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Koledar dogodkov 

Januar 2014

04. 01. 2014 Tržič (SLO - Slovenija) Doma/Ostalo 3. OT Alpe-Adria - PRESTAVLJENO! 
Prestavljeno z 22. 12. 2013 in 14. 12. 
2013 zaradi zasedenosti dvorane in 
drugih dogodkov.

09. 01. 2014 
12. 01. 2014

Dubai (UAE - Zdr. Arabski 
Emirati)

Tujina/Člani GAC Group 2013 ITTF World Tour Grand 
Finals

11. 01.2014 
12. 01. 2014

Več mest (SLO - Slovenija) Doma/Ekipno DP - mladinci Ekipno DP za mladince - 1. fin. skupina

11. 01. 2014 
12. 01. 2014

Več mest (SLO - Slovenija) Doma/Ekipno DP - mladinci Ekipno DP za mladinke - 1. fin. skupina

18. 01. 2014 Več mest (SLO - Slovenija) Doma/SNTL 1. SNTL za moške, 10. krog

18. 01. 2014 Petrovče (SLO - Slovenija) Rekreativci/Rekreativci 4. turnir za jakostno lestvico

19. 01. 2014 Puconci (SLO - Slovenija) Doma/Člani 2. OT za članice in člane (U-21)

19. 01. 2014 Puconci (SLO - Slovenija) Doma/Mladi 2. OT za mlajše kadetinje in kadete

22. 01. 2014 
23. 01 .2014

Vilanova de Gaia  
(POR - Portugalska)

Tujina/Mladi Mladinske olimpijske igre 2014 - svetovne 
kvalifikacije

24. 01. 2014 
26. 01. 2014

Vilanova de  Gaia  
(POR - Portugalska)

Tujina/Mladi 2013 ITTF Global Junior Circuit Finals

25. 01. 2014 Velike Lašče (SLO - Slovenija) Rekreativci/Rekreativci 14. Cenetov memorial

25. 01. 2014 
26. 01. 2014

Več mest (SLO - Slovenija) Doma/Ekipno DP - kadeti Ekipno DP za kadetinje - 1. fin. skupina

25. 01. 2014 
26. 01. 2014

Več mest (SLO - Slovenija) Doma/Ekipno DP - kadeti Ekipno DP za kadete - 1. fin. skupina

29. 01. 2014 
01. 02. 2014

Szombathely 
(HUN - Madžarska)

Tujina/Člani GAC Group ITTF World Tour, Hungarian 
Open - Challenge Series

Februar 2014

01. 02. 2014 Več mest (SLO - Slovenija) Doma/SNTL 1. SNTL za moške, 11. krog

01. 02. 2014 Več mest (SLO - Slovenija) Doma/SNTL 2. SNTL za moške, 6. krog

01. 02. 2014 Več mest (SLO - Slovenija) Doma/SNTL 2. SNTL za ženske, 4. krog

01. 02. 2014 Več mest (SLO - Slovenija) Doma/SNTL 3. SNTL za moške, 5. krog

01. 02. 2014 Ravne na Koroškem 
(SLO - Slovenija)

Rekreativci/Rekreativci 5. turnir za jakostno lestvico

02. 02. 2014 Puconci (SLO - Slovenija) Doma/Člani 2. TOP članic in članov

02. 02. 2014 Črnomelj (SLO - Slovenija) Rekreativci/Rekreativci Turnir za rekreativce v počastitev praznika 
občine Črnomelj 2014

06. 02. 2014 
09. 02. 2014

Budimpešta 
(HUN - Madžarska)

Tujina/Mladi 19. mednarodni memorialni turnir  
János Molnár

07. 02. 2014 
09. 02. 2014

Lausanne (SUI - Švica) Tujina/Člani DHS Europe Table Tennis Cup, European 
qualification for the ITTF World Cups

08. 02. 2014 Več mest (SLO - Slovenija) Doma/SNTL 1. SNTL za moške, 12. krog

08. 02. 2014 Več mest (SLO - Slovenija) Doma/SNTL 1. SNTL za ženske, 8. krog

08. 02. 2014 Topolšica (SLO - Slovenija) Rekreativci/Rekreativci 15. Menihov memorial 
NTK Spin Šoštanj«

09. 02. 2014 Preserje (SLO - Slovenija) Doma/Ostalo 4. MRNTZ 
Stran=http://www.mrntz.org/index.
php?option=com_content

09. 02 .2014 
11. 02. 2014

Hodonin (CZE - Češka) Tujina/Mladi Mladinske olimpijske igre 2014  
Evropske kvalifikacije

12. 02. 2014 
16. 02. 2014

Kuwait City (KUW - Kuvait) Tujina/Člani GAC Group ITTF World Tour, Kuwait  
Open - Super Series

12. 02. 2014 
16. 02. 2014

Hodonin (CZE - Češka) Tujina/Mladi Odprto prvenstvo Češke za mladince  
in kadete, ITTF Premium Junior Circuit

Bela žogica je uradno glasilo Namiznoteniške zveze Slovenije. Glavna in odgovorna urednica: Sajda Slatinšek. Tehnični urednik: Matija Krnc.  
Ureja ga uredniški odbor. Naslov uredništva: NTZS – Bela žogica, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. E-pošta: belazogica@ntzs.si, telefonska številka: 
01/ 4397560, faks: 01/ 4331142. Bela žogica je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1553. Število izvodov: 
1000. Oblikovanje in tisk: Šenk marketing, Aleš Šenk, s.p.
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Uvodnik

■ Matija Krnc

V zadnjem uvodniku pred skupščino Namiznoteniške zveze Slovenije 
smo zapisali, da se bodo predstavniki klubov odločili, kako so bili zado-
voljni z vodenjem zveze v zadnjem štiriletnem mandatu in dosedanjim 

predsednikom  mag. Marjanom Hribarjem. Izidi glasovanja so pokazali, da 
je bilo delo opravljeno dobro, v nekaterih segmentih celo odlično, zato je ob 
koncu volitev predsednik doživel celo aplavz. V nadaljevanju revije objavljamo 
intervju z novim (starim) predsednikom s pogledom na naslednji mandat, v 
tem uvodniku pa bomo zapisali predvsem nekaj ključnih ugotovitev, ki so za-
gotovile predsedniku drugi mandat.

Na prvem mestu je vsekakor finančna stabilizacija NTZS, saj je predse-
dnik s svojo ekipo poleg vseh sredstev, ki jih zveza dobiva od države, uspel 
zagotoviti tudi kar nekaj dodatnih finančnih sredstev pokroviteljev. S tem je 
dosegel, da je NTZS v celoti pokrivala reprezentančni program, hkrati pa je 
zagotovil vrhunskemu namiznemu tenisu tudi dobre pogoje za razvoj. Vse to 
so igralci »vračali« z obrestmi, saj so se v zadnjem mandatu vrnili iz evropskih 
prvenstev s kar šestimi medaljami, naš najboljši igralec Bojan Tokić pa si je 
z odličnimi rezultati zagotovil direktno uvrstitev na Olimpijske igre, že drugič 
zapored. Seveda so bili to le rezultati dobrega individualnega in klubskega 
dela. Morda še bolj kot z zagotovilom dodatnih financ, si je predsednik zagoto-
vil dodatne pozitivne ocene z ustanovitvijo Namiznoteniškega trening centra 
v Novem mestu z vodjem Jožetom Urhom. S prihodom oziroma vrnitvijo tako 
uglednega domačega strokovnjaka za trening mladih, so se na široko odprla 
vrata dobremu strokovnemu delu. In prav v stroki, dobrem sodelovanju, pove-
zovanju, dogovarjanju, izmenjavi izkušenj so trenerji  »začutili« trening center. 
Seveda je po nekaj mesecih delovanja nemogoče oceniti delo centra, vendar 
pa so dani vsi pogoji za dobro in uspešno delo. Poleg tega pa se je predse-
dnik ves čas zavzemal tudi za racionalizacijo na vseh ravneh, tako pri izvedbi 
tekmovanj, kot pri poslovanju pisarne, hkrati pa v zadostni meri skrbel tudi 
za uspešno promocijo namiznega tenisa. V okvir tega sodi tudi organizacija 
WCC (Svetovnega kadetskega izziva), ki je bil izredno uspešno izveden na Oto-
čcu in s katerim si je Namiznoteniška zveza Slovenije pridobila dodaten ugled 
pri Svetovni namiznoteniški federaciji (ITTF). Izredno uspešno izveden projekt 
WCC bo imel kar dolgoročne posledice za slovenski namizni tenis in NTZS. Že 
marca bo v Slovenijo prišel na uradni obisk predsednik ITTF Adham Sharara, 
tako da bo slovenski namizni tenis znova v središču pozornosti svetovne na-
miznoteniške javnosti. 

