnega sem si jaz predstavljal, ne bo nič, zato sem odšel v tujino. Ponudb je bilo dovolj, saj so druge
zveze hitro ugotovile, da mladi lahko
hitro in uspešno napredujejo le, če
imajo optimalne pogoje, predvsem pa
kakovosten trening. Namiznoteniški
centri so zato rastli kot gobe po dežju,
še posebno v Franciji. Njihovi rezultati
so bili hitro vidni predvsem pri kadetih
in mladincih, saj zadnja leta pobirajo
skoraj vse lovorike.
In zakaj smo v Sloveniji toliko časa
čakali?
Vem, da so centri že delovali in to precej uspešno. Le način in vsebina delovanja dosedanjih centrov je bila bolj
namenjena vrhunskim igralcem in
igralkam, da so imeli kakovosten trening ob
študiju v Ljubljani. Pravi namen centrov pa
je, da se mladi, hkrati s šolskim programom, lahko vključijo v kakovosten trening.
Včasih zato govorimo o izgubljeni generaciji, ker takih pogojev niso imeli. Tudi v preteklosti smo imeli izvrstne mlade
igralce, kar dokazujejo tudi osvojene
medalje na evropskih prvenstvih, vendar pa so bile to le odraz trenutnega
navdiha in ne sistemsko načrtovanega
dela.
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Zaradi zavzetosti, delavnosti in strokovnosti je Jože Urh cenjen tudi v tujini
Bodo razmere v Novem mestu primerljive z italijanskimi, ki jih dobro
poznaš?
Čeprav smo hoteli ustanoviti center že
v preteklem letu smo hitro ugotovili, da
je treba za tako pomemben projekt
pripraviti vse natančno, da potem vse
tudi deluje. Ko smo ugotovili, da je v
Novem mestu veliko šol, ki so lahko
vključene v program, smo se z vsemi
kandidati in njihovimi starši dogovorili
o vseh podrobnostih. Šele šolski programi in podpora staršev sta bila tista
dejavnika, da smo se lotili še namiznoteniškega programa. Lahko rečem,

da bodo pogoji odlični, zato je tudi toliko kandidatov. Seveda bomo v center vključevali tudi druge in ne samo
te, ki bodo neposredno vključeni v trening center. S tako shemo in cilji lahko
rečem, da bomo primerljivi s centri, v
katerih sem delal tudi sam. Seveda pa
nikoli ni zagotovila, da bodo danes
obetavni in perspektivni kadeti jutri
tudi uspešni mladinci.
In kako bi ocenil našo najboljšo
mladino z vrstniki iz Evrope?
Rezultati so najboljši pokazatelj.
Lahko rečem, da pri mladincih zelo za-

Pogovor
mujamo, nekaj manj pri kadetih. Vendar pa bo razkorak
hitro še večji, če se ne bomo hitro vključili v vse nove programe treningov, novega načina igranja in konceptov. Vse
to pa lahko dosežemo le v centru, ki bo neka dodana vrednost pri dvigu kakovosti igranja, razmišljanja in ciljev. Čeprav ni nikakršne garancije za uspeh, pa je ta dosegljiv le
z združevanjem kakovosti. Veseli me, da tako razmišljajo
vsi, ki so vključeni v ta program, to je v prvi vrsti igralci in
klubski trenerji, pa starši in šola ter strokovni delavci v
NTZS kot tudi njen predsednik, ki ima največ zaslug, da
sem se vrnil v Slovenijo. Seveda pa je trening center dolgoročni projekt, saj so rezultati lahko vidni šele v nekaj
letih.
In kje vidiš največje prednosti trening centra?
Ker večina prihaja iz majhnih sredin, kjer imajo lahko sicer
tudi dober trening, pa so raznovrstnost, kakovost in sodobnost tiste prednosti, ki jih klubski trenerji ne morejo zagotoviti v tolikšni meri. Napredovanje je tako hitrejše,
predvsem pa se ob kakovostnem treningu začne tudi drugačno razmišljanje pri individualnih ciljih. Nič ni več prepuščeno naključjem ampak načrtovanim programom za
dosego cilja. S takim načinom dela pride pri igralcih do
večje samozavesti, boljše priprave in lažje uresničitve planiranih ciljev.
Kaj pa o tem menijo namiznoteniški trenerji, ki jim boš
vzel igralce?

Na to temo je bilo nekaj razprave še pred mojo privolitvijo,
saj sem jasno povedal, da igralci ostajajo člani posameznih
klubov in da bo sodelovanja le še več in ne manj. Če je nekaterim trenerjem primarno, da imajo reprezentanta, se
moje delo tu šele začenja. Biti najboljši v Sloveniji je lepo,
vendar so ti zmagovalci v domačem okolju na mednarodnem velikokrat nebogljeni, če ni nadgradnje. Sicer lahko
rečem, da imam podporo v vseh sredinah, iz katerih bodo
prišli kandidati za trening center, tako da sem prepričan,
da bomo uspešno sodelovali, saj bo to dobro tako za posamezne igralce, klub, trenerje in zvezo.
In kaj je treba še pripraviti za začetek?
Vsi kandidati so že izbrali šolske ustanove, kar je najbolj
pomembno. Tudi s prenočišči je urejeno, tako da uskladimo
le še šolske in namiznoteniške obveznosti in center lahko
zaživi. Vsi že nestrpno čakamo novega šolskega leta, saj
se zavedamo, da bo to zgodovinski trenutek za Namiznoteniško zvezo Slovenije. Seveda pa bomo do takrat vse pripravili tudi med zelenimi mizami, saj nas v prihodnjih
mesecih čaka še nekaj mednarodnih tekmovanj za vse kategorije, od katerih bo za najmlajše in mladince najpomembnejše evropsko prvenstvo, tokrat v Ostravi. Prepričan
sem, da bom s svojim znanjem, izkušnjami in voljo pripravil dobro osnovo, da se bo namiznoteniški trening center v
Novem mestu uveljavil doma in v tujini, ter da bo sčasoma
postal tudi center uspešnih igralcev in igralk.
● Matija Krnc

Jože Urh – na tekmovanju v Lignanu je svetoval Nini Zupančič
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Center

Namiznoteniški trening center Slovenije
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE NADALJUJE S PRIPRAVO USTANAVLJANJA NAMIZNOTENIŠKEGA TRENING CENTRA SLOVENIJE (NTTCS) ZA VSE MLADE IGRALKE IN IGRALCE, KI SI ŽELIJO
SVOJE ZNANJE NAMIZNEGA TENISA NADGRADITI V STROKOVNI IN DOBRO ORGANIZIRANI
NAMIZNOTENIŠKI SREDINI.

