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Maj

3. 5. 2014 Skopje 
(MKD - Makedonija)

Rekreativci/Rekreativci Mednarodni namiznoteniški turnir Skopje 2014

4. 5. 2014 Ljubljana 
(SLO - Slovenija)

Doma/Ostalo 6. MRNTZ - Turnir za pokal Športne  
zveze Ljubljana

7. 5. 2014 
11. 5. 2014

Platja d´Aro 
(ESP - Španija)

Tujina/Mladi Spanish Junior

10. 5. 2014 Doma/SNTL 1. SNTL - končnica (M,Ž) - polfinale,  
1. tekma (4-1, 3-2)

10. 5. 2014 Preserje 
(SLO - Slovenija)

Doma/Ostalo 9. memorialni turnir Gregorja Legiše za  
kadete in kadetinje

10. 5. 2014 Trbovlje 
(SLO - Slovenija)

Rekreativci/Rekreativci 7. SDM-ov turnir v namiznem tenisu

11. 5. 2014 Logatec 
(SLO - Slovenija)

Doma/Mladi 2. TOP za mladinke in mladince

11. 5. 2014 Dobova 
(SLO - Slovenija)

Rekreativci/Rekreativci Tradicionalni turnir v namiznem tenisu

12. 5. 2014 
17. 5. 2014

Auckland 
(NZL - Nova Zelandija)

Rekreativci/Rekreativci Svetovno veteransko prvenstvo

14. 5. 2014 Doma/SNTL 1. SNTL - končnica (M,Ž) - polfinale,  
2. tekma (1-4, 2-3)

14. 5. 2014 
18. 5.2014

Bangkok 
(THA - Tajska)

Tujina/Mladi Thailand Junior

14. 5. 2014 
18. 5. 2014

Cottonera 
(MLT - Malta)

Tujina/Mladi Malta Junior

15. 5. 2014 
1. 5. 2014

Manila 
(PHI - Filipini)

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

16. 5. 2014 
18. 5. 2014

Zagreb 
(CRO - Hrvaška)

Tujina/Mladi 61. Zagiping

17. 5. 2014 Doma/SNTL 1. SNTL - končnica (M,Ž) - polfinale, 3. tekma  
(1-4, 2-3) - v primeru neodločenega rezultata

21. 5. 2014 
24. 5. 2014

Zagreb 
(CRO - Hrvaška)

Tujina/Člani GAC Group ITTF World Tour, Zagreb (Croatian)  
Open - Challenge Series

21. 5. 2014 
25. 5. 2014

Sydney 
(AUS - Avstralija)

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

22. 5. 2014 
25. 5. 2014

Senec 
(SVK - Slovaška)

Tujina/Mladi Slovakia Junior Open, ITTF Junior Circuit

24. 5. 2014 Doma/SNTL 1. SNTL - končnica (M,Ž) - finale, 1. tekma

24. 5. 2014 ? (tujina) 
(SLO - Slovenija)

Doma/Ostalo »6. OT Alpe-Adria 
Organizator in kraj še nista določena (tujina)«

24. 5. 2014 Nova Gorica 
(SLO - Slovenija)

Rekreativci/Rekreativci VI. Memorial Alberta Pichlerja za veterane in  
rekreativce v namiznem tenisu

25. 5. 2014 Škofja Loka 
(SLO - Slovenija)

Doma/Mladi 2. TOP za kadetinje in kadete

26. 5. 2014 
29. 5. 2014

Avarua 
(COK - Cookovi Otoki)

Tujina/Mladi Cook Islands Junior

28. 5. 2014 Doma/SNTL 1. SNTL - končnica (M,Ž) - finale, 2. tekma

28. 5. 2014 
1. 6. 2014

Wladyslawowo 
(POL - Poljska)

Tujina/Mladi Polish Junior

31. 5. 2014 Doma/SNTL 1. SNTL - končnica (M,Ž) - finale, 3. tekma -  
v primeru neodločenega rezultata
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Uvodnik

■ Matija Krnc

U spešno in odlično izvedena organizacija sestanka Izvršnega odbora 
ITTF v začetku marca v Ljubljani, na kateri so najvišji predstavniki 
Svetovne namiznoteniške organizacije vključno s predsednikom Ad-

hamom Shararo sprejeli nekaj pomembnih sklepov za razvoj namiznega teni-
sa, se je tudi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije mag. Marjan Hribar 
odločil za ponovitev dneva namiznega tenisa, na katerem bi na drugačen pri-
stop kot na Skupščini NTZS pregledali delovanje zveze in pripravili predloge za 
izboljšanje dela na vseh področjih, tako na strokovnem, tehničnem kot tudi pri 
promociji namiznega tenisa. 

Tokrat so se predstavniki klubov zbrali na Otočcu, ki je v zadnjih letih po 
ustanovitvi Namiznoteniškega trening centra postal središče namiznoteniške-
ga dogajanja v Sloveniji. Poleg ogleda Namiznoteniškega trening centra (ne-
kateri so bili v centru prvič) so predstavniki klubov sodelovali tudi na razširjeni 
delavnici, v kateri so v treh skupinah analizirali dosedanje delo in predlagali 
rešitve za vsa področja delovanja zveze. Čeprav na srečanju ni bilo predstav-
nikov iz vseh klubov je bila udeležba zelo  številna, kar je dovolj velik dokaz, 
da je interesa dovolj, le še nekaj dobro vodenih in strokovno uravnoteženih in 
usklajenih akcij je potrebnih, da se bodo klubi lahko vključevali in s tem širili 
tudi uspešnost panoge. O posameznih sklepih in pomembnih ugotovitvah bolj 
obširno pišemo na notranjih straneh BŽ. 

Najpomembnejši trenutek dneva namiznega tenisa je bila tudi tokrat po-
delitev najboljšim igralkam in igralcem po posameznih kategorijah iz pretekle 
sezone, ki je bila s srebrno kolajno kadetov in še dvema kolajnama (srebrna 
v dvojicah kadetov in bronasta med mešanimi dvojicami) Darka Jorgića na 
Evropskem mladinskem prvenstvu v Ostravi ena bolj uspešnih. Ob koncu po-
delitev je predsednik NTZS podpisal še pogodbo z najboljšim namiznoteniškim 
igralcem zadnjih let Bojanom Tokićem o nadaljnjem uspešnem sodelovanju in 
zagotavljanju sredstev za izpolnjevanje njegovega mednarodnega programa.