Ker je predsednik NTZS tudi v svojem programu za naslednji mandat zapi-
sal kar nekaj smelih ciljev smo lahko prepričani, da jih bo zaradi svoje zavze-
tosti in predanosti uresničil in da bo tudi drugi mandat zaključil enako, ali še 
bolj uspešno. 

Na volitvah nič novega  
- novi (stari) predsednik NTZS
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Pogovor

■ Matija Krnc

Ste pričakovali tak razplet volitev?
Vsekakor sem zadovoljen s pod-

poro, ki so mi jo izkazali predstavni-
ki klubov. Lahko rečem, da je to re-
zultat uspešnega dosedanjega dela, 
saj smo kar veliko ciljev, ki smo jih 
zapisali v programe, tudi uresničili. 
Tudi finančno se je stanje NTZS pre-
cej stabiliziralo, tako da so to opazili 
tudi v naših klubih, še posebno v ti-
stih, ki imajo reprezentante, saj smo 
zagotovili toliko sredstev, da repre-
zentančni program v celoti plačuje 
zveza.

Kaj bi izpostavili za minuli man-
dat?

V srednjeročni program zveze 
smo zapisali tudi nekaj smelih na-
črtov, ki pa smo jih uresničili že v 
prvem mandatu. Med te vsekakor 
sodi Namiznoteniški trening center 
Slovenije v Novem mestu z Jožetom 
Urhom kot vodjem. Že z dosedanjim 
delom centra so vsi izredno zado-
voljni, čeprav je začel delovati šele v 
začetku letošnjega šolskega leta in 
se bodo pravi rezultati pokazali šele 
čez nekaj let. Toda že to, da smo iz 
tujine znova vrnili slovenskega vr-
hunskega strokovnjaka, kjer se je 
izkazal z odličnim vodenjem in rezul-
tati, tako kot številni slovenski tre-
nerji v tujini, nekaj velja, saj je bilo 
to v začetku mandata skoraj iluzija.

Kaj pa ostala dejavnost zveze?
Urejenost zveze se ne kaže samo 

s finančnimi pokazatelji, temveč 
tudi in predvsem v povezanosti s 
klubi. Imamo tudi nekaj sreče, da 
disciplinska komisija nima dela, kar 
pomeni, da se dogovori spoštujejo 
in da majhne nevšečnosti, ki se, 

sem in tja pojavljajo na tekmova-
njih, odpravljamo z dogovori. To je 
velika prednost naše zveze, hkrati 
pa tudi dobri rezultati. Ne smemo 
pozabiti, da so naši tekmovalci, za 
katere smo pripravili najboljše po-
goje v okviru možnosti, v minulem 
mandatu iz evropskih prvenstev pri-
nesli kar 6 medalj, od tega naš naj-
boljši igralec zadnjega obdobja Bo-
jan Tokić 3 in kadetska ekipa (Darko 
Jorgić, Erik Paulin, Aljaž Šmaljcelj, 

Tilen Cvetko)  1 z Darkom Jorgićem 
na čelu, ki je sam prispeval še 2 v 
dvojicah. Seveda je vsaka prelomni-
ca primeren čas za oceno in volitve 
so vsekakor primeren čas za to. 
Zaradi obilice dela na odgovornih 
delovnih mestih sem razmišljal, ali 
vztrajati še naprej. Hitro sem ugoto-
vil, da smo v minulem obdobju pri-
merno poskrbeli za vrhunski šport, 
da pa lahko na področju šolskega 
športa, množičnosti, rekreacije, in-

Mag. Marjan Hribar  
soglasno v drugi mandat
V SEPTEMBrU JE BILA VOLILNA SKUPŠčINA NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE, NA KATErI  
JE BIL ZA PrEDSEDNIKA SOgLASNO PONOVNO IZVOLJEN MAg. MArJAN HrIBAr. PrED ZAčETKOM 
VODENJA V DrUgEM MANDATU SMO SE Z NOVIM (STArIM) PrEDSEDNIKOM POgOVArJALI  
O NAčrTIH IN PrOgrAMIH.

Marjan Hribar / Foto: Andrej Matič
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validov in promocije namiznega te-
nisa naredimo še mnogo več, zato 
sem ponovno kandidiral. Seveda 
pa ne gre zanemariti tudi finančne-
ga vidika in lahko se pohvalimo, da 
smo ena redkih zvez, ki nima dolgov 
niti do igralcev, niti do zaposlenih. 
Vse to nam uspeva s skrbnim ravna-
njem sredstev, ki jih dobimo tako od 
države kot tudi zvestih pokroviteljev.

Bo vrhunski šport v tem mandatu 
v drugem planu?

Ne, ne, napačno smo se razume-
li. Vrhunskemu namiznemu tenisu 
bomo še naprej posvečali največ 
pozornosti, saj le tako lahko kakovo-
stno dodajamo tudi druge programe 
dejavnosti. Dobri ali odlični rezultati 
posameznikov ali ekipe v namiznem 
tenisu so vlečna sila razvoja in brez 
razvoja ni napredka. To se je po-
kazalo v številnih namiznoteniških 
sredinah, ki so primerljive z našo. 
Kakovostno delo in ustrezni pogoji 
so šele osnova, za napredek pa je 
treba še nekaj več. 

Ste s tem mislili tudi na Strokovno 
trenerski svet, ki že nekaj časa ne 
deluje?

Vsekakor je treba stroki tudi v 
okviru zveze dati svoje ustrezno 

mesto. Prav zato smo se dogovorili 
z vodjem centra Jožetom Urhom, da 
se ponovno aktivira tudi ta del naše 
dejavnosti, ki je bil v zadnjem času 
nekako na stranskem tiru. V okviru 
klubov so trenerji dobro delovali in 
izpolnjevali njihove programe, med-
tem ko smo bili pri usklajevanju 
skupnih akcij bolj šibki. S povezavo 
z vodjem centra pa so vsi ponovno 
začutili, da imajo lahko tako klubi 
kot center koristi, če se povezujejo, 
izmenjajo znanje in izkušnje tudi v 
procesu treninga, ne samo v fazi 
tekmovanj. S prevzemom te odgo-
vorne funkcije Boruta Verena sem 
prepričan, da bomo tudi na tem po-
dročju naredili korak naprej. glede 
na dejstvo, da je v zadnjem obdobju 
tudi na Fakulteti za šport nekaj na-
miznoteniških igralcev diplomiralo, 
se nam torej tudi na tem področju 
obetajo boljši časi. Seveda pa bomo 
lahko kaj več o teh rezultatih in ure-
sničitvah programa zapisali šele ob 
koncu mandata.

Slaba novica je odpoved turnirja v 
Velenju? Ste ga dokončno izbrisali 
iz koledarja?

Znano je, da smo v Sloveniji odlič-
no izvedli vse doslej zaupane turnir-
je, tudi iz svetovne serije Tour tek-

movanj, saj smo v Velenju uspešno 
izvedli kar 13 teh tekmovanj. Žal so 
gospodarske razmere v Sloveniji tre-
nutno takšne, da si ne moremo pri-
voščiti tekmovanja, ob katerem bi 
imeli ob koncu negativni saldo. Brž 
ko se bodo razmere izboljšale, da 
bomo s turnirjem tudi kaj zaslužili, 
bomo znova kandidirali za kakšno 
tekmovanje. Prepričani smo, da 
bomo prav zaradi odličnih doseda-
njih izvedb kmalu znova v koledarju 
tekmovanj ITTF.