P

o uskladitvi vseh strokovnih, organizacijskih in tehničnih
pogojev za samo izvedbo projekta, smo skupaj s stroko
NTZS in selektorji mlajših reprezentanc sestavili nabor
kandidatk in kandidatov, katerih vključevanje v namiznoteniški trening center je zaradi kakovosti, predpogojev in
potenciala izredno zaželeno in hkrati nujno za napredek v
športni karieri mladega športnika.
Seznam igralk in igralcev, ki je potrjen s strani Strokovno trenerskega sveta NTZS: Fajmut Manca, Galič Alex,
Zupančič Nina, Veronik Nika, Veronik Zala, Gutnik Katja,
Pavčnik Tamara, Paradiž Gaja, Peršolja Ludvik, Sukič Patrik, Šfiligoj Tom, Kožul Deni, Jorgič Darko, Paulin Erik in
Zelko Damjan.

NTTCS bo s svojim delovanjem pričel septembra 2013.
Lociran bo v Novem mestu, vodja centra bo Jože Urh.
Igralci bodo bivali v Dijaškem domu Novo mesto, trenirali
pa v dvorani Dolenjskega namiznoteniškega centra.
Poleg profesionalnega trenerja in dvorane, bo za izbrane A
reprezentante posameznih selekcij Namiznoteniška zveza
Slovenije pokrila tudi stroške bivanja.
S celovito komunikacijo, organizacijo celotnega projekta ter
ob sodelovanju staršev, pedagoških učiteljev, športnim in
pedagoškim vodjem s strani NTZS, bodo za mlade športnike podani tudi pogoji kakovostne izobrazbe, treninga in
osebnostne rasti. Le celovitost in doslednost pri razvoju
projekta NTTCS, bodo zagotovljeni osnovni pogoji za doseganje zastavljenih ciljev. ● Sajda Slatinšek

Vsi najboljši igralci so napredovali le tako, da so obiskovali najboljše namiznoteniške centre, saj so tako prek vrhunskih
strokovnjakov iz vseh področij treninga lahko dosegli najboljše rezultate ob pravem trenutku (Foto: arhiv NTZS)

Izjava predsednika NTZS, mag. Marjana Hribarja:
"Strinjam se z mnenjem stroke, da gre za najpomembnejši projekt za nadaljnji razvoj vrhunskega športa v
okviru NTZS. V preteklih letih smo veliko vlagali v razvoj
mladih igralk in igralcev, spadamo med reprezentance z
največjim številom mednarodnih nastopov, zahvaljujoč
številnim sponzorjem smo uspeli organizirati reprezentančne priprave v praktično vseh počitniških terminih v
zadnjih dveh letih. Vendar to očitno ni dovolj, da bi dosegli rezultate, ki si jih želimo. Zavedamo se odgovornosti za
celovit razvoj mladih igralcev in igralk, tako na šolskem,
kot tudi tekmovalnem področju. Pripravljenost prevzeti
vodenje NT centra je pokazal eden najboljših evropskih
trenerjev Jože Urh, ki se je v preteklosti že izkazal z izjemnimi rezultati. Ravno tako je naš najboljši igralec
Bojan Tokić v pogovoru z menoj potrdil, da bo večino svojih treningov opravil v NT centru v Sloveniji. Projekt je zahteven tako po organizacijski, kakor tudi po finančni plati.
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Novo mesto ponuja odlične pogoje za tak center, ima
ustrezno dvorano, odlično izbiro osnovnih in srednjih šol
- s športnim oddelkom v novomeški gimnaziji ter bogato
izbiro visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov. Ravno tako je na voljo tudi prenovljeni dijaški dom
s celovito oskrbo za dijake in študente. Naj vas dejstvo,
da načrtujemo ustanovitev centra v Novem mestu, kjer je
domicil tudi mojega matičnega kluba, ne moti. Lahko to
razumete tudi kot prednost, saj mi je v domačem okolju
uspelo naleteti na razumevanje tako pri sponzorjih, kakor
tudi pri županu MO Novo mesto in zagotoviti pogoje za
realizacijo. Zavedamo pa se pomembnosti oziroma vloge
staršev pri tako pomembnih odločitvah, zato smo svojo
prvo predstavitev pred tedni poleg igralcem, trenerjem in
predstavnikom klubov, namenili ravno njim. Menim, da
je to sijajna in enkratna priložnost za vse mlade igralke in
igralce, ki želijo na vrh, zato si želim, da bi se v kar največjem številu odločili za prihod v center."

Prvenstva

Državna prvenstva v sezoni 2012/13
V NEDELJO, 21. APRILA, SE JE V CERKLJAH NA GORENJSKEM ZAKLJUČILA SEZONA DRŽAVNIH
PRVENSTEV POD OKRILJEM NTZS V SEZONI 2012/2013. ZNOVA SMO NA SAMEM VRHU VIDELI
NEKAJ ZNANIH IMEN, DELEŽNI SMO BILI NEKAJ PRVENCEV, PREDVSEM V SNTL PA SMO DOBILI
POTRDITEV, DA SO BILI PREKMURCI IN KOROŠICE LETOS PREPROSTO PREMOČNI.