Ne gre zanemariti tudi ugotovitve, da se je Namiznoteniška zveza pod vod-
stvom predsednika mag. Marjana Hribarja stabilizirala v vseh pogledih in 
postala pomemben »partner« Svetovni namiznoteniški organizaciji, saj bo po 
uspešno izvedenem kampu in turnirju za kadete v lanskem letu, letos v juniju 
organizirala še enak kamp in turnir za mini kadete. Vse to je priznanje za do-
bro delo in hkrati obveza ter dobra popotnica za nadaljnji razvoj in uspešno 
delo tudi v prihodnje. 

Pomembni sklepi za nov zagon
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Pogovor

■ Tim Šfiligoj

Kaj žene bivšega kanadskega 
namiznoteniškega reprezentanta, 
da postane predsednik ITTF-a? Je 
bila funkcija predsednika vedno 
v vaših mislih ali ste se preprosto 
prepustili toku?

Mednarodni namiznoteniški fe-
deraciji (ITTF) sem se pridružil leta 
1989 kot podpredsednik Severno-
ameriške namiznoteniške zveze. V 
teh štirih letih sem se naučil ogro-
mno o ITTF-u; kako funkcionira, ka-
kšne so težave, ipd.

Bilo je nekaj preprostih stvari, 
za katere sem menil, da bi jih lah-
ko ITTF izboljšal. Za primer, v tistem 
času je Komite računal svetovne ja-
kostne lestvice na roke, in ker je šte-
vilo dvobojev hitro naraščalo, je bilo 
jasno, da ročno urejanje lestvic ne 
bo več mogoče, zato sem predlagal 
račnualniško lestvico, ob tem pa še 
enake denarne nagrade za moške 
in ženske, s čimer smo želeli vzpod-
buditi več predstavnic nežnejšega 
spola, da se lotijo našega športa.

V času mojih začetkov pri ITTF-
u, je bila to še zelo tradicionalna 
federacija. Odločil sem se, da se ji 
je najbolje pridružiti, saj imaš večji 
vpliv, ko si enkrat notri. Poleg raču-
nalniške lestvice, sem ITTF prepriča 
tudi, da na Olimpijskih igrah tekmu-
je enako število moških in žensk.

Ko sem uvidel, da lahko kot član 
ITTF-a dosežem mnogo stvari, sem 
se odločil, da se bom leta 1995 
potegoval za predsedniško funkci-
jo. Na podlagi mojega uspešnega 
dela med leti 1989 in 1993, me je 
veliko ljudi začelo prepričevati, dai 
bila funkcija predsednika pravšnja 
zame. Tistega leta je nato takratni 
predsednik Ichiro Ogimura zbolel, 
tako da so iskali zamenjavo. V ti-
stem času sta bili Azija in Evropa v 
konfliktu, tako da je bilo bolje, da je 
predsednik neka zunanja oseba.

Kakorkoli, Lollo Hammarlund je 
postal naslednji predsednik. V IT-
TF-u je potrebno spoštovati zgodo-
vino, in Hammarlund je bil že dolgo 

namestnik predsednika, zato je bila 
odločitev, da Šved po smrti Ogimure 
prevzame njegovo mesto. Lollo je bil 
star že 60 let, jaz pa le 40, zato sem 
se odločil, da izstopim iz boja; leta 
1995 sem tako postal izvršni pod-
predsednik ITTF-a.

Na žalost je Hammarlund priho-
dnje leto umrl, tako da ga je nado-
mestil Kitajec Xu Yinsheng, jaz pa 
sem nato predsednik postal leta 
1999. Rekel bi, da vse skupaj ni 
bilo načrtovano, temveč posledica 
večih naključij. Dlje kot sem bil v iz-
vršnem odboru, bolj sem spoznaval, 
da lahko kot predsednik vplivaš pri 
mnogih odločitvah in spremembah, 
hkrati pa imaš tudi potrebna sred-
stva.

Na drugih pozicijah, posebej če 
prihajaš iz Kanadske namiznoteni-
ške zveze, imaš zelo malo vpliva. Ve-
čje zveze (Kitajska, Nemčija, Franci-
ja) imajo lahko določen vpliv. Če si 
hotel narediti spremembo, si moral 
priti na oblast in v tistem času sem 
imel jaz mnogo idej, bil pa sem tudi 
mlad.

Na začetku mislim, da ljudem 
ni bilo všeč, da sem postal predse-
dnik, češ kako je lahko to nekdo iz 
Kanade, toda kasneje, mislim, da 
so spoznali, da je bila to prednost. 
Nihče mi ne more očitati, da z novimi 
predlogi želim pomagati Kanadi, saj 

Kanada ni konkurenčna svetovnim 
namiznoteniškim velesilam. Vse kar 
sem naredil, sem naredil za dobro 
namiznega tenisa. Kasneje se je to 
spremenilo in predvsem Kitajci si po-
gosto razlagajo moje spremembe kot 
napad na njih, vendar je to razumlji-
vo, saj so tako dominantni, da vse 
kar naredimo, najbolj vpliva na njih.
Kako se je ITTF v 15 letih vašega 
predsedovanja razvijal?

Rekel bi, da je glavna spremem-
ba v načinu razmišljanja, začeli smo 
funkcionirati na drugačen način. 
ITTF sem spremenil iz tradicionalne 
federacije v vrsto posla. Moja prva 
zahteva je bila, da ITTF spremenimo 
v neko obliko korporacije, da imamo 
primeren kader, profesionalce na 
različnih področjih in seveda, da se 
posvetimo oglaševanju.

Ljudje pravijo, da smo spremenili 
mnogo pravil, ampak ni bil to glavni 
namen. Glavni namen je bil ta, da 
spremenimo končni produkt. Iz mar-
ketinškega vidika je namizni tenis 
produkt in mi ga moramo prodati. 
Če se ne prodaja, moramo nekaj 
storiti, da se bo.

Na začetku smo tako pospešeno 
delali na 'prodaji' turnirjev. Kontakti-
rali smo televizije, spremenili barve 
in pravila, vse v želji, da naredimo 
igro bolj atraktivno in primerno za 
sponzorje.