Je bila organizacija WCC (Svetov-
nega kadetskega izziva) zamenja-
va za člansko izvedbo?

Za organizacijo turnirja, ki smo 
ga izredno uspešno izvedli na Oto-
čcu, gre zasluga predvsem Poloni 
čehovin iz ITTF, ki nam je ponudila 
to tekmovanje po odpovedi Turčije. 
čeprav je bilo časa izredno malo, 
smo z nekaj smelosti, predvsem pa 
z veliko mero mladostne zagnanosti 
in izkušenj strokovnega in tehnič-
nega vodstva  presenetili tudi vse 
prisotne, predvsem pa vodstvo ITTF. 
Ker je precejšen del k uspešni izved-
bi prispevala tudi ITTF s finančnim 
prispevkom, je bilo to tekmovanje 
uspešno tudi po tej plati. Vsekakor 
pa je bila odlična promocija za Slove-

Uspešno delo NTZS je kadetska reprezentanca kronala tudi z bronasto medaljo na 2013 Svetovnem  
kadetskem izzivu / Foto: Andrej Matič
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nijo in seveda tudi za NTZS, ki je prejela same 
pohvale po tem tekmovanju. To tekmovanje pa 
je imelo tudi dolgoročne posledice za NTZS, saj 
bo glavni pokrovitelj tega tekmovanja, kitajska 
družba First China Investment kmalu podpisa-
la z NTZS tudi večletno sponzorsko pogodbo. 
če k temu dodamo tudi informacijo, da bo na 
osnovi povabila na WCC in odlične organizacije 
v začetku marca prihodnje leto prišel v Slove-
nijo tudi sam predsednik ITTF Adham Sharara 
s številno delegacijo, potem je bila odločitev za 
organizacijo WCC pravilna.

In kakšne aktivnosti še planirate v nasle-
dnjih sezonah?

Tudi v domačem okolju predvidevamo še 
nekaj akcij za popularizacijo namiznega teni-
sa, morda tudi z nadaljevanjem akcije 5000 lo-
parčkov. Zavedamo se tudi, da namizni tenis v 
raznih ligah igra nekaj tisoč nekdanjih igralcev 
ali samo privržencev namiznega tenisa, saj je 
to šport za vse generacije. Tudi za te predvi-
devamo nekaj aktivnosti, tako sami kot tudi v 
sodelovanju z nekaterimi klubi, šolami, zavodi 
in ustanovami. V začetku leta pa bomo ponovili 
dan NTZS, na katerem bomo tako v delovnem 
kot sproščenem vzdušju premlevali vse naše 
težave in jih seveda z domačimi strokovnjaki iz 
vseh področij poskušali osvetliti na način, da 
bodo plani in cilji do konca mandata uresničlji-
vi in da bodo imeli tudi v klubih občutek, da 
NTZS ni samo reprezentanca, ampak je sode-
lovanje s klubi na vseh ravneh zgledno in zado-
voljivo za obe strani.

Pred nami je konec koledarskega leta. Kaj 
bi zaželeli svojim članom v prihajajočem 
2014?

Igralkam in igralcem, ki so najbolj pomemb-
ni v naši veliki namiznoteniški družini, kar naj-
več uspehov in osebnega zadovoljstva tako na 
treningih, tekmovanjih in izven njih, trenerjem 
obilo zadovoljnih trenutkov ob uspešnih vajah 
in njihovi izvedbi na tekmovanjih, sodnikom 
dobro mero pravih odločitev, funkcionarjem 
zvrhano mero tolerance do nasprotnih mnenj. 
Skratka vsem članom velike namiznoteniške 
družine želim veliko osebne sreče in zadovolj-
stva v letu 2014.  

  

Predstavniki podjetja First China Investment so bili s 
sodelovanjem zadovoljni / Foto: Andrej Matič

Marjan Hribar, Nj. eksc. gospod ZHANG Xianyi z ženo  
/ Foto: Andrej Matič

V opisu dela predsednika je tudi medijska aktivnost  
/ Foto: Andrej Matič
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Kadetski izziv

■ Tim Šfiligoj

Namizni tenis je prav gotovo 
ena izmed najbolj razširje-
nih športnih panog na sve-

tu, saj ga igra več kot 150 milijonov 
registriranih tekmovalcev in 250 
milijonov rekreativnih igralcev v 218 
državah sveta, ki so registrirane pri 
Mednarodni namiznoteniški zvezi. 
član te velike namiznoteniške dru-
žine je tudi Namiznoteniška zveza 
Slovenije, ki je na Otočcu med 26. 
oktobrom in 3. novembrom gostila 
Svetovni kadetski izziv, na katerem 
se je zbralo 64 najboljših svetovnih 
igralcev in igralk namiznega tenisa 
do 15 let, skupaj pa kar 200 udele-
žencev iz 48 držav.

Največji svetovni kadetski dogo-
dek, ki poteka že vse od leta 2002, 
je v prvih treh izvedbah okronal tre-
nutno tri najboljše igralce na svetu 
Zhang Jikeja, Ma Longa in Xu Xina, 
zato ne preseneča, da Mednarodna 

namiznoteniška zveza Svetovnemu 
kadetskemu izzivu namenja veliko 
pozornosti v vseh pogledih organi-
zacije.

Posebnost WCC-ja je poseben 
sistem tekmovanja, saj med seboj 
tekmujejo ekipe kontinentov. Poleg 
šestih kontinentalnih ekip iz Afrike, 
Azije, Evrope, Južne Amerike, Sever-
ne Amerike in Oceanije, imata pra-
vico do nastopa še ekipi ITTF-ovih 
Svetovnih upov in domača reprezen-
tanca. Vsako ekipo sestavljajo po 4 
fantje in 4 dekleta, ki pa ne smejo 
biti iz istih držav.

Prve tri dni je na Otočcu pod vod-
stvom enega izmed najbolj cenjenih 
evropskih trenerjev Ištvana Korpe 
potekal trening kamp, kjer so bili 
mladi igralci deležni številnih na-
svetov priznanih trenerjev za mlade, 
nato pa se je 29. oktobra z uradno 
otvoritvijo ob 9. uri zjutraj v Športno-
rekreacijskem centru Otočec začelo 
zares.

V preteklosti je bilo v Sloveniji or-
ganiziranih že več velikih svetovnih 
namiznoteniških dogodkov, kar je 
prispevalo k prepoznavnosti naše 
nacionalne zveze kot odličnega 
organizatorja, ki vrhunsko izpelje 
tako tekmovalni kot gostiteljski del 
tovrstnih organizacijsko zahtevnih 
projektov in tudi tokrat naši organi-
zatorji niso razočarali.

V tem primeru je Namiznoteni-
ška zveza Slovenije kandidaturo za 
izvedbo Svetovnega kadetskega iz-
ziva po odpovedi Turkov zaradi sla-
bega finančnega stanja dobila šele 
konec avgusta, kar je za organizaci-
jo tako velikega dogodka zelo malo 
časa, vsekakor pa je bil ta dogodek 
v naši prelepi deželi še kako dobro-
došel za našo kadetsko ekipo, ki je 
julija na 56. Evropskem prvenstvu 
za mladino v Ostravi na krilih Dar-
ka Jorgića in Erika Paulina osvojila 
bronasto kolajno v ekipnem delu 
tekmovanja.