N

ajprestižnejša naslova sta pri
članih oziroma članicah letos
osvojila Jan Žibrat, ki je ponovil
uspeh iz lanske sezone, ko je v Velenju prišel do prvega naslova, ter
Manca Fajmut, ki je v Cerknici v finalu
proti Jani Tomazini prikazala odlično
igro in po dvanajstih naslovih državne
prvakinje v vseh preostalih kategorijah
(mlajše kadetinje, kadetinje, mladinke
in članice do 21 let) prišla tudi do
prvega naslova članske državne prvakinje – za Manco je torej 13 srečna
številka. V Cerknici smo sicer spremljali tudi drugo pomlad Gregorja Komaca, za katerega je bilo letošnje
posamezno DP zadnje v njegovi karieri. V soboto zvečer je svojo kožo rešil
proti Mirzi Tvrtkoviču, v nedeljo pa je
po vrsti premagal Mitjo Horvata, Matica Slodeja in Bojana Ropošo. V finalu
je bil proti Žibratu pri rezultatu 3:1 v
nizih vsega 2 točki oddaljen od svojih
nedosanjanih sanj, toda 21-letni Prlek
je vzdržal nalet prerojenega Komaca,
ki je še šestič v svoji karieri pokleknil
na zadnji stopnički.
V elitni članski druščini v 1. SNTL je pri
moških letošnji naslov še tretjič v svoji
zgodovini osvojila ekipa NTK Kema Puconci. Mitja Horvat, Bojan Ropoša in
Dominik Škraban so sezono končali
brez enega samega poraza, v zadnjem
krogu pa so na gostovanju za nameček s 5:3 ugnali še lanskoletne prvake
iz Maribora. Z enako mero dominance
so 5. zaporedni naslov državnih prvakinj osvojile tudi Korošice iz NTK Fužinar Interdiskont, ki so v postavi Asya
Kasabova, Manca Fajmut, Katja
Šapek, Zala Veronik in Nika Veronik
vsaj za razred boljše od vseh tekmic,
zato ne preseneča, da njihove nasprotnice v 16 obračunih niso uspele osvojiti več kot 2 zmagi na eni tekmi.
Ekipni naslovi pri mladincih so odšli v
roke igralcev NTK Iskra Letrika in
igralk NTK Logatec, pri kadetih pa je
za veselje na obali poskrbel NTK Arri-

Dobitnice medalj (Foto: Božo Šetina)

Dobitniki medalj (Foto: Božo Šetina)
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Tekmovanje

Igralci Keme, novih državnih prvakov: Bojan Ropoša, Dominik Škraban
in Mitja Horvat
moški ekipno

NTK Kema Puconci I

ženske ekipno

NTK Fužinar Interdiskont

mladinci ekipno

NTK Iskra Letrika

mladinke ekipno

NTK Logatec

kadeti ekipno

NTK Arrigoni

kadetinje ekipno

NTK Muta

moški posamezno

Jan Žibrat

ženske posamezno

Manca Fajmut

moški dvojice

M. Horvat - D. Škraban

ženske dvojice

J. Tomazini - M. Fajmut

mešane dvojice

P. Sukič - A. Galič

U-21 moški posamezno

Ludvik Peršolja

U-21 ženske posamezno

Nina Zupančič

U-21 moške dvojice

T. Pelcar - G. Horvat

U-21 ženske dvojice

N. Zupančič - K. Gutnik

mladinci posamezno

Ludvik Peršolja

mladinke posamezno

Zala Veronik

mladinci dvojice

L. Peršolja - P. Sukič

mladinke dvojice

N. Zupančič - T. Mihevc

mladinci mešane dvojice

L. Peršolja - N. Zupančič

kadeti posamezno

Darko Jorgić

kadetinje posamezno

Tamara Pavčnik

kadeti dvojice

T. Cvetko - P. Hribar

kadetinje dvojice

T. Pavčnik - G. Paradiž

kadeti mešane dvojice

D. Jorgić - T. Pavčnik

6 I Bela žogica I Maj 2013

goni, naslov ekipnih državnih prvakinj
pri kadetinjah pa je odšel na Koroško
in sicer so bile letos najboljše igralke iz
NTK Muta.
Poleg naslova ekipnih državnih prvakov pri
mladincih se lahko letos izjemno uspešni
Ludvik Peršolja pohvali še z naslovom članskega državnega prvaka do 21 let in s tremi
naslovi na nedavno izvedenem državnem
prvenstvu za mladince. S petimi naslovi
državnega prvaka je v tem pogledu najuspešnejši posameznik letošnje sezone.
Svoj trenutek slave je na DP do 21 let
dočakala tudi Nina Zupančič, ki pa je
v finalu posameznega tekmovanja na
DP za mladince morala priznati premoč letos prerojeni Zali Veronik. Za
uteho je Zupančičeva na domačih tleh
v Logatcu skupaj s Tjašo Mihevc prišla
do naslova državnih prvakinj v dvojicah, v konkurenci mešanih dvojic pa
je ta dosežek ponovila s Peršoljo.
Kadetsko državno prvenstvo je bilo na
las podobno lanskemu, saj sta Darko
Jorgič in Tamara Pavčnik obranila lanska posamezna naslova. Tamara je
turnir v Cerkljah na Gorenjskem končala s tremi naslovi, saj je v dvojicah
slavila v paru z Gajo Paradiž, v mešanih dvojicah pa v paru s soigralcem
Jorgićem. Naslov v konkurenci kadetskih dvojic je odšel v roke Tilnu Cvetku
in Petru Hribarju, ki bosta prihodnje
leto prevzela žezlo Jorgića in Erika
Paulina kot vodilna kadeta v državi.
Pri mlajših kadetih je Lovro Jemec poskrbel za veselje v Škofji Loki in potrdil, da je namizni tenis razširjen po
vsej Sloveniji. Do naslova državne
prvakinje pri mlajših kadetinjah pa je
prišla igralka iz Mojstrane, ki nastopa
za NTK Logatec Aleksandra Vovk, ki je
uspeh potrdila tudi s slavjem v konkurenci dvojic, kjer je poleg Tjaše v družini Mihevc za veselje poskrbela še
mlajša sestra Pija. ● Tim Šfiligoj

Najboljši

Najboljša v sezoni 2011/2012 sta bila
Manca Fajmut in Bojan Tokić
V HOTELU PLAZA V LJUBLJANI JE 23. JANUARJA 2013 POTEKAL DOGODEK, NA KATEREM
JE PREDSEDNIK NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE PODELIL PRIZNANJA NAJBOLJŠIM
IGRALKAM IN IGRALCEM V SEZONI 2011/2012.
Priznanje so prejeli:
- člani/-ce: Bojan Tokić in
Manca Fajmut
- člani/-ce U-21: Patrik Sukič
in Nina Pavlin
- mladinci/-ke: Ludvik Peršolja
in Nina Zupančič
- kadeti/-nje: Darko Jorgić
in Zala Veronik
- ml. kadeti/-nje: Tilen Cvetko
in Katrina Sterchi