Adham Sharara

Adham Sharara in Tim Šfiligoj / Foto: Arhiv NTZS
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V glavnem smo spremenili men-
taliteto iz tradicionalne federacije v 
moderni biznis.
Kako si predstavljate ITTF čez 
15 let? Kje menite, da je največji 
prostor za napredek?

Tudi če čez 15 let ne bom več po-
vezan z ITTF-om, si želim, da bo na-
mizni tenis sodil med top-5 športov 
na svetu. Vem, da to pogosto pou-
darjam, vendar resno verjamem, da 
nam lahko uspe.

Morda se je to pred 15 leti zdelo 
nemogoče, toda trenutno smo v po-
ložaju, ko nismo tako daleč od tega 
cilja. Na Olimpijskih igrah menim, 
da je namizni tenis nekje v sredini 
po popularnosti. Čaka nas izjemno 
težak zadnji korak, toda v 15 letih 
mislim, da je uresničljiv. Da to do-
sežemo, mislim, da moramo močno 
popraviti našo promocijo. Preprosto 
nismo dovolj dobri v promoviranju 
naših prednosti.

Mislim, da je to povezano z oseb-
nostjo namiznoteniških oseb. V ve-
čini smo bolj zaprti vase in plahi. 
Zelo malo ljudi v namiznem tenisu 
je odprtih.
ITTF je z 218 nacionalnimi zveza-
mi druga največja mednarodna fe-
deracija (op. a. za odbojko). Kako 
ste prišli do takšne številke?

Številka sama ni pomembna, je 
preprosto rezultat dela našega razvoj-
nega programa (op. a.: Vidno vlogo v 
njem ima Polona Čehovin Sušin.)

Želimo si, da bi se namizni tenis 
igral povsod. Naš razvojni program 
poskrbi za skoraj 400 tečajev letno 
po celem svetu: za trenerje, sodni-

ke, trening kampe.
V deželah, kjer zveza še ni for-

mirana, skušamo pomagati pri 
vzpostavitvi preko Nacionalnega 
olimpijskega komiteja ali vlade. Na 
teh področjih organiziramo turnirje, 
tako da se tam nekaj dogaja, to pa 
se nato rezultira v novih zvezah, ki 
se želijo pridružiti ITTF-u.

Ko sem prišel v ITTF, je bilo včla-
njenih 170 nacionalnih zvez, kar je 
bila že zelo velika številka, ampak 
dodati 48 novih je res nekaj veli-
kega in zna se zgoditi, da se nam 
bosta kmalu pridružili še dve novi. 
To je vse rezultat dela razvojnega 
programa. Seveda ni naš cilj samo 
vzpostaviti zveze, temveč vzpostavi-
ti namiznoteniško aktivnost na dolo-
čenih področjih.
Velikost 'ITTF-ove družine' ima tudi 
svoje težave, predvsem na svetov-
nih prvenstvih, kjer je število de-
legacij ogromno. Lahko v kratkem 
pričakujemo nove metode, ki bodo 
pomagale reducirati te številke?

Pravzaprav bomo na Generalnem 
letnem kongresu tekom SP v Tokiu 
predlagali zmanjšanje števila na-
stopajočih igralcev na SP-jih od leta 
2015 naprej. Svetovno ekipno pr-
venstvo bi radi omejili na 72 moških 
in 72 ženskih ekip (op. a.: V Tokiu bo 
nastopilo 120 moških in 100 žen-
skih ekip), kar je v primerjavi z dru-
gimi športi zelo veliko, hkrati pa je 
za nas to veliko zmanjšanje, tako da 
ne vem, kako bo ta predlog sprejet.

Morda bodo potrebne dodatne 
modifikacije, počakati z zmanjša-
njem na številko 72, narediti dva 

koraka. Zaposleni v ITTF-u pospe-
šeno iščejo rešitev za to težavo. Na 
televiziji vse izgleda odlično, toda 
v ozadju se organizatorjem meša. 
Vsekakor bo spremembo težko vpe-
ljati, tako da razmišljamo tudi o kva-
lifikacijskih tekmovanjih na konti-
nentalni ravni, preko katerih si nato 
lahko zagotoviš mesto na SP.

Kar se tiče posameznih svetovnih 
prvenstev, mislim da bo naša rešitev 
sprejeta brez težav in sicer si želimo 
zmanjšati osnovno število nastopa-
jočih na reprezentanco. To pomeni, 
da bodo še vedno lahko prišle vse 
države, toda z manjšim številom na-
stopajočih.
Težavo za namizni tenis predsta-
vlja tudi Kitajska, ki je v zadnjih 
letih dosegla nivo dominacije, ka-
kršnemu še nismo bili priča. Lah-
ko ITTF kako pomaga preostanku 
sveta, da ponovno ujame Kitaj-
sko? Zakaj menite, da se razlika 
med Kitajsko in Evropo povečuje? 
Kdaj lahko ponovno pričakujemo, 
da bo Evropa ogrozila Kitajsko?

Mislim da, predvsem po letu 
1995, Kitajci namizni tenis tretirajo 
kot nacionalni šport in si v njem pri-
zadevajo biti najboljši, zato naredijo 
vse prav. Močno so izboljšali fizični 
trening, tako da, če pogledaš Kitajca 
danes in Kitajca pred 30 leti, opaziš 
veliko razliko. Danes so fizično bolje 
pripravljeni od drugih igralcev, poleg 
tega pa so precej boljši tudi v speci-
fični namiznoteniški pripravljenosti.

Pred tem so bili Švedi, Jugoslovani, 
Nemci, Francozi in Čehi precej moč-
nejši kot Azijci in to je za njih predsta-

Člani Izvršnega odbora ITTF v Sloveniji / Foto: Arhiv NTZS
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vljalo veliko težavo. Trenutno si Kitajci 
občutno boljši predvsem v specifični 
pripravljenosti. Nikoli ne boste videli 
Kitajca, da bi izgubil ravnotežje, ne 
glede na to, v kako zahtevno pozicijo 
jih spraviš, medtem ko lahko Evropej-
ce pogosto vidiš tudi padati.

V 70ih in 80ih letih so imeli Evro-
pejci in Japonci boljšo opremo od 
Kitajcev, danes pa imajo najboljšo 
opremo prav oni.