ITTF World Cadet Challenge  
na Otočcu uspel v polni meri

Za uspeh z veliko začetnico je zaslužen »I feel Table Tennis team« 
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Aktualno

Darku in Eriku sta se tokrat pri-
družila Tilen Cvetko in Peter Hribar 
in že prvi dan tekmovanja so si va-
rovanci Mateja Petarja z zmagama 
nad ekipama Oceanije in Severne 
Amerike priborili polfinalni nastop 
in s tem bronasto kolajno. V polfina-
lu so naše fante zaustavili Evropejci, 
pri katerih je dve točki prispeval ak-
tualni evropski prvak Tomas Polan-
sky, na koncu pa so naši mladi upi 
po porazu z Južnoameričani osvojili 
4. mesto. Dekleta v postavi Tamara 
Pavčnik, gaja Paradiž, Nika Naglič 
in Katrina Sterchi so pod vodstvom 
Vesne Ojsteršek Drnovšek ekipno 
tekmovanje končala na 6. mestu.

Kot je to že v stalni navadi, je bila 
tudi na Otočcu najvišja stopnička 
na odru za zmagovalce rezervirana 
za Azijce. V ekipnem delu so fantje 
iz daljnega vzhoda slavili brez ve-
čjih težav, dekleta pa so imela proti 
Evropejkam precej več dela. Ena 
izmed najperspektivnejših evrop-
skih igralk v zadnjih letih romunka 
Adina Diaconu je v finalu prema-
gala tako Kitajko Li Yiran, kot tudi 
Japonko Mimo Ito, vseeno pa to ni 
bilo dovolj za skalp nad Azijkami, ki 
so na koncu slavile s 3:2.

Po koncu ekipnih bojev je bil v 
četrtek 31. oktobra na vrsti I feel 
Slovenia Day, ki je prav vse zbrane 
akterje popeljal v Postojnsko jamo, 
nato pa na Otočcu še na srednjeve-
ški grad Struga.

Dan počitka je bil za mlade igral-
ce še kako dobrodošel, saj jih je ča-

kal podaljšani vikend bojev v kon-
kurencah posameznikov in dvojic. V 
nedeljo zvečer je bilo tako jasno, da 
je Kitajska korak pred Svetom tudi 
že v kadetski konkurenci. Wang 
Chuqin in Li Yiran sta namreč eki-
pnemu zlatu dodala še zlato pri po-
sameznikih in v konkurencah dvojic 
ter tako postala najuspešnejša tek-
movalca turnirja. Še posebej zani-
mivo je bilo finale kadetinj, v kate-
rem je morala kitajska predstavnica 
za zmago proti Japonki Mimi Ito ga-
rati sedem nizov. Pri posameznikih 
so bili na prvih štirih mestih sami 
Azijci, pri posameznicah pa je to 
uspelo preprečiti rusinji Marii Ma-
lanini, ki je po zmagi nad Korejko 
Kim Jiho osvojila 3. mesto in tako 
poskrbela za edini manjši spodrsljaj 
Azijcev.

Za nov velik uspeh slovenskega 
mladinskega namiznega tenisa je 
poskrbel Darko Jorgić, ki je v konku-
renci posameznikov osvojil končno 
5. mesto in bil tako najboljši nea-
zijec na prvenstvu. Uspeh je z 12. 
mestom dopolnil še Erik Paulin, pri 
dekletih pa se je po seriji dobrih 
predstav najbolj izkazala Tamara 
Pavčnik, ki je osvojila končno 17. 
mesto. Odličen rezultatski izplen 
naše reprezentance na prvenstvu 
sta zaokrožili dvojici Jorgić/Paulin 
in Pavčnik/Paradiž, ki sta se prebili 
v četrtfinale.

Na uvodnem srečanju s pred-
stavniki NTZS konec avgusta je vod-
ja tekmovanja raul Calin direktorici 

turnirja Sajdi Slatinšek ob potrditvi 
kandidature dejal, da je to lepa pri-
ložnost za slovenski namizni tenis 
in že tekom turnirja je bilo jasno, 
da so jo domači organizatorji za-
grabili z obema rokama. Ob izdatni 
finančni pomoči glavnih sponzorjev, 
kitajske investicijske združbe First 
China Investment in delavcev ter 
prostovoljcev, ki so svoje delo v dvo-
rani zaključili tudi po tretji uri zju-
traj, je Slatinškovi uspelo pripraviti 
nepozaben dogodek, ki je navdušil 
prav vse prisotne, o vrhunski orga-
nizaciji pa priča izjava direktorice 
ITTF-a Judith Farago, ki je v zaključ-
nem pozdravu dejala, da ne pomni, 
kdaj je vodjo tekmovanja Calina na-
zadnje videla tako sproščenega, s 
pohvalami na račun organizatorjev 
pa niso skoparili niti mladi igralci in 
vodje ekip.

Ob vseh odmevnih rezultatih na-
ših mladih namiznoteniških upov, 
ki se borijo, da bodo nekoč stopili 
v čevlje Bojana Tokića, je Svetovni 
kadetski izziv v Slovenijo prišel v 
pravem času in kljub naši geograf-
ski majhnosti, so se na Otočcu ob 
koncu oktobra oz. začetku novem-
bra znova pokazale najplemeni-
tejše slovenske kvalitete - bogata 
športna tradicija, trdo delo ter 
gostoljubnost. Naj bo 7 dni vrhun-
skega namiznega tenisa v Sloveniji 
opomnik, da je najhitrejši šport z 
loparji pri nas še kako živ, in da za 
vsako uspešno zgodbo stoji veliko 
trdega dela.

Dobitniki medalj v ekipnem delu tekmovanja
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Tekmovanja

■ Tim Šfiligoj

Letošnja sezona na državni ravni pod okriljem Nami-
znoteniške zveze Slovenije vsebuje skupaj 26 tekmo-
vanj v kategorijah mlajših kadetov, kadetov, mladin-

cev, članov do 21 let in članov. V prvem delu sezone, ki se 
je s 1. TOP za kadete zaključil 8. decembra, je bilo odigra-
nih 11 republiških turnirjev, kjer smo v nekaterih primerih 
na vrhu odra za zmagovalce videli znana imena, mesto na 
njem pa so si izborili tudi nekateri novi obrazi. Pa si poglej-
mo, kako se je dosedanja sezona na domačih tleh odvila. 

Kot je razvidno iz razpredelnice, so se kadeti, mladinci 
in člani letos pomerili že na treh turnirjih. Med mladinci ne-
premagan ostaja Darko Jorgić ter je ob Tilnu Cvetku in Pe-
tru Hribarju, ki sta bila uspešna na kadetskih tekmovanjih, 
odgovoren za odličen začetek sezone NTK Krka. Pri mladin-
kah letos še naprej uspešno nastopa Zala Veronik, ki pa je 
morala na 1. TOP-u priznati premoč Tamari Pavčnik, ki se 
vrača po težki poškodbi kolena. Pri kadetinjah je situacija 
povsem drugačna, saj smo na treh odigranih turnirjih (1. 
OT, 2. OT in 1. TOP) dobili tri različne zmagovalke. Po vrsti 
so slavile Nika Naglič, Nuša Bolte in Ana Tofant, to pa oblju-
blja zanimiv boj za vrh jakostne lestvice do konca sezone. 
V konkurenci mlajših kadetov je na 1. OT v Cerknici na za-
četku decembra do svoje premierne zmage na republiških 
tekmovanjih prišel Matija Novel, podobno pa je uspelo tudi 
Katarini Stražar ter že prej omenjenim Hribarju, Boltetovi in 
Tofantovi.

Novi obrazi na  
vrhu domačih tekmovanj

Darko Jorgić je sezono začel odlično in že prevzel vodstvo na mladinski lestvici. / Foto: Andrej Matič

V Sloveniji ekskluzivno zastopamo 
Butterfly in Stigo.
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Precej razgiban začetek sezone so 
nam pripravili tudi člani. Pri moških je 
prvi turnir sezone na Koroškem pripadel 
Maticu Slodeju, pri dekletih pa domačin-
ki Zali Veronik, medtem ko je bil vrh zma-
govalnega odra na 1. TOP-u rezerviran za 
dva mlada reprezentanta – zmage brez 
poraza sta se veselila Ludvik Peršolja in 
Alex galič. Za konec koledarskega leta, 
sta v soboto, 7. decembra, v Kidričevem 
slavila izkušena 34-letni Uroš Slatinšek 
in 37-letna Asya Kasabova.