N

a dogodku je bila podpisana
pogodba med Namiznoteniško
zvezo Slovenije in Bojanom Tokićem, s katero NTZS podpira nadaljevanje Bojanove športne kariere na
najvišjem nivoju.
Jože Mikeln je predstavil svojo novo
knjigo z naslovom Namizni tenis – načrtovanje dela in tako dopolnil zbirko
strokovne namiznoteniške literature.
S svojim prihodom je dogodek pope-

stril tudi najstarejši olimpijec, Marko
Račič, ki kljub svojim letom še vedno
prime za namiznoteniški lopar. V ta
namen mu je Bojan Tokić podaril lopar
s svojim avtogramom.
Dogodek se je zaključil v sproščenem
vzdušju v hotelu Plaza.
Zahvaljujemo se Zlatarni Celje, hotelu
Plaza, Juretu Cekuti in Maticu Vozliču
za njihov prispevek k uspešno izvedenem dogodku. ● Sajda Slatinšek

Dobitniki priznanj (Foto: arhiv NTZS)

Dogodek je popestril najstarejši olimpijec
Marko Račič (Foto: arhiv NTZS)

Udeleženci dogodka (Foto: arhiv NTZS)

Dogodek je gostil hotel Plaza (Foto: btc.si)
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Spektakel

Namiznoteniški spektakel v Novi Gorici
V TOREK, 12. MARCA 2013, SMO V NOVI GORICI SPREMLJALI VRHUNSKI NAMIZNOTENIŠKI DOGODEK. ČUDOVIT AMBIENT, POMEMBNI GOSTJE, POLNA DVORANA GLASNIH NAVIJAČEV IN POŠTENA
BORBA NAŠIH FANTOV, SO DALI TEMU DOGODKU VEČ KOT SAMO REZULTATSKO VREDNOST.

Obe ekipi pred začetkom dvoboja ( Foto: Matjaž Gomilšek)

N

a zadnji kvalifikacijski tekmi so
se naši reprezentanti v sestavi
Bojan Tokić, Jan Žibrat, Saš
Lasan in Ludvik Peršolja pomerili s favorizirano reprezentanco Poljske, ki je
na Goriško pripotovala v postavi Wang
Zeng Yi, Daniel Gorak, Jakub Kosowski in Bartozs Such.
Po porazu Tokića proti naturaliziranemu Kitajcu v prvem dvoboju obračuna, je bilo jasno, da naši fantje pred
domačimi navijači ne bodo prišli do
senzacije, toda kljub temu je 630 gledalcev naše fante bodrilo vse do
konca tekme, katero so Poljaki po

zmagah Goraka nad Žibratom in Kosowskega nad Lasanom, dobili z rezultatom 3:0
Fantastično organiziranega dogodka
se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je med
premorom v VIP-prostoru odigral nekaj
točk s predsednikom NTZS mag. Marjanom Hribarjem, od katerega je prejel lopar s podpisi naših reprezentantov in
uraden tekmovalni dres slovenske
namiznoteniške reprezentance s svojim imenom na hrbtu.
Poraz naših fantov sicer pomeni, da
bodo v ekipnem delu prihajajočega Ev-

Obiskovalci so napolnili dvorano ( Foto: Matjaž Gomilšek)
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ropskega prvenstva, ki se bo med 4.
in 13. oktobrom 2013 odvil v avstrijskem Schwechatu, igrali v 2. diviziji,
Poljaki pa so si z zmago v Novi Gorici
priborili mesto med elito.
Ponosni smo, da je festival namiznega
tenisa v Novi Gorici uspel v polni meri.
Takšnega celovitega in uspešnega dogodka ne bi bilo brez zvestih sponzorjev, predanih organizatorjev, srčnih
prostovoljcev, gostov, ki ste prireditev
obiskovali in vseh ostalih, ki so kakorkoli pomagali pri pripravi in izvedbi dogodka.
● Tim Šfiligoj

Dogodek je spremljal tudi predsednik države Borut
Pahor ( Foto: Matjaž Gomilšek)

Svetovno prvenstvo

Po desetih letih namiznoteniška
smetana znova v Parizu
PREDSTAVITEV EKIPE, KI BO ZASTOPALA BARVE SLOVENIJE NA SVETOVNEM PRVENSTVU
Bojan Tokić
Datum rojstva

13. januar 1981

Višina

178 cm

Mesto na ITTF

55.

Igralna roka

desna

Pretekli nastopi na SP 7 x (Eindhoven 1999, Osaka 2001, Pariz 2003, Šanghaj 2005, Zagreb 2007,
Yokohama 2009, Rotterdam 2011)
Les

Tibhar Stratus Samsonov

Obloga fh in bh

Tibhar MX-P Evolution

Saša Lasan

Jan Žibrat

Datum rojstva

4. julij 1971

Datum rojstva

4. april 1992

Višina

179 cm

Višina

185 cm

Mesto na ITTF

176.

Mesto na ITTF

257.

Igralna roka

desna

Igralna roka

leva

Pretekli nastopi na SP 3 x (Šanghaj 2005, Zagreb 2007, Rotterdam 2011)

Pretekli nastopi na SP 1 x (Zagreb 2007)

Les

Butterfly Power Defence

Obloga fh

Tenergy 05 (1,7 cm)

Les

Timo Boll ALC

Obloga bh

TSP Curl P1-R (1,0 cm)

Obloga fh in bh

Tenergy 05

Uroš Slatinšek
Datum rojstva

4. avgust 1979

Višina

183,5 cm

Mesto na ITTF

/ (1. na NTZS)

Igralna roka

desna

Pretekli nastopi na SP 4x (Osaka 2001, Pariz 2003, Shanghai 2005, Yokohama 2009)
Les

Stiga Clipper WRB

Obloga fh

Donic Blufire M1

Obloga bh

Donic Bluefire M3

Ludvik Prešolja

Jana Tomazini

Datum rojstva

5. avgust 1995

Datum rojstva

24. april 1986

Višina

176 cm

Višina

184 cm

Mesto na ITTF

766.