Naslednja stvar je ta, da je Ki-
tajcem močno zrasla samozavest. 
Nekdaj je bilo pomanjkanje le-te 
huda težava za Kitajce. Če si uspel 
držati stik z njimi, si jih lahko v za-
ključku premagal, danes pa je to 
praktično nemogoče, saj se počutijo 
močno superiorne. Zaradi tega, ker 
tako pogosto zmagujejo, je naravno, 
da pridobijo na samozavesti. Trije 
faktorji, ki sem jih naštel, naredijo 
Kitajce tako močne. Da jih bo preo-
stali svet ponovno ujel, bo potrebno 
počakati še veliko časa.

Predvsem bomo potrebovali po-
moč Kitajcev, ki so že začeli z dolo-
čenimi iniciativami, ki pa po mojem 
mnenju niso zadostne. Morali bodo 
odpreti vrata nacionalnega trening 
centra in drugod po svetu aktivirati 
svoje najboljše trenerje. Mislim, da 
se bo naposled to zgodilo, vendar v 
tem trenutku Kitajci preprosto ne naj-
dejo pravega načina, kako pomagati. 
Uporabljajo svoj način razmišljanja, 
ki v drugih deželah preprosto ne de-
luje, tako da jim vselej skušam sveto-
vati, seveda pa je to težko.

Ena izmed njihovih idej je ta, da 
v konkurenci dvojic svoje igralce 
združijo s tujci, ampak to je bolj po-
vršinske narave in ne bo pomagalo 
na dolgi rok. V tem trenutku jim do-
povedujem, da morajo pomagati na 
bolj konkreten način, odpreti morajo 
vrata. To ne pomeni, da morajo raz-
dati vse svoje skrivnosti, te naj dru-
ge reprezentance odkrijejo same.

Morda bi lahko odprli vrata za 5 
let in jih nato znova zaprli. V 70ih 
so svoje najboljše trenerje pošiljali v 
druge države s samega svetovnega 
vrha. Nov francoski državni selek-
tor je sedaj Kitajec, tako da v tem 
smislu so se že malce odprli, vendar 
je pri tem vedno težava v jeziku, saj 
večina najboljših kitajskih trenerjev 
govori le kitajsko. Že 10 let se tru-

dim, da svoje najboljše trenerje in 
igralce pošiljajo na tečaje anglešči-
ne in sedaj so to začeli početi z igral-
ci, ampak mislim, da bodo morali 
enako storiti tudi s trenerji.

Zdi se, da Kitajci naposled nare-
dijo tisto, kar jim predlagam, vendar 
to navadno traja precej časa.
Vroča tema v namiznem tenisu so 
trenutno nove plastične žogice, ki 
prihajajo julija. Kako menite, da 
bodo spremenile naš šport?

Mislim, da spremembe ne bodo 
drastične. Govoril sem z mnogimi 
igralci in trenerji in vsi imajo dru-
gačno mnenje, toda sam menim, da 
bo sprememba takšna, kot je bila 
takrat, ko smo spremenili velikost 
žogice iz 38mm na 40mm.

Prva dva ali tri mesece ne bo iz-
gledalo najlepše. Nivo igre najboljših 
igralcev bo padel, vendar po šestih 
mesecih se bodo prilagodili in po 
enem letu bo vse znova normalno. 
Prvo leto bo težko, tako kot pri spre-
membi na 40mm žogico. Prvih nekaj 
mesecev je bilo groznih, ker igralci 
niso bili navajeni na novo žogico. Na 
treningu se hitro prilagodiš, ko pa pri-
deš na tekmovanje in so avtomatske 
reakcije ključne, je stvar mnogo tež-
ja, zato bomo na začetku videli veliko 
nepričakovanih napak igralcev.

Nova plastična žogica je bolj glad-
ka in bo imela manj rotacije, prav tako 
pa bo imela žogica pri odboju z mize 
manj oprijema. Plastične žogice so 
tudi malce trše in na splošno hitrejše, 
tako da lahko pričakujemo hitrejšo 
igro z manj rotacije, ne vem pa kako 
bo vse skupaj izgledalo glede na sta-
nje danes. Lahko bo dobro, lahko pa 
slabo, vsekakor pa je bila sprememba 
nujno potrebna, saj celuloid preprosto 
ni več na voljo za produkcijo žogic.

En razlog so visoki stroški, drug 
razlog pa je visoka vnetljivost celu-
loida. Na Kitajskem so imeli tako 
nekaj nesreč z ognjem in vlada je 
odločila, da se mora produkcija kon-
čati. Ko celuloid gori, gori zelo hitro, 
zdi se skoraj kot eksplozija in zato 
celuloid ni dovoljen na letalih.
Lani ste v Parizu dobili še četrti 
mandat predsednika, ki je po 
vaših besedah tudi zadnji. Kako 
si po koncu vašega predsedova-
nja leta 2017 predstavljate vaše 
življenje?

Ob tem se najraje spomnim na film 
z naslovom Ljubezen je luštna stvar 
(v originalu Something's Gotta Give). 
Glavni igralec Jack Nicholson je pod 
velikim pritiskom in v mojem primeru 
je stvar enaka. Počnem veliko stvari 
hkrati, in ko sem bil mlajši in sem imel 
ogromno energije, sem vse skupaj 
lahko prenesel. Sedaj, ko se staram, 
še vedno počnem iste stvari, vendar 
čutim, da ne morem več početi vsega, 
preprosto ni več dovolj časa.

Časa je seveda enako kot v prete-
klosti, vendar sedaj vse skupaj de-
lam počasneje in preprosto se bom 
moral nečemu odpovedati, tako kot 
Nicholson v filmu. Na tem položaju 
sem že 15 let in to je zelo dolgo ob-
dobje. Ko bom opustil to vlogo, bom 
našel veliko novega časa za druge 
stvari, kot je družina in moj posel.

Izvršni odbor bo v Tokiu predlagal 
novo pozicijo vodje Generalnega le-
tnega srečanja (AGM) in to je vloga v 
kateri mislim, da bi se dobro znašel 
in jo opravljal z veseljem. Kot pred-
sednik ITTF-a jo opravljam že dolgo, 
hkrati pa bi mi dovoljevala, da osta-
jam povezan z namiznim tenisom.
Kako bi ocenili sestanek Izvršne-
ga odbora v Ljubljani? Kaj vas je 
med obiskom naše države najbolj 
navdušilo?