Edino dosedanje srečanje mlajših čla-
nov do 21 let – v sezoni potekajo samo 
trije turnirji in sicer 1. OT, 2. OT in držav-
no prvenstvo – sta osvojila Ludvik Peršo-
lja in Zala Veronik.

V nadaljevanju sezone bodo tako kot 
vsako leto v ospredju državna prvenstva. 
Začeli bodo mladinci in sicer bo 11. in 
12. januarja potekalo ekipno DP, 25. in 
26. januarja pa se bodo za ekipne na-
slove udarili še kadeti. Prvo posamično 

Turnir

Igralke Fužinarja se zdijo tudi v letošnji sezoni nepremagljive, 
prvenstvo pri moških pa utegne biti veliko bolj zanimivo. / Foto: Foto Ivko

Preglednica nosilcev kolajn dosedanjega dela domače sezone:

Mlajši kadeti 1. mesto 2. mesto 3. - 4. mesto 3. - 4. mesto

1. OT rS, 01. 12. 2013
Cerknica

Matija Novel rok Trtnik Taj Lavrič Marsel Šegula

Katarina Stražar Lea Paulin Nika Kobetič Lara Opeka

Kadeti

1. OT rS, 22. 09. 2013
Ljubljana

Tilen Cvetko Peter Hribar Jaka Strohsack Luka Norčič

Nika Naglič Aleksandra Vovk gaja Mavri Katrina Sterchi

2. OT rS, 20. 10. 2013
Mengeš

Tilen Cvetko Peter Hribar Nejc Erjavec Luka Norčič

Nuša Bolte Katarina Stražar Pia Mihevc Aleksandra Vovk

1. TOP rS, 08. 12. 2013
Otočec

Peter Hribar Tilen Cvetko Luka Norčič

Ana Tofant Aleksandra Vovk Nika Naglič

Mladinci

1. OT rS, 08.09.2013
Križe

Darko Jorgić Patrik Sukič Erik Paulin Deni Kožul

Zala Veronik gaja Paradiž Urška čokelj Nika Veronik

2. OT rS, 13.10.2013
Izola

Darko Jorgić Deni Kožul Tilen Cvetko Tom Šfiligoj

Zala Veronik Nika Veronik Maja Milenkovski Tamara Pavčnik

1. TOP rS, 17.11.2013
Kidričevo

Darko Jorgić Deni Kožul Patrik Sukič

Tamara Pavčnik Zala Veronik Nika Veronik

Člani do 21 let

1. OT rS, 01.12.2013
Cerknica

Ludvik Peršolja Darko Jorgić Deni Kožul Denis Pintar

Zala Veronik Tjaša Založnik Katja gutnik Tamara Pavčnik

Člani

1. OT rS, 15.09.2013
ravne na Koroškem

Matic Slodej Ludvik Peršolja Darko Jorgić Danilo Piljak

Zala Veronik Kristina rahotin Katja gutnik Nina Pavlin

1. TOP rS, 10.11.2013
ravne na Koroškem

Ludvik Peršolja Uroš Slatinšek Tomaž roudi

Alex galič Nina Zupančič Manca Fajmut

2. OT rS, 07.12.2013
Kidričevo

Uroš Slatinšek Matic Slodej gregor Zafoštnik Bojan ropoša

Asya Kasabova Jana Ludvik Ivana Zera Nina Pavlin
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V spomin

Pokalni naslov sta v sezoni 2013/2014 osvojila NTK Krka  
pri moških in NTK Fužinar Interdiskont pri ženskah.
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državno prvenstvo bo 1. in 2. marca potekalo v Cer-
knici, za naslove državnih prvakov pa se bodo uda-
rili člani. Lanska naslova bosta branila Jan Žibrat in 
Manca Fajmut.

Jesenski del 1. SNTL po okusu favoritov
če smo ugotovili, da so na posamičnih tekmova-

njih na vrhu nekateri novi obrazi, potem lahko na-
sprotno trdimo za jesenski del Slovenske namizno-
teniške lige. Pri moških bodo na vrhu prezimili igralci 
ŽNTK Zavarovalnica Maribor, ki so sicer izgubili proti 
tretjeuvrščeni ekipi NTK Krka, vendar nato v večnem 
derbiju zadnjih nekaj let s 5:2 ugnali NTK Kema I. 
Letošnja ligaška sezona prinaša tudi nekatere spre-
membe, največja izmed njih pa je zagotovo uvedba 
končnice oz. playoffa, kjer se bodo po končanih 18. 
krogih v polfinalu in finalu pomerile najboljše štiri 
ekipe rednega dela prvenstva. Trenutno 4. mesto v 
1. SNTL za moške drži NTK Ilirija, vendar bo boj za 
končnico še kako hud, saj Ljubljančanom za ovra-
tnik dihajo ekipe NTK Letrika, NTK Tempo in NTS 
Mengeš.

V 1. SNTL za ženske je vrstni red pod vrhom sicer 
nekoliko drugačen kot v preteklih sezonah, vseeno 
pa je sam vrh rezerviran za zadnjih 5 let neprema-
gljivo ekipo NTK Fužinar Interdiskont. Na drugem 
mestu se nahajajo še ene Korošice in sicer iz NTK 
Muta, ki so ob identičnem izkupičku zmag in pora-
zov (5:2) kot igralke iz NTK Letrika dobile medse-
bojni obračun s Primorkami. Na četrtem mestu je 
NTK Arrigoni, šele na 5. mestu pa se nahaja NTK 
Logatec, ki je v zadnjih dveh sezonah tekmovanje 
zaključil na drugem mestu.

Spomladanski del bodo moški z 10. krogom pri-
čeli 18. januarja, ženske pa z 8. krogom šele na Kul-
turni praznik 8. februarja. Najučinkovitejša igralca 
prvega dela ligaške sezone med elito sta Uroš Sla-
tinšek (21:2) in Nina Pavlin (16:0).

 Naslova pokalnih prvakov odšla na Koroško  
in v Dolenjsko
ravne na Koroškem so v soboto, 14. decembra, 

gostile finalni turnir četverice letošnjega Pokala re-
publike Slovenije. Pri ženskah je bilo vse po starem, 
saj so domače igralke iz NTK Fužinar Interdiskont 
(Asya Kasabova, Manca Fajmut, Zala Veronik in Nika 
Veronik) brez težav znova osvojile 1. mesto, potem 
ko so v finalu s 5:2 premagale NTK Arrigoni. Tretje 
mesto so osvojile igralke NTK Muta, četrte pa so bile 
igralke NTK Logatec.

Pri članih smo bili priča prvencu NTK Krka na 
članskih ekipnih tekmovanjih. Ekipa v postavi Uroš 
Slatinšek, Darko Jorgić, Tilen Novak in Neven Karko-
vić je najprej v polfinalu s 5:1 premagala NTK Kema 
II, nato pa v finalu s 5:2 še ŽNTK Zavarovalnica Ma-
ribor. Blestela sta Slatinšek in Jorgić, ki sta finalni 
turnir končala brez poraza. Tretje mesto je v dvobo-
ju dveh ekip iz Puconcev osvojila izkušenejša ekipa 
NTK Kema I.
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V spomin

Franc Usenik–Fric 
(1946 - 2013)

■ Matija Krnc

V lanskem letu, ko je NTK Olimpija praznovala 50-letnico, smo se 
s ponosom in nostalgijo ozirali za neponovljivimi uspehi igralcev, ki 
so nastopali za ta nekdaj najbolje organiziran klub v nekdanji državi. 
Ob tem nismo pozabili na trenerje, med katerimi je bil prav gotovo na 
prvem mestu Franc Usenik – Fric, ki je v več kot 20-letnem delovanju 
pri Olimpiji popeljal številne  igralce do vrhunskih rezultatov.