Mesto na ITTF

274.

Igralna roka

desna

Igralna roka

desna

Pretekli nastopi na SP

/

Pretekli nastopi na SP

5x (Pariz 2003, Šanghaj 2005, Zagreb 2007,
Yokohama 2009, Rotterdam 2011)

Les

Butterfly Korbel SK7

Les

Joola Wing Passion Extrem

Obloga fh in bh

Tenergy 05

Obloga fh in bh

Joola X-plode
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Iz naših klubov

Manca Fajmut

Alex Galič

Datum rojstva

26. november 1990

Datum rojstva

29. julij 2004

Višina

176 cm

Višina

168 cm

Mesto na ITTF

412.

Mesto na ITTF

395.

Igralna roka

desna

Igralna roka

desna

Pretekli nastopi na SP

3x (Zagreb 2007, Yokohama
2009, Rotterdam 2011)

Pretekli nastopi na SP

/

Les

Tibhar Power 40

Les

Tibhar Power 40

Obloga fh in bh

Tibhar Sinus Alpha

Obloga fh in bh

Tibhar Genius

Selektor: Bojan Rak
Datum rojstva

23. avgust 1956

Višina

/

Mesto na ITTF

/

Igralna roka

/

Pretekli nastopi na SP 5x (Göteborg 1993, Eindhoven 1999, Zagreb 2007, Yokohama 2009, Rotterdam 2011)
Les

/

Obloga fh in bh

/

Selektorka: Vsena Ojsteršek Drnovšek
Datum rojstva

21. marec 1968

Višina

/

Mesto na ITTF

/

Igralna roka

/

Pretekli nastopi na SP

1x (Rotterdam 2011)

Les

/

Obloga fh in bh

/

N

atanko deset let po največji namiznoteniški senzaciji na velikih tekmovanjih vseh časov, se Svetovno
prvenstvo vrača v Pariz, natančneje v pariško lepotico Bercy. Slovenska igralna odprava bo tokrat štela 8 članov, kar trije izmed njih pa so že nastopili na SP leta 2003,
ko je Werner Schlager šokiral svet in se za vse večne čase
vpisal v zgodovino športa. Za Bojana Tokića, Uroša Slatinška in Jano Tomazini bo to drugi nastop v Parizu, svoj debi
v mestu romantike pa bodo doživeli Saš Lasan, Jan Žibrat,
Ludvik Peršolja, Manca Fajmut in Alex Galič. Moški del odprave bo vodil selektor Bojan Rak, dekletom pa bo ob ringu
pomoč nudila Vesna Ojsteršek Drnovšek, ki si pred prvenstvom želi predvsem dober pristop igralk: »Moje misli so
bolj usmerjene na ekipne kvalifikacije za Ekipno evropsko
prvenstvo konec aprila na Otočcu. Zame in za moja dekleta
so zelo pomembne, saj si želimo, da bi odigrale še enkrat
tako suvereno kot v prvem delu, kar pomeni prvo mesto v
skupini in preboj v drugo standardno divizijo na EP. Na Svetovno prvenstvo se bomo pripravljale v Castelgofredu od 5.
10 I Bela žogica I Maj 2013

do 9. maja skupaj z italijansko reprezentanco in njihovimi
sparing partnerji. Za Castelgofredo sem se odločila po povabilu s strani italijanske reprezentance, saj bodo dekleta
tam imela boljše pogoje za trening. Na samem SP pričakujem predvsem dobro igro in seveda upam, da bi kakšni
igralki uspel preboj v finalno skupino.«
Pri moških bomo največ rezultatskih upov polagali na Bojana Tokića, ki je na zadnjem posameznem SP v Rotterdamu leta 2011 odigral tekmo kariere in v 2. krogu z 2:4
klonil proti trenutno 1. igralcu sveta Ma Longu. Čeprav omenjenega obračuna ni dobil, pa je bila njegova lepotica z Ma
Longom razglašena za najboljšo tekmo turnirja.
Realnosti pač ne gre prezirati in vsaka zmaga preostalih
članov naše odprave bi bila velik uspeh, saj na tekmovanju tega kova slabih igralcev preprosto ni. Še najbolj zanimiva utegne biti pot Jana Žibrata, ki je v preteklih letih že
dokazal, da se lahko kosa z odličnimi igralci in lepo bi bilo,
če bi mu tudi v Parizu uspel kakšen skalp.
● Tim Šfiligoj

Turnirji

V Laškem že deseti turnir
najvišje kategorije

Športna dvorana Tri lilije bo znova
nabito polna. Slovenija bo imela
tokrat le pet tekmovalcev

T

radicionalni mednarodni odprti turnir za invalide s
faktorjem 40 v Laškem bo znova privabil vse najboljše v posameznih kategorijah, saj je Laško postalo
pomembna postaja v seriji največjih tekmovanj, saj se bo
zbralo nekaj več kot 300 tekmovalcev iz kar 39 držav, vseh
udeležencev tekmovanja pa bo več kot 500.
Tako kot vedno, bo tudi tokrat organizacijo prevzela Zveza
za šport invalidov Slovenije – POK ob sodelovanju z Namiznoteniško zvezo Slovenije.
Tudi tokrat bosta najbolj številni ekipi Francije in Nemčije, pa
tudi ekipe Avstrije, Velike Britanije, Poljske, Rusije in Turčije
ne bodo veliko zaostajale. Tekmovalna ekipa Slovenije bo tokrat bolj skromna le s petimi tekmovalci. Dva člana v kategoriji M3 – Primož Kancler in Bojan Lukežič, dve tekmovalki
v kategoriji W4 – Andreja Dolinar in Barbara Meglič ter v kategoriji M6 Davorin Dervarič. Tokrat ne bo igrala naša najboljša igralka zadnjih let Mateja Pintar, saj še vedno ni
povsem okrevala od poškodbe, ki se vleče že nekaj časa in
je bila glavna ovira tudi na zadnjih olimpijskih igrah v Londonu.
Tako kot vedno, organizatorji veliko pozornosti namenijo logistiki in prevozom, saj je dobra tretjina tekmovalcev na vozičkih, kar predstavlja za letališča, kamor prispejo udeleženci,
poseben projekt. Tudi tokrat bo tekmovanje vodila izkušena
ekipa slovenskih mednarodnih sodnikov, le da bo tehnični
delegat tokrat prvič Wim Kivits iz Nizozemske.
Sodelovanje s Thermano Laško, ki je tudi glavni pokrovitelj
tekmovanja, se je izkazalo kot odlična kombinacija sodelovanja gospodarstva in športa, zato smo prepričani, da bo
tudi deseta ponovitev turnirja v zadovoljstvo tako tekmovalcev kot tudi vseh drugih, ki bodo prišli na ogled tega zanimivega tekmovanja. ● Matija Krnc