Na sestanku smo debatirali o nekaj 
težavnih temah, katere sem omenil že 
pred tem (zmanjšanje števila ekip na 
SP). Vsi v Izvršnem odboru nimamo 
enakega menja, vendar je sestanek 
vseeno potekal lepo. Predvsem smo 
se pripravili na generalni sestanek, ki 
bo na sporedu med SP v Tokiu.

Kar se tiče Slovenije, moram reči, 
da me je prav vse impresioniralo. 
Bili smo zelo lepo sprejeti, tako da 
bi najprej pohvalil gostoljubnost. 
Zelo se mi dopade Ljubljana. Samo 
poglejte skozi okno; lahko vidim me-
sto, hribe, gore; zares je presunljivo.

V soboto smo zvečer obiskali tudi 
Grad Otočec in vzdušje je bilo zelo 
lepo, hrana pa odlična. Zelo všeč mi 
je tudi dejstvo, da so razdalje med 
mesti tako majhne.

Nekoč se bom vrnil na Grad Oto-
čec, vendar ti (op. a.: avtorju inter-
vjuja) ne bom povedal, da sem v Slo-
veniji, tako da bom imel mir. (smeh) 
Moja žena bo šla na golf, jaz pa se 
bom sproščal v termah.
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Državno prvenstvo

■ Tim Šfiligoj

S 23. državnim prvenstvom Republike Slove-
nije v namiznem tenisu za kadete, ki je, 11. 
in 12. aprila, potekalo na Otočcu, se je kon-

čala nova sezona državnih prvenstev pod okrilejm 
NTZS. Dobili smo kopico novih junakov, nekaj starih,  
zato najbolje, da začnemo kar na samem začetku.

Sredi januarja so bili podeljeni prvi letošnji državni na-
slov na Ekipnem DP za mladince in mladinke na Muti. 
Presenečenj na samem vrhu ni bilo. Pri fantih so naslov 
osvojili igralci NTK Krka Novo mesto (Darko Jorgić, Tilen 
Cvetko, Peter Hribar in Miha Hribar), pri dekletih pa igral-
ke NTK Fužinar Interdiskont (Zala Veronik, Nika Veronik, 
Špela Kajzer in Lea Kadiš).

Nadaljevali so kadeti, ki so se za naslov državnega eki-
pnega prvaka 14 dni kasneje merili na bližnjih Ravnah na 
Koroškem. Tudi v konkurenci do 15 let so pri fantih slavili 
Novomeščani (Tilen Cvetko, Peter Hribar, Jožko Omerzel in 
Mitja Omerzel), pri dekletih pa so do naslova prišle obetav-
ne igralke iz NTS Mengeš (Ana Tofant, Katarina Stražar, ).

Ko je Notranjska in ostali prizadeti del Slovenije lahko 
končno zadihal po 'padcu' ledenega oklepa, se je vrhunec 
vsake domače sezone, člansko državno prvenstvo, 1. in 
2. marca, odvil v Novi vasi. Pri 34-letih je Urošu Slatinšku 
le uspelo prekiniti urok, potem ko je v finalu s 4:2 prema-
gal dvakratnega zaporednega prvaka Jana Žibrata. Še bolj 
dramatično je bilo finale članic, kjer je Manca Fajmut po 
lanskem prvencu uspela ubraniti naslov z rezultatom 11:9 
v odločilnem sedmem nizu proti prerojeni Jani Ludvik, ki je 
s predstavami na Notranjskem prepričala selektorko žen-
ske reprezentance Vesno Ojsteršek Drnovšek in si priigrala 
vozovniko za Svetovno ekipno prvenstvo v Tokiu. V konku-
renci dvojic je svojo zmago pri posameznikih nadgradil 
Uroš Slatinšek, ki je do naslova prišel skupaj z Darkom 
Jorgićem, ki je pri 15 letih in 7 mesecih postal najmlajši 
članski državni prvak v zgodovini samostojne Slovenije. 
Naslov v konkurenci ženskih dvojic je po napetem finalu 
pripadel Alex Galič in Tjaši Založnik, v mešanih dvojicah 
pa je znova slavila kombinacija izkušenj in mladosti v 
obliki Gregorja Zafoštnika in Zale Veronik. Na državnem 
prvenstvu za mlajše člane na Ptuju je do svojega prvega 
posamičnega naslova državnega prvaka v življenju prišel 
Deni Kožul, Zala Veronik pa je bila uspešna v konkurenci 
posameznic in dvojic skupaj s svojo sestro dvojčico Niko. 
Prva nosilca turnirja Ludvik Peršolja in Patrik Sukič sta z 
zmagoslavjem v dvojicah pozabila na razočaranje v konku-
renci posameznikov. Istočanso so se na Ptuju za državne 
naslove borili tudi mlajši kadeti. Levoroki Izolan Matija 
Novel je do naslova prišel že pri 12 letih, kar pomeni, 
da ga bo lahko branil tudi v prihodnji sezoni, pri mlajših 
kadetinjah pa presenečenja ni dovolila Katarina Stražar, 
ki si s svojo čudovito levico reputacijo tudi že na medna-
rodnih tekmovanjih. Na mladinskem državnem prvenstvu 
v Logatcu se je dvojnega naslova veselil Darko Jorgić. Pri 

posameznikih je upravičil status najboljšega mladinca v 
državi, v konkurenci mešanih dvojic pa je uspešno združil 
moči s svojo staro znanko Tamaro Pavčnik. Jorgić si takoj 
sedaj lasti že naslove posamičnega državnega prvaka pri 
mlajših kadetih (dvakrat), kadetih (dvakrat) in mladincih. 
Pri mladinkah smo spremljali vnovični finale med dvojči-
cama Veronik, tokrat pa je kot zmagovalka izšla desničar-
ka Nika, ki je slavila s 13:11 v sedmem nizu, potem ko je 
v petem že ubranila zaključno žogico sestre Zale. Nika si 
je s tem, tako kot Jorgić, zagotovila posamične naslove v 
konkurencah mlajših kadetinj, kadetinj in mladink. Nekaj, 
kar Zali nikoli ne bo uspelo; že res, da ima naslov pri mlaj-
ših članicah, toda tistega pri kadetinjah ji ni uspelo osvojiti 
nikoli. Za veselje domačinov sta v konkurenci dvojic poskr-
bela Deni Kožul in Mha Grampovčnik, dvojčici Veronik pa 
sta svojo premoč v Logatcu potrdili tudi v igri parov.