 S pingičem se je »zastrupil« na Golovcu, kjer so se ob dvoriščni 
in doma narejeni mizi pri Brunotu zbirali fantiči z »Zelenega hriba« 
in okolice. Kmalu so ustanovili klub Krim, ki se je leta 1962 združil z 
Odredom in je nastala Olimpija, v kateri je nekaj časa igral tudi Fric. Po 
veličastnem Spentu 1965 so domači trenerji eden za drugim odhajali 
v tujino in kmalu je mesto glavnega trenerja v Olimpiji prevzel Fric. 
Čeprav še zelo mlad, je hitro dojel vse novosti sodobnega treninga in 
uspehi igralcev Olimpije so se kar vrstili. Predolg bi bil seznam vseh, ki 
jih je treniral karizmatični Fric, saj je bil znan po strogem načinu dela 
v dvorani, medtem ko je bil izven dvorane čisto drugačen. V dvorani 
strog in nepopustljiv, zunaj nje pa dobrosrčen in prijazen. Nekaj časa 
je Fricu, poleg številnih domačih strokovnjakov, pomagal celo nekdanji 
svetovni prvak Hsi En Ting, kar je bilo priznanje tako za Frica kot za 
slovenski namizni tenis.

Po dvajsetletnem delovanju kot trener je za nekaj časa zapustil 
namizni tenis in šel med podjetnike. Vendar ga je zasvojenost z belo 
žogico kmalu vrnila v trenerske vrste. Najprej v Preserje, nato pa 
je treniral NTK Ljubljano, s katero je znova dosegel nekaj uspešnih 
uvrstitev. Trenerskega dela ni nikoli razumel le kot poklic ampak je 
postalo njegovo življenje. Na srečo so številni njegovi uspešni igralci 
odšli po njegovih stopinjah ( Ištvan Korpa, Edo Vecko, Eva Jeler, Mate 
Šercer, Jože Urh, Bojan Pavič, Bojan Rak, Uroš Rak, Andreja Ojsteršek, 
Jani Koman, Dane Šarlah, Miran Savnik, Jože Žekš in še nekateri), kar 
nedvomno kaže, da si boljšega spričevala trener ne more želeti.

Sicer pa je Frica najbolje opisala Eva Jeler v svojem komentarju: 
»Fric, to je bil tisti trener, ki je bil pripravljen priti ob vsaki uri (tudi 
zelo zgodnji jutranji), da sem lahko trenirala. Toliko, kolikor je Fric vpil 
name, ne bo nihče nikoli več. In nikoli ne bo nihče več toliko naredil 
za mene, kot je Fric. To tako je. Fricu sem verjela vse, kar je rekel o 
pingiču. Da ne smem tudi za en dan prekiniti treninga. Trener, ki me je 
poslal tudi domov (na srečo le dvakrat), če sem slabo trenirala. Trener, 
ki je poveličeval trening in še enkrat trening, in vse to dokazoval z 
rezultati.« 

Čeprav se je, ko se je upokojil, tudi zaradi bolezni več zadrževal na 
Obali, se pingiču ni mogel odpovedati. Prevzel je funkcijo predsednika 
NTK Ljubljana in občasno še vedno vodil  treninge mladinskih skupin 
v klubu. In spet so njegovi igralci  znova dosegli nekaj zavidljivih 
rezultatov. 

Za svoje dolgoletno in nadvse uspešno delo je prejel tudi najvišje 
športno priznanje v Ljubljani – Rožančevo nagrado. 

Fric – hvala za tvoj prispevek v mozaik uspehov v slovenskem 
namiznem tenisu.

Franc Usenik – 1946-2013
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Zanimivo

■ Tim Šfiligoj

September

Med 20. in 22. septembrom 
je v italijanskem Terniju 
potekal Evropski TOP-10 

za mladince in kadete. Pri kadetih je 
Slovenijo zastopal Darko Jorgić, ki je 
po drugem dnevu tekmovanja celo 
vodil, nato pa z izkupičkom zmag in 
porazov 4:4 (zmaga: Nils Hohmeier, 
Daniele Pinto, Tomas Polansky, Joe 
Seyfried; poraz: Aliaksandr Khanin, 
Nolan givone, Andreas Levenko, 
Alexandru Manole) to prestižno 
tekmovanje končal na 6. mestu. 
Pri kadetih sta sicer slavila Tomas 
Polansky (češka) in Adina Diaconu 
(romunija), pri mladincih pa Jakub 
Dyjas (Poljska) in Bernadette Szocs 
(romunija).

Oktober
Prva polovica oktobra je bila 

rezervirana za člansko Evropsko 
prvenstvo, ki je med 4. in 13. okto-
brom potekalo v avstrijskem Schwe-
chatu. Tekmovanja v športni dvorani 
Mulitversum in v prostorih Akademi-
je Wernerja Schlagerja se je udele-
žila tudi 9-članska slovenska repre-
zentanca. Bojan Tokić, Saš Lasan, 
Jan Žibrat, Uroš Slatinšek in Ludvik 
Peršolja so v ekipnem delu osvojili 
18. mesto, dekleta v postavi Jana 
Tomazini, Manca Fajmut, Alex galič 
in Nina Zupančič pa 21. mesto. Eki-
pna naslova sta tako pri moških kot 
ženskah odšla v Nemčijo.

V posamičnem delu tekmovanja 
se je v finalnem žrebu boril le Bo-
jan Tokić, ki je v Avstriji igral odlično 
in v 1. krogu premagal evropskega 
mladinskega prvaka Enza Anglesa 
z rezultatom 4:1, nato pa je v boju 
za uvrstitev med najboljših 16 mo-
ral z 2:4 priznati premoč ruskemu 
provokatorju Alexandru Shibaevu. 
Preboj v finalni del je Tokiću skupaj 
s poškodovanim Janom Žibratom 
(zvinj gležnja) uspel tudi v konkuren-
ci dvojic, kjer sta morala naša igral-
ca z rezultatom 2:3 priznati premoč 

francoski navezi Simon gauzy in 
Emmanuel Lebesson.

 Pri posameznikih sta do svojega 
prvega naslova evropskega prvaka 
prišla Nemec Dimitrij Ovčarov in 
Švedinja Fen Li, zlato kolajno v dvoji-
cah pa so osvojili Tan ruiwu in Wang 
Zeng Yi (Hrvaška in Poljska) pri mo-
ških ter mladi Nemki Petrissa Solja 
in Sabine Winter. 

Tretji teden oktobra je v Blegnyju 
v Belgiji potekal t. i. Stiga Masters 
Minimies, kjer so se med seboj 
merili najboljši igralci z letošnjega 
neuradnega EP za mlajše kadete v 
francoskem Schiltigheimu, kjer je 
Lea Paulin osvojila 12. mesto in si 
priigrala nastop v Belgiji. Tudi okto-
bra je prikazala dobro pripravljenost 
in se v domovino vrnila z 9. mestom.

Pred začetkom ITTF World Cadet 
Challenga, je v belgijskem mestecu 
Vervieres potekal še Moški svetovni 

pokal. Končne zmage se je veselil 
23-letni Kitajec Xu Xin, ki je sicer 
pred devetimi leti zmagal tudi na 
WCC-ju v portugalcem Funchalu in 
tako letos opravil zrelostni izpit tudi 
v članki konkurenci. Številka 2 sve-
tovnega namiznega tenisa je v fina-
lu s 4:1 ugnala zimzelenega Vladi-
mirja Samsonova, tretje mesto pa je 
pripadlo Dimitriju Ovčarovu.