VSE za naMizni TEniS

TT Sport, d. o. o., Golnik, Goriče 40a, 4204 Golnik
T: 04/277 90 00 , F: 04/277 90 08, M: 041/790 287
E: ttsport@siol.net, W: www.ttsport.si
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Tekmovanja

Mizutani prekinil s polletnim protestom

N

ajboljši japonski namiznoteniški igralec zadnjih let, sicer 8.
igralec sveta na februarski lestvici, Jun Mizutani, se je po 7-mesečni odsotnosti znova vrnil na World
Tourju v Kuvajtu. Njegova odsotnost
pa ni bila nič drugega kot protest zaradi kršitve uporabljanja 'tunerjev' in
'boosterjev' pri igralcih na mednarodnih tekmovanjih. Tako ni bilo možno
spremljati Mizutanija na mednarodnih tekmovanjih vse od Olimpijskih
iger, kjer je v šestnajstini finala klonil
proti Michaelu Mazeju.
Krovna namiznoteniška federacija
ITTF je pred leti zaradi zdravstvenih razlogov prepovedala uporabo starih
lepil, ki so temeljila na organski osnovi. Na tekmovanjih so tekmovalci v
posebnih sobah tako večkrat premazali oblogo z lepilom, ozračje v sobah
pa je bilo nevarno za zdravje. Stara organska lepila so tako nadomestila človeku prijazna lepila na vodni osnovi, ki
pa ne zagotavljajo istih učinkov, kakršne so igralci pridobili z uporabo starih lepil. Zato so se kmalu pojavili
'tunerji' in 'boosterji' s katerimi igralci
lahko dosežejo, da ima obloga več
spin rotacije in hitrejši odboj. Tudi te
pripomočke je ITTF prepovedal, sodniki pa s posebnimi napravami redno
kontrolirajo loparje igralcev in njihovo
ustreznost.
Toda ne glede na tehniko in znanost
se zdi, da so tekmovalci vedno en
korak pred tehnologijo. Z različnimi
tehnikami tako večina še vedno uporablja prepovedane pripomočke, seveda pa so tako iznajdljivi, da merilne
naprave nepravilnosti ne zaznajo, čeprav se tako igralci, kot tudi sodniki
dobro zavedajo, da loparji niso pripravljeni v skladu s pravili.
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Jun Mizutani (Foto: http://english.sina.com)
Zato je Jun Mizutani pozval ITTF, naj
bolj vestno opravlja svoje delo in poskrbi, da bodo 'tunerji' in 'boosterji' povsem izginili. Japonec namreč meni,
da imajo tako igralci, ki se ne držijo
pravil, nepravično prednost pred tistimi, ki nedovoljenih pripomočkov ne
uporabljajo. Zdi se, da je mednarodna
namiznoteniška federacija ITTF zavzela medlo stališče, saj na tem področju ni prišlo do širših polemik in

izmenjave mnenj. Prvi se je seveda
vdal Mizutani, ki se je na mednarodno
sceno vrnil v Kuvajtu, kjer je nastopil
na turnirju serije World Tour. Japonskemu levičarju že pošteno teče voda
v grlo, saj mora do maja ujeti pravi tekmovalni ritem. V Parizu bo na Svetovnem prvenstvu branil uvrstitev v
četrtfinale izpred dveh let v Rotterdamu.
● Tim Šfiligoj