Zadnji državni naslovi v sezoni 2013/14 (če izvzamemo 
ligaško tekmovanje) so bili podeljeni na Dolenjskem, kjer 
je Jaka Strohsack v četrtfinalu posamičnega tekmovanja 
kadetov pripravil eno izmed največjih senzacij v zgodovini 
državnih prvenstev, ko je s 4:2 izločil 1. nosilca Tilna Cvetka. 
Cvetko je proti svojim vrstnikom na republiških tekmovanjih 
izgubil šele drugič v življenju, dvorane v ŠRC Otočec pa za-
gotovo ne bo nosil v lepem spominu. Na letošnjem 1. TOP-8 
za kadete ga je namreč prvič uspel premagati Peter Hribar, 
ki je 12. aprila na domačih tleh tudi prišel do prvega posa-
mična naslova v življenju, tega pa kronal z zlatom v konku-
renci dvojic, kjer s Cvetkom nista izgubila niti enega niza. Na 
lanskem državnem prvenstvu za kadete v Mengšu smo bili 
priča rojstvu uspešne domače kariere Ane Tofant, ki je že v 
skupinskem delu šokirala 2. nosilko Gajo Paradiž in nato v 
nedeljo po finalnem porazu proti Pavčnikovi osvojila nena-
dejano 2. mesto. Letos je v vlogi 3. nosilke v finalu proti Niki 
Naglič hodila po tankem robu, toda vseeno vzdržala ter po-
stala kraljica Otočca. V konkurenci dvojic je osvojila naslov 
skupaj s Katarino Stražar, v konkurenci mešanih dvojic pa 
je bila le en niz oddaljena od trojčka. Popoln izkupiček sta ji 
preprečila Tilen Cvetko in Nika Naglič.

Dobili smo kopico novih junakov

Mlada generacija deklet iz Mengša pod vodstvom 
Davida Orešnika vse bolj kroji slovenki namiznoteniški 
mladinski vrh. / Foto: Arhiv NTZS
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Aktualno

Člani (Nova vas, 1. in 2. marec 2014)

Moški posamezno Uroš Slatinšek

Ženske posamezno Manca Fajmut

Moške dvojice Uroš Slatinšek - Darko Jorgić

Ženske dvojice Alex Galič - Tjaša Založnik

Mešane dvojice Gregor Zafoštnik - Zala Veronik

Člani do 21 let (Ptuj, 23. marec 2014)

Moški posamezno Deni Kožul

Ženske posamezno Zala Veronik

Moške dvojice Ludvik Peršolja - Patrik Sukič

Ženske dvojice Zala Veronik - Nika Veronik

Mladinci (Logatec, 5. in 6. april 2014)

Fantje posamezno Darko Jorgić

Dekleta posamezno Nika Veronik

Fantje dvojice Deni Kožul - Miha Grampovčnik

Dekleta dvojice Zala Veronik - Nika Veronik

Mešane dvojice Darko Jorgić - Tamara Pavčnik

Kadeti (Otočec, 12. in 13. april)

Fantje posamezno Peter Hribar

Dekleta posamezno Ana Tofant

Fantje dvojice Tilen Cvetko - Peter Hribar

Dekleta dvojice Ana Tofant - Katarina Stražar

Mešane dvojice Tilen Cvetko - Nika Naglič

Mlajši kadeti (Ptuj, 22. in 23. marec 2014)

Fantje posamezno Matija Novel

Dekleta posamezno Katarina Stražar

Fantje dvojice Marsel Šegula - Rok Trtnik

Dekleta dvojice Katarina Stražar - Nika Kobetič

Mladinci ekipno (Muta, 11. in 12. januar)

fantje

1. mesto NTK Krka

2. mesto NTK Logatec

3. mesto NTK Kema

dekleta

1. mesto NTK Fužinar Interdiskont

2. mesto NTK Arrigoni

3. mesto NTK Muta

Kadeti ekipno (Ravne na koroškem, 25. in 26. januar)

fantje

1. mesto NTK Krka

2. mesto NTS Mengeš I

3. mesto NTK Vesna

dekleta

1. mesto NTS Mengeš

2. mesto NTK Arrigoni

3. mesto NTK Muta

 

Mladinci ekipno (Muta, 11. in 12. januar)

fantje

1. mesto NTK Krka Novo mesto

2. mesto NTK Logatec

3. mesto NTK Kema

dekleta

1. mesto NTK Fužinar Interdiskont

2. mesto NTK Arrigoni

3. mesto NTK Muta

Kadeti ekipno (Ravne na koroškem, 25. in 26. januar)

fantje

1. mesto NTK Krka

2. mesto NTS Mengeš I

3. mesto NTK Vesna

dekleta

1. mesto NTS Mengeš

2. mesto NTK Arrigoni

3. mesto NTK Muta

Hrastniški dvojce, ki nadaljuje uspehe svojih 
predhodnikov Vecka, Urha in sester Drnovšek.  
Darko Jorgić in Tamara Pavčnik po zmagi v mešanih 
dvojicah. / Foto: Arhiv NTZS

Trenutek velikega zmagoslavja Petra  
Hribarja. / Foto: Arhiv NTZS
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Tekmovanja

■ S. S.