November
11. mesec v letu je že tradicio-

nalno rezerviran za hrvaški med-
narodni dvojček Memorial Antuna 
Tove Stipančića v Zagrebu in Me-
morial Mirka Abramovića v Varaždi-
nu. Tudi tokrat je na obeh turnirjih 
nastopilo veliko število slovenskih 
igralcev, skupaj pa so zbrali kar 10 
zlatih kolajn. V Zagrebu sta slavili 
Katarina Stražar pri mlajših kade-
tinjah in Ana Tofant pri kadetinjah, 
kolajno za 3. mesto pa je v konku-
renci najmlajših kadetov prejel še 
mladi Tim Mori. V Varaždinu so v 
ekipnem tekmovanju zlate kolaj-

Mednarodno dogajanje

Bojan Tokić je na EP igral vrhunsko, žal pa mu je za vidnejšo uvrstitev 
zmanjkalo tudi nekaj sreče / Foto: Arhiv NTZS
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ne osvojili: Matija Novel in Marsel 
Šegula pri mlajših kadetih, Tilen 
Cvetko in Peter Hribar pri kadetih, 
Katarina Stražar in Nika Kobetič pri 
mlajših kadetinjah, Katrina Sterchi 
in Nika Naglič pri kadetinjah ter 
gaja Paradiž in Tamara Pavčnik pri 
mladinkah. Posamezno tekmova-
nje je pri mladincih okronalo Darka 
Jorgića, pri najmlajših kadetinjah 
Manco Paljk, pri mlajših kadetinjah 
pa Katarino Stražar, ki je tako prišla 
do treh zmag na hrvaškem dvojčku.

20. novembra je v Športni dvora-
ni Krim potekalo Cornilleau univer-
zitetno prvenstvo Ljubljane v nami-
znem tenisu. Pri posameznikih sta 
se naslova veselila Matic Slodej in 
Katja gutnik, naslov v igri parov je 
odšel v roke Matica gornika in Ma-
tica Kaiserja ter Tine Matjašič in 
Andreje Lupše, med zaposlenimi je 
znova slavil dr. gaj Vidmar, ekipni 
naslov pa je s prednostjo ene točke 
pred Fakulteto za šport osvojila Me-
dicinska fakulteta.

glavna zvezda novembra pa je 
bil vsekakor kitajski čudežni deček 
Fan Zhendong, ki je najprej na Wor-
ld Tourju Poljske s 16 leti in 292 

dnevi postal najmlajši zmagovalec 
tovrstnih turnirjev, nato pa je na 
World Tourju v Nemčiji prihodnji vi-
kend ponovil uspeh in v finalu s 4:1 
nadigral tudi domačina Dimitrija 
Ovčarova. Fan, ki je lani pri vsega 
15 letih postal tudi mladinski sve-
tovni prvak, je na podlagi senza-
cionalnih novembrskih rezultatov 
– po seriji 17 zaporednih zmag, ga 
je na koncu v finalu World Tourja 
Švedske le zaustavil Yan An – na 

svetovni jakostni lestvici napredo-
val že na izjemno 5. mesto. Kitajski 
trenerji so tudi preko medijev Fana 
pozvali, naj mu uspeh ne stopi v 
glavo, čudežni 16-letnik pa je odvr-
nil, da se to ne bo zgodilo, ob tem 
pa dodal, da si želi zlate kolajne na 
Olimpijskih igrah leta 2016 v riu de 
Janeiru.

 Ko se je november že iztekal, 
je 28. novembra v Športni dvorani 
Stožice lepa čast doletela najtrofej-

Nemec Dimitrij Ovčarov je pri 25 letih v Schwechatu uresničil sanje  
o osvojitvi naslova evropskega prvaka. / Foto: getty Images

Vecko in Korpa ob sprejetju v Hram slovenskih športnih junakov. / Foto: Matija Krnc



December 2013 I Bela žogica I 13

Pagina

11. MSP, nosilci odličij:

Mladinci ekipno: 1. Kitajska, 2. Japonska, 3. Francija in Poljska
Mladinke ekipno:  1. Kitajska, 2. Japonska, 3. romunija in Hong Kong
Mladinci posamezno: 1. Jang Woojin (J. KOr), 2. Zhou Kai (KIT), 3. Kong Lingxuan (KIT) in Masataka Morizono (JAP)
Mladinke posamezno: 1. gu Yuting, 2. Liu gaoyang, 3. Liu Xi in Wang Manyu (vse KIT)
Mladinci dvojice: 1. Kong/Zhou (KIT), 2. Jang/Park (J. KOr), 3. Flore/Angles (FrA) in Liang/Zhou (KIT)
Mladinke dvojice: 1. gu/Liu (KIT), 2. Liu/Wang (KIT), 3. Jung/Lee (J. KOr) in Maksuti/Truzsinszki (SrB)
Mešane dvojice: 1. Kong/Liu (KIT), 2. Zhou/gu (KIT), 3. Sakai/Mori (JAP) in Mutti/rakovac (ITA/HrV)

nejša slovenska igralca namiznega 
tenisa v zgodovini. Na posebni slo-
vesnosti sta bila poleg 26 ostalimi 
športniki, med katerimi je bil tudi 
legendarni Bojan Križaj, v Hram 
slovenskih športnih junakov spreje-
ta Edvard Vecko in Ištvan Korpa. O 
njunih uspehih ste si lahko prebrali 
v prejšnji izdaji Bele žogice, tokrat 
pa vam bomo postregli z izjavo Kor-
pe: »S tem priznanjem sva z Edom 
prijetno počaščena in tudi pono-
sna, da je namizni tenis v Sloveni-
ji, zraven drugih priznanih športov, 
dobil svoje mesto v Hramu. To naj 
bo sedanjim generacijam posebna 
spodbuda za trdo delo!«

December
Med 5. in 8. decembrom je v Lohji 

potekalo 24. OP Finske, na katerem 
so nastopili tudi Jan Žibrat, Manca 
Fajmut in Alex galič. V ekipnem delu 
je Žibrat skupaj z Nizozemcem Ko-
enom Hageraatsom ob popolnem 
izkupičku 8:0 prišel do bronaste 
kolajne, uspeh pa sta ponovili tudi 
Manca in Alex.

V posameznem tekmovanju je 
bil Žibrat postavljen kot 1. nosilec, 
vendar se mu je zalomilo v 2. kro-
gu, ko ga je z 12:10 v odločilnem 
7. nizu premagal Francoz Lucas ri-
gault, tako da je 21-letni Prlek na 
turnirju, kjer je bil v uporabi progre-
sivni sistem na izpadanje (igra se 
za vsa mesta), zasedel 25. mesto. 
Najuspešnejša je bila Fajmutova, ki 
je osvojila končno 12. mesto, gali-
čeva pa je morala zadovoljiti s 15. 
mestom.

 glavna pozornost svetovne na-
miznoteniške javnosti je bila v za-
četku septembra namenjena 11. 
mladinskemu svetovnem prven-
stvu v maroški prestolnici rabat. 
Najboljši mladinci in mladinke sve-

ta so se potegovali za 7 zlatih ko-
lajn in na koncu je dominacijo Kitaj-
cev uspel preprečiti le Jang Woojin 
iz Južne Koreje, ki je v zadnji tekmi 
prvenstva prišel do zlata pri posa-
meznikih.

Fan Zhedong / Foto: Arhiv NTZS

 Alex in Manca  
z nagrado za 3. mesto v 

ekipnem delu 24.  
OP Finske.
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In memoriam

Ker niso vsi avtomobili enaki.

Najbolj prilagodljiva  
avtomobilska zavarovanja.

Kaskototalka
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Pogovor

■ Janez Zore

Od kdaj se Kamničani ukvarjate s namiznim tenisom?
Januarja 2012 smo ustanovili klub. To je začetek bolj 

organiziranega delovanja in razvoja naše športne panoge 
v občini. Pred tem so bile mize  v šolah prej  zaprašene, 
kot ne.