Slovo

Svetovni prvak iz Ljubljane izgubil
bitko z boleznijo
cije. Leta 2008 so mu zdravniki odkrili rakave tvorbe,
katere je zdravil več kot 4 leta. Številne operacije in različne terapije niso preprečile razširitve te zahrbtne bolezni.
V svetu namiznega tenisa bo Zhuang Zedong večno poznan kot velik šampion za mizo ter velik človek izven
športne dvorane. Njegova dejanja bodo za večno ostala
v spominu ljubiteljev namiznoteniške zgodovine, njegovi
nasledniki na Kitajskem pa se ga bodo spominjali kot
začetnika kitajske prevlade. Po koncu njegove prevlade,
ki jo je kronal prav pri nas v Ljubljani, so namreč Kitajci
dokončno prevzeli vodilno vlogo v namiznem tenisu iz
rok Madžarov, Britancev in Japoncev. V 90-ih letih je
sicer prevladovala čudežna švedska generacija, ki pa je
bila v zadnjih 70 letih edina, ki je zares zamajala tla pod
nogami vzhodne velesile. Danes se zdi, da so Kitajci domala nepremagljivi, saj so po Parizu 2003, ko je na svetovnem prvenstvu senzacionalno slavil Werner Schlager
in Atenah 2004, ko je naslov olimpijskega prvaka osvojil Ryu Seung Min, osvojili vse, kar se osvojiti da. Zaskrbljujoče pa je, da nič ne kaže na to, da bi se ta tendenca
utegnila v kratkem spremeniti. Morda bo letos v Parizu
spisana nova pravljica. ● Tim Šfiligoj
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10. februarja se je v Pekingu za večno poslovil
Zhuang Zedong. Kitajski
namiznoteniški heroj je v
73. letu izgubil bitko z
rakom. Prvi pravi kitajski
namiznoteniški velikan
je svoje mesto v zgodovini tlakoval tudi v Ljubljani, kjer je leta 1965
slavil na SPENT - Svetovnem prvenstvu v Hali TiZhuang Zedong (Foto: arhiv NTZS) voli.
Zhuang Zedong se je
rodil 25. avgusta 1940 v kitajski prestolnici. V zgodnjih
letih je imel težave s hojo in je moral uporabljati celo pripomočke. Preden se je pri 13 letih posvetil namiznemu
tenisu, se je poizkusil še v košarki in nogometu. Leta
1953 se je tako pridružil Športni šoli za mlade v Pekingu,
kjer je bilo v eni sami dvorani postavljenih kar 100 namiznoteniških miz.
Za reprezentanco je prvič nastopil leta 1957, v zgodovino pa se je vpisal leta 1961, ko je v domačem Pekingu
osvojil prvi naslov svetovnega prvaka. Uspeh je ponovil
še leta 1963 v Pragi in leta 1965, ko je v ljubljanski Hali
Tivoli še zadnjič – tretjič zapored dvignil pokal za naslov
svetovnega prvaka. V vseh teh letih je osvojil tudi naslove
ekipnih svetovnih prvakov, v Ljubljani pa je svoj uspeh
dopolnil še z zlatom v konkurenci dvojic. Zaradi kulturne
revolucije se Kitajci niso udeležili svetovnega prvenstva
leta 1967 v Stockholmu, s tem pa so se tudi zaključila
njegova zlata leta. Navkljub temu ostaja edini igralec v
zgodovini, ki je v moški konkurenci trikrat zapored slavil
na svetovnih prvenstvih.
Toda Zhuang Zedong je bil mnogo več kot samo namiznoteniški prvak. Leta 1971 je bil pobudnik ping-pong diplomacije – prijateljstva med Kitajsko in ZDA. Na
svetovnem prvenstvu leta 1971 v Nagoyi je namreč ameriški reprezentant Glen Cowan zamudil na svoj avtobus,
zato se je znašel na kitajskem avtobusu. Toga kitajska
tradicija je velevala, da se igralci niso spoprijateljili s
tujci, toda Zedong je izgubljenega Cowana sprejel z odprtimi rokami in mu podelil sliko gore Huangshang. Njegove besede Američanu so bile: »Kljub temu, da je
ameriška vlada neprijazna do Kitajske, ste Američani prijatelji nas Kitajcev.« To simbolično dejanje je kasneje vodilo do otoplitve odnosov med Kitajsko in ZDA. Američani
so tako kasneje obiskali Kitajsko, Kitajci pa ZDA. Leta
1972 je najbolj obljudeno državo na svetu obiskal tudi
takratni ameriški predsednik Richard Nixon.
Po koncu namiznoteniške kariere je zaradi menjave političnega vrha Zedong nekaj časa preživel celo v ječi,
kasneje pa je svoje znanje prenašal na mlajše genera-
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Pogovor

UROŠ SLATINŠEK

Najljubši predmet v šoli?
Športna vzgoja.

Kdo je vaš športni idol?
Pete Sampras.
Koga bi povabili na večerjo?
Celotno svojo družino.
Katero vrednoto najbolj cenite in česa pri ljudeh
ne marate?
Vztrajnost / Zahrbtnost.
Česa vas je najbolj strah?
Smrti ali bolezni v družini.
Najljubše aktivnosti v prostem času?
Igranje s hčerkama.
Najsrečnejši trenutek v življenju?
Rojstvo hčerke.
Najljubši film?
A Beautiful Mind.
Messi ali Cristiano Ronaldo? Zakaj?
Messi - ker vse, kar naredi, je videti tako enostavno.
Če bi snemali film o vas, kdo bi vas igral?
Brad Pitt.
Sanjski avto?
BMW 5 GT.
Kaj najbolje skuhate?
Mlečni riž :).
Najlepši kraj na svetu, kjer ste bili?
Pariz.
Kam greste najraje na počitnice?
Na Kope.
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Če bi se lahko odpravil v časovni stroj, v katero leto bi
potoval in zakaj?
V leta, ko sem bil študent Fakultete za šport - več bi se družil in užival s sošolci.
Najljubši udarec pri namiznem tenisu?
Servis.
Največji problem namiznega tenisa v Sloveniji?
Premalo povezanosti med klubi.
Kakšen nasvet bi dali mladim igralcem?
Dan ima 24 ur: 7 ur spiš, 7 ur si v šoli, največ 1 uro porabiš za logistiko (šola – dom – trening) - 3 ure za učenje ostane ti še 6 ur; če hočeš biti res dober izkoristi te za trening in ne čakaj na trenerja ali soigralca.
Če bi lahko sestavil popolnega igralca,
od koga elemente bi si izbral?
Servis: W.Schlager
Vračanje servisa:J.O.Waldner
Forehand: Wang Liqin
Backhand: Jorgen Persson
Delo nog: Ma Long
Koncentracija: J.O.Waldner
Borbenost: J.M.Saive
Priljubljen citat, moto?
Kolikor vložiš, toliko dobiš.
Najljubša risanka iz otroštva?
Hrabri mišek.
Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Elektrike.
Najljubši glasbeni izvajalec in pesem, ki vas spravi
v dobro voljo?
Florida – Whistle.
Če bi imeli ves denar na svetu, katero stvar bi si najprej
privoščili?
Dolg dopust z družino.