P o uspešni izvedbi 2013 
ITTF World Cadet Challen-
ge tekmovanja, oktobra 

lani se bo Namiznoteniška zveza 
Slovenije v sodelovanju z Med-
narodno namiznoteniško zvezo 
Slovenije lotila novega skupnega 
projekta. Tokrat bo na Otočcu od 
8. do 16. junija potekal medna-
rodni trening kamp, gostili bomo 
čez 120 igralk, igralcev, trenerjev 
in spremljevalcev. Vsaka zveza, ki 
je članica ITTF-a lahko na priprave 
nominira eno igralko, enega igral-
ca in enega trenerja.  Prve štiri dni 
bodo potekale priprave, zadnja tri 
dneva pa so rezervirana za tekmo-
vanje. Izmed vseh udeležencev bo 
ITTF s pomočjo prisotnih trenerjev 
izbrala potencialne bodoče vrhun-
ske igralke in igralce, katere bodo 
vključeni v njihove programe za ra-
zvoj in ekipo za udeležbo na 2014 
ITTF World Cadet Challenge tek-
movanju, ki bo letos na Barbado-
su. Trenerska zasedba zagotavlja 

vrhunski nivo izvedbe treningov in 
izobraževanja. Glavna trenerka bo 
svetovno priznana strokovnjakinja 
Eva Jeler, ki bo z glavnim ocenje-
valcem Dejan Papičem skrbela za 
izvedbo tako treningov kot preda-
vanj, ki bodo organizirana v sklopu 
dogodka. Poleg Eve in Dejana bo-
sta na Otočcu prisotna še dva tuja 
trenerja, Hrvatica Tamara Boroš 
in Madžar Peter Teglas. Aktivno 
bodo sodelovali tudi trije slovenski 
trenerji, Jože Urh, Vesna Ojsteršek 
Drnovšek in Uroš Slatinšek. 

Pred nekaj dnevi pa je ena glav-
nih funkcionark pri ITTF-u na tem 
področju, Polona Čehovin Sušin, po-
trdila, da bo na Otočcu tudi kitajski 
trener Xiao Zhan-a, ki je pomočnik 
Liu Guoliang-a v kitajski moški re-
prezentanci, hkrati pa zadolžen za 
Zhang Jike-ja in Yan An-a.

V sklopu dogodka bo tudi NTZS 
organizirala licenčni seminar za 
Inštruktorje in Trenerje namiznega 
tenisa, ki bodo lahko svoje znanje 
obogatili na predavanjih priznanih 
trenerjev.

Udeleženci 2013 ITTF World Cadet Challenge-a

2014 ITTF World hopes 
week&challenge

Eva Jeler

Xiao Zhan
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Tekmovanja

Svetovno ekipno prvenstvo
■ Tim Šfiligoj

Ne tako dolgo nazaj, 11. marca 2011, je nič hu-
dega slutečo vzhodno obalo Japonske dodobra 
pretresel in poplavil t.i. Tohoku potres in tsunami. 

Z magnitudo 9.0 po Richterjevi lestvici je bil to najmoč-
nejši potres, ki je kdajkoli stresel Japonsko, pa čeprav 
govorimo o enem izmed najbolj potresno aktivnih ob-
močjih na svetu; prebivalci japonskega arhipelaga se s 
potresi povprečno rešujejo kar trikrat na dan. Naravna 
katastrofa je s seboj prinesla tudi jedrsko, potem ko je v 
Fukushimi prišlo do uhajanja radioaktivnih snovi iz treh 
jedrskih reaktorjev.

Na videz omenjeni incident nima kaj veliko opraviti 
s športom, toda vsekakor temu ni tako. Zaradi jedrske 
nesreče, so Japonci izgubili mnogo velikih športnih tek-
movanj, saj športniki niso hoteli tvegati svojega zdravja. 
Situacije se je še kako dobro zavedal predsednik ITTF-a 
Adham Sharara, ki je kasneje leta 2011 na letnem gene-
ralnem kongresu Japoncem podelil organizacijo Svetov-
nega ekipnega prvnestva za leto 2014.

Nazadnje je SP na Japonskem potekalo leta 2009 v 
Yokohami, kjer je Bojan Tokić v 2. krogu šokiral olimpij-
skega prvaka iz Aten Ryu Seung Mina, letošnje SP v To-
kiu pa bo še tretje v japonski prestolnici. Na prvem, leta 
1956, so prvič v zgodovini svetovnih prvenstev nastopili 
Kitajci, ki so kasneje prav Japoncem odvzeli prevlado v 
svetovnem namiznem tenisu, leta 1983, pa sta med dru-
gim v Tokiu 'luč sveta' ugledala Jan-Ove Waldner in Jean-
Michel Saive. Šved se v zadnjih letih pojavlja predvsem 
v elitnih krogih na Švedskem, neuničljivi Belgijec pa bo 
letos v Tokiu nastopil že na svojem 23. zaporednem sve-
tovnem prvenstvu, kar je absolutni rekord.

Najboljše igralce in igralke sveta bosta na Svetovnem 
ekipnem prvnestvu, ki bo potekalo med 28. aprilom in 5. 
majem, gostili dve dvorani, ki sta bili zgrajeni za namene 
Olimpijskih iger leta 1964. Boji za Swaythling Cup (mo-
ški pokal) in Corbillion Cup (ženski pokal) bodo potekali v 
dvorani Yoyogi; zadnji trije dnevi prvenstva bodo potekali 
pred razprodanimi tribunami, ki sprejmejo 9.000 gledal-
cev. Obe slovenski ekipi bosta igrali v t.i. Tokyo Metro-
politan Gymnasium, kjer bodo potekali boji v divizijah 
številka 2, 3, 4 in 5. Omenjena dvorana bo leta 2020 
gostila namiznoteniški turnir v okviru 32. letnih Olimpij-
skih iger. Selektor slovenske izbrane vrste Bojan Rak bo 

še na tretje veliko tekmovanje zapored (SP Pariz 2013, 
EP Schwechat 2013) poslal isto zasedbo: Bojan Tokić, 
Saš Lasan, Jan Žibrat, Uroš Slatinšek in Ludvik Peršolja. 
Na prejšnjem ekipnem SP je naša izbrana vrsta v Dort-
mundu igala v 1. diviziji in v skupinskem delu imela čast 
odigrati s Kitajci, na koncu pa osvojila zadnje 24. mesto 
in izpadla v 2. kakovostni razred (boj za 25. – 48. me-
sto). V Nemčiji ni nastopil Tokić, ki je svojo odločitev ka-
sneje obžaloval in dejal, da česa podobnega ne bo storil 
nikoli več. Prvenstvo v Dortmnudu si bo najbolj zapomnil 
Žibrat, saj je v tekmi proti Švedom zabeležil skalpa nad 
Jörgenom Perssonom in Perom Gerellom.