Kako to, da ste se odločili za ustanovitev kluba?
Že 15 let igram v športnem društvu Mengeš in sem va-

ditelj rekreacijske skupine. Vzljubil sem ta šport, ki mi je 
pisan na kožo. Poleg telesne pripravljenosti moraš upora-
bljati možgane, biti zvit, pošiljati žogice tja, kjer jih naspro-
tnik ne pričakuje. Vedno se zgodi kaj novega, drugačnega, 
zanimivega. Otroke in odrasle učim, da uživajo v igri. Ko 
nasprotnik naredi odlično potezo mu čestitam,  kar sredi 
tekme z nasmeškom , brez slabe volje zaradi izgubljene 
točke. To je nalezljivo in vsi v Kamniku sedaj igramo tako. 
V naši telovadnici je na obrazih igralcev vedno nasmeh.

Koliko članov imate?
Imamo štiri mladinske skupine , ki štejejo približno  40 

otrok in 2 rekreativni skupini odraslih, ki imata  30 čla-
nov. Vadimo dva krat na teden.

Ali se udeležujete  tekmovanj?  Katerih ?
rekreativno tekmujemo v gorenjski in  Ljubljanski ligi 

ter  dosegamo odlične rezultate. Hodimo na različne tur-
nirje po Sloveniji in pridobivamo nove športne prijatelje. 
Mladi igrajo na turnirjih v bližnji okolici: v Mengšu, Ko-
mendi, Domžalah in Kranju. 

Ali sodelujete z Namiznoteniško zvezo Slovenije in  
drugimi klubi?

 Sodelujemo s klubom Edigs Mengeš.  Mengšanom 
pomagamo na tekmovanjih kot sodniki, oni  pa nam po-
sodijo kakšno mizo za večja tekmovanja, ki jih organizi-
ramo. Lepo sodelujemo s športnim društvom Tuhinj,  se 
obiskujemo in tekmujemo med seboj. Kvaliteta naše igre 
še ni na takem nivoju, da bi tekmovali v državnih ligah, 
toda prizadevamo si priti na višji nivo in začeti s tekmova-
njem pod okriljem Namiznoteniške zveze Slovenije. 

Katera  tekmovanja ste že organizirali?
Že četrto leto v decembru prirejamo Mednarodno pr-

venstvo Kamnika. Vsako leto prihaja vse več igralk in 
igralcev. Poleg domačih mojstrov so med udeleženci  še 

igralci iz Srbije, Makedonije in Avstrije.  15. decembra 
na Mednarodno prvenstvo prihajata g. Edo Vecko, naj-
boljši slovenski igralec vseh časov in balkanski prvak, g. 
Milutin glavaški iz Srbije. Priredili smo še prvenstvo go-
renjske, Odprto prvenstvo Kamnika, Občinsko prvenstvo 
posamezno in dvojice kot tudi občinsko ligo v kateri so-
deluje dvajset ekip. Lani  smo imeli prvo meddržavno tek-
mo veteranov Slovenije in Srbije. Obiskal nas je g. Dane 
Šarlah, tajnik NT zveze in nastopil v vlogi selektorja naše 
reprezentance. Na vse našteto smo zelo ponosni. 

Kakšna je  prihodnost namiznega tenisa v Kamniku?
Prvi  cilj je napredek mladih. Do nekega  nivoja jih lah-

ko naučim sam,  za bolj vrhunsko igro pa  potrebujejo pro-
fesionalnega trenerja. Za ta korak se še nismo odločili, je 
pa logičen in skoraj nujen.

Kako finančna kriza vpliva na delovanje vašega klu-
ba?

Naš šport je eden izmed finančno manj zahtevnih, 
tako da s članarinami in ob skromni pomoči občine in 
manjših sponzorjev pokrivamo stroške najema telova-
dnic in opreme ter krijemo vse ostale stroške delovanja. 
Ne pritožujemo se,  temveč optimistično gledamo v pri-
hodnost. Uživamo v vadbi, na tekmovanjih in  novih špor-
tnih prijateljstvih.  

g. Đurić čestitamo vam, da ste v Kamniku naredili veli-
ke korake za razvoj namiznega tenisa. Želimo vam veliko  
športnih uspehov. 

Hvala in prijazno vabljeni v Kamnik, s seboj pa obve-
zno prinesite: lopar, športno opremo in nasmeh. 

V Kamniku igrajo pink ponk  
z dušo in z nasmehi
NA  KADETSKEM NOVOLETNEM TUrNIrJU OSNOVNIH ŠOL OBčINE KOMENDA IN KAMNIK,  
KI JE POTEKAL 10.12.2013, V MOSTAH PrI KOMENDI, SO NAJVEč KOLAJN OSVOJILI IgrALCI 
IZ KAMNIKA. TO JE BILA PrILOŽNOST, DA SE POgOVOrIMO S TrENErJEM IN PrEDSEDNIKOM 
NAMIZNOTENIŠKEgA KLUBA KAMNIK ŽELJKOM ĐUrIćEM.
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Pogovor

 ■ Tim Šfiligoj

Kdo je vaš športni idol?
Darko Pančev

Koga bi povabili na večerjo?
Dražena Zečića

Katero vrednoto najbolj cenite in 
česa pri ljudeh ne marate?
Cenim iskrenost, ne maram pa 
zahrbtnosti.

Česa vas je najbolj strah?
Invalidnosti

Najljubše aktivnosti v prostem 
času?
Igranje/spremljanje različnih  
športov ter razvajanje s punco.

Najsrečnejši trenutek v življenju?
Ko sva z Janom Žibratom v dvojicah 
dobila zmagovito točko za uvrstitev 
v polfinale kadetskega evropskega 
prvenstva v Sarajevu leta 2006.

Najljubši film?
Stomp the Yard in A Walk  
to remember

Če bi snemali film o vas,  
kdo bi vas igral?
Adam Sandler

Sanjski avto?
BMW M3

Kaj najbolje skuhate?
Testenine v smetanovi omaki 
 s piščancem in sirom.

Najlepši kraj na svetu,  
kjer ste bili?
ga še nisem videl.

Kam greste najraje na počitnice?
Na morje z dobro družbo.

Najljubši predmet v šoli?
Športna vzgoja

Če bi se lahko odpravil v časovni 
stroj, v katero leto bi potoval in 
zakaj?
V leto 2100, da bi videl, kako bo 
napredovala tehnologija in življenje 
nasploh.

Najljubši udarec pri namiznem 
tenisu?
Forehand prevzem

Največji problem namiznega  
tenisa v Sloveniji?
Nepoznavanje športa, ker ljudje 
mislijo, da je vse enostavno in 
nezanimivo.

Kakšen nasvet bi dali mladim 
igralcem?
Najpomembnejše je, da ga igraš za 
sebe in z užitkom ter se ne oziraš 
na druge (starše, trenerja in soigral-
ce). Potrebnega je veliko odrekanja, 
igralec pa ne sme ob prvi oviri 
prenehati in se vdati. POTrEBNA JE 
VZTrAJNOST.

Če bi lahko sestavil popolnega 
igralca, od koga elemente bi si 

izbral? 
Servis: Ma Lin
Vračanje servisa: Jan-Ove Waldner
Forehand: Wang Liqin
Backhand: Kalinikos Kreanga
Delo nog: Ma Long
Koncentracija: J.–O. Waldner
Borbenost: Jean-Michel Saive

Priljubljen citat, moto?
'giving up is easy when your 
dreams seem far away, and life is 
full of obstacles, you face them 
everyday, but no matter what the 
challenge some faith will get you 
through it. So never quit believing. 
Just remember, you can do it!'

Najljubša risanka iz otroštva?
Tom & Jerry

Brez katerega izuma si ne  
predstavljate življenja?
Elektrike

Najljubši glasbeni izvajalec in  
pesem, ki vas spravi v dobro voljo?
Dražen Zečić – večina pesmi od 
njega.

Če bi imeli ves denar na  
svetu, katero stvar bi si najprej  
privoščili?
Eksotične počitnice in razvajanje  
s punco.

Matic Slodej
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Slovenian Table Tennis Association, International Table Tennis Federation and TTC Krka Novo mesto 
thanks its sponsors and partners for their generous support:

TIBHAR
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