Rekreacija

Turnirji za jakostne (računalniške)
lestvice 1995 – 2013
ZAČETEK
Prvi turnir je bil izveden 2. decembra
1995 v Krškem. V svojem arhivu imam
spisek vseh udeleženih igralk in igralcev, dosežena mesta in prve pripadajoče računalniške točke. Takratno
vodstvo NTZS je za namiznoteniške turnirje veteranov zadolžilo Francija Slano.
Z veseljem sem mu priskočil na pomoč,
dosežena mesta in pripadajoče točkovanje sem vnesel v računalniški zapis.
Tako so se pričeli organizirani namiznoteniški turnirji za veterane, ki potekajo
še danes in so letos dosegli polnoletnost. V začetku so bili štirje turnirji v
igralni sezoni, kasneje je bilo šest turnirjev letno, danes jih je sedem. Povprečna udeležba igralcev na teh
turnirjih je okoli sto. Prav Franci Slana
je zaslužen, da je dal začetni impulz, za
zanimiv sistem tekmovanja namiznoteniških rekreativcev. Mi starejši mu izražamo zahvalo, mlajši, ko bodo to
prebrali pa naj vedo, kdaj se je to tekmovanje začelo in kdo je pobudnik teh
namiznoteniških turnirjev.
SEDANJOST
Obveščanje o turnirjih prek spleta je
danes nekaj običajnega. Zaradi tega
prihaja na turnirje za jakostne lestvice
vedno več rekreativcev. K večji udeležbi je veliko prispeval tudi sedanji
vodja tega tekmovanja Janez Zore, ki
je aktiviral predvsem mlajšo populacijo rekreativcev. Danes so to resnično
slovenske namiznoteniške jakostne lestvice za veterane in rekreativce.
Po vsakem turnirju prireditelj podeli
najboljšim v vseh starostih kategorijah, posameznikom in dvojicam, 87
medalj. Na vseh turnirjih v igralni sezoni se razdeli 609 medalj. To pa je
kar zajeten strošek. Po odigranih vseh
turnirjih v sezoni, prejmejo najboljši še
pokale in praktične nagrade. Igralci, ki
so bili na več kot treh turnirjih v sezoni,
prejmejo še majico za spomin. Ker
smo v obdobju velike krize, bi kazalo
tudi kaj privarčevati, se bolj racionalno
obnašati.
Turnirji veteranov in rekreativcev so v
bistvu podobni tekmovanju v rekrea-

cijskih ligah. Ne poznam nobene rekreacijske lige, kjer bi po vsakem dvoboju podeljevali medalje. To se opravi
po končanem tekmovanju. Racionalno
bi bilo to opraviti po končanem tekmovanju. Strošek, ki ga prireditelj zapravi
za medalje naj ostane prireditelju turnirja. Prihranek bo potrošil za najem
dvorane, pripravil boljšo zakusko, najboljši pa po zaključenih vseh turnirjih v
sezoni, prejmejo zaslužene pokale.
Prav tako predlagam da se prijavnina za
igranje na turnirjih v nobenem primeru
ne povišuje. Racionalnost obnašanja ni
v dvigovanju prijavnine, ampak v pametnem trošenju. Z višanjem prijavnine
bi prizadeli mlajše rekreativce, pa tudi
starejše veterane. Znano je, da mladi nimajo služb, starejši pa nizke pokojnine.
Z nizko prijavnino bomo privabili na turnirje več rekreativcev in veteranov. To je
prava pot. Tudi potovalni stroški danes
niso več mačji kašelj.
Bil sem na mednarodnem turnirju na
Madžarskem ob Blatnem jezeru. Prisotnih je bilo sto veteranov. Igra se v petek
in soboto ves dan, finalni dvoboji pa v
nedeljo dopoldan. Pri nas takšen turnir izvedemo v osmih urah. Prijavnina
na turnirju je 60 evrov. Prireditelji se
sprašujejo, zakaj ni prisotnih več tujcev? Za domačine je pristojbina minimalna.
PRIHODNOST
Registracija R se je pričela, pa tudi obstala. Pogoj za igranje na turnirjih za
jakostno lestvico in državnem prven-

stvu za veterane, mora biti urejena registracija R. Tako urejen sistem imajo
tudi drugje po svetu. Seveda pa nam
manjka tudi Pravilnik, v katerem bi
morali poleg ostalih določil, zapisati
kot osnovni pogoj, registracijo R. Pripravljen sem sodelovati pri sestavi
takšnega pravilnika. Seveda bi morala
naša krovna organizacija ta pravilnik
potrditi, ker smo tudi rekreativci njen
sestavni del.
ZAKLJUČEK
Na lanskem državnem prvenstvu za
veterane je igralo 180 igralk in igralcev. Moje izkušnje, ki so v praksi preverjene, mi narekujejo, da mora imeti
prireditelj na sedem igralcev eno mizo,
torej 25 miz za 180 udeležencev, da
tekmovanje poteka tekoče in se konča
v poznem popoldnevu. Le kje v Sloveniji je na voljo dvorana s tolikim številom miz? Zdaj je pač tako, da lahko na
naše turnirje pride vsak, ki ima tisti
dan čas. Posledica takšnega sistema
je, da turnir ni mogoče izvesti, kot je
napisano na razpisu. Vodstvu turnirja
povzroča tolikšno število prijavljenih
igralcev zmedo, celo stres, čakajočim
igralcem pa dolgočasje. To je napaka v
sistemu, to moramo izboljšati. S pravilnikom, registracijo R in določilom o
pravočasni prijavi na turnir, bi to sistemsko napako odpravili.
● Bartol Franci,
bivši član komisije za rekreacijo,
Trbovlje
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Veterani

Veterani in rekreativci
v sezoni 2012/13

T

urnirji za veterane in rekreativce
tudi v sezoni 2012/13 potekajo
po ustaljenem ritmu. Vrstni red
organizatorjev je postal že tradicionalen, saj je prvi turnir v Ljutomeru, sledijo pa si: Velike Lašče, Kidričevo,
Petrovče, Ravne na Koroškem, Nova
Gorica in Ajdovščina. Omeniti moram,
da je vedno več tudi manjših, lokalnih
turnirjev. Turnirjev se udeležuje tudi
vedno več igralcev. Prihajajo novi
obrazi, na turnirjih pa bi radi videli tudi
več nekdanjih aktivnih igralcev.
Zaradi večanja števila turnirjev je potrebno uskladiti termine, da ne bi prišlo do prekrivanja.
V prejšnji sezoni smo začeli z »R« registracijo (rekreativci), v tej sezoni pa
bomo tej temi posvetili še več pozornosti. Tako so morali imeti veterani in
rekreativci, ki so hoteli igrati na državnem prvenstvu, ki je bilo letos v Bohinjski Bistrici, urejeno članarino za
igralno sezono.
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Z NTZS se dogovarjamo tudi o sodelovanju veteranov in rekreativcev na Masters turnirju. Tam si bomo lahko ogledali mlajše, kvalitetne igralce, čeprav tudi
veterani in rekreativci lahko pokažemo dobro in atraktivno igro.
Nekaj rekreativnih igralcev se bo letos udeležilo Evropskega prvenstva veteranov, ki bo konec maja v Bremnu v Nemčiji. ● Janez Zore
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