Pri dekletih je selektorka Vesna Ojsteršek Drnovšek 
poleg standarnih Jane Tomazini, Mance Fajmut in Alex 
Galič tokrat v reprezentanco vpoklicala 29-letno Jano 
Ludvik, za katero bo to prvo veliko člansko tekmovanje, 
vozovnico za Tokio pa si je prislužila marca na državnem 
prvenstvu, ko je bila v finalu proti Fajmutovi le dve točki 
oddaljena od naslova. Cilj selektorke je izboljšanje 38. 
mesta izpred dveh let, za izkušeno Ludvikovo pa se je 
odločila, ker verjame, da je enakovredna vsem trem soi-
gralkam in lahko s svojim obrambnim slogom igre pred-
stavlja težave marsikateri nasprotnici.

Naslova svetovnih prvakov branita moška in ženska 
ekipa Kitajske, ki sta v Dortmundu osvojili 18. zvezdico, 
v Tokiu pa se zdi, da ni ekipe, ki bi lahko trenutno da-
leč najmočnejši svetovni namiznoteniški naciji zagrenila 
življenje. Pri moških je to nazadnje leta 2000 v Kuala 
Lumpurju uspelo Švedom; Jan-Ove Waldner, Petter Karls-

Potresi in tsunamiji so na Japonskem del zgodovine.
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V spomin

Ker niso vsi avtomobili enaki.

Najbolj prilagodljiva  
avtomobilska zavarovanja.

Kaskototalka

son in Jörgen Persson so v Maleziji pred 14 leti pripravili 
eno izmed najlepših zgodb v zgodovini svetovnih ekipnih 
prvenstev in s finalno zmago nad Kitajci s 3:2 (Persson 
2, Waldner 1) prišli še do svojega četrtega naslova v 11 
letih, potem ko so gospodarli v letih 1989 v Dortmundu, 
1991 v Chibi in 1993 v Götheburgu.

Zadnja praska na oklepu Kitajk je precej bolj sveža. 
Leta 2010 v Moskvi so mlade Liu Shiwen, Ding Ning in 
Guo Yan v finalu z 1:3 padle pod pritiskom Singapurk in 
visokih pričakovanj. Omenjen poraz velja za eno izmed 
največjih senzacij v zgodovini svetovnih ekipnih prven-
stev, seveda pa je Kitajce pripravil do tega, da so svoje 
igralke pripravili do te mere, da od takrat naprej praktič-
no ne poznajo poraza na mednarodni sceni.
Spored slovenskih tekem v skupinskem delu tekmovanja:
Opombe: Po skupinskem delu, se v vsaki izmed prvih 4 

divizij najboljše 3 ekipe v predtekmovalni skupini uvrstijo 
v finalni žreb, najslabše 3 ekipe pa v tolažilni žreb. Med 
elito vodi 25. in 26. mesto oz. 1. in 2. mesto v 2. diviziji. 
Vsi časi so preračunani v slovenski poletni čas.
Moški, skupina H (2. divizija)
Slovenija – Dominikanska Republika 28. april ob 9:30
Slovenija – Vietnam 29. april ob 3:00
Slovenija – Bulgaria 29. april ob 9:30
Slovenija – Egipt 30. april ob 12:30
Slovenija – Norveška 1. maj ob 6:00
Ženske, skupina H (2. divizija)
Slovenija – Peru 28. april ob 12:30
Slovenija – Švedska 29. april ob 6:00
Slovenija – Brazilija 29. april ob 12:30
Slovenija – Uzbekistan 30. april ob 3:00
Slovenija – Grčija 1. maj ob 9:30

Neuničljivi Saive se tudi pri 45 letih še ne da.  
Leta 2001 je v Osaki z belgijsko reprezentanco osvojil 
2. mesto.

Jani Ludvik so se uresničile življenjske sanje. V Tokiu 
bo branila slovenske barve.
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■ Matija Krnc

Odlično sodelovanje Zveze 
za šport invalidov Sloveni-
je – POK, Namiznoteniške 

zveze Slovenije in Thermane Laško 
bo znova privabilo rekordno število 
udeležencev na že 11. tradicional-
nem tekmovanju Slovenia Open za 
invalide. 

Kaže, da nekaj prostorskih težav 
z velikostjo dvorane za 20 postavlje-
nih miz in enim dvigalom, saj je tek-
movalna dvorana v prvem nadstro-
pju, ni ovira za udeležbo na turnirju, 
ki je vsako leto med najbolj obiska-
nimi turnirji med invalidi.

Razlogov za tako številno udelež-
bo je verjetno kar nekaj, med temi 
gre v prvi vrsti za odlično organiza-
cijo tekmovanja, odlične namestitve 
in izvrstno hrano ter izredno prija-
znih domačinov. Vsi udeleženci tega 
tekmovanja, tako igralci, trenerji, 
spremljevalci, sodniki in vodstvo po-
stanejo kar velika družina za teden 
dni. Tako prijetnih odnosov na tek-
movanjih ni veliko. Tudi posamezne 
nevšečnosti na tekmovanju se ve-
dno rešijo na najboljši možni način. 
Če je ob tem zagotovljena še odlična 
in izkušena vodstvena ekipa turnirja 
(dr. Gaj Vidmar, Aleš Šuštaršič, Mi-
lana Krmelj in Matija Krnc), potem 
se ni čuditi, zakaj se vsi udeleženci 
tako zelo radi vračajo v Laško. Ne-
kateri si takoj po objavi koledarja 
za tekočo sezono najprej rezervirajo 
termin za Laško in šele nato za dru-
ge turnirje. To je vsekakor najboljša 
pohvala za organizatorje, saj je ver-
jetno to edino merilo za udeležbo. 

Tokrat se bo več kot 300 na-
stopajočih iz kar 39 držav v štirih 
dneh pomerilo tako posamezno kot 
ekipno v kar 22 kategorijah, saj so 
tekmovalci prijavljeni v prav vseh 
kategorijah. 

Pomembna novost bo tokrat na-
menjena tehnični izvedbi, saj bo za 
stoječe tekmovalce prvič položen še 
taraflex, druga novost pa bo uvedba 
»call area« (prostor za pripravo), ki se 
na turnirjih vse bolj uveljavlja. S tem 
bodo imeli organizatorji nekaj doda-

tnih naporov za odlično izvedbo, saj 
je prav prostorska stiska ena večjih 
težav pri organizaciji tega turnirja.

Prepričani smo, da bo organiza-
cijski odbor, ki se že nekaj mesecev 
skrbno pripravlja na organizacijo 
tega tekmovanja, tudi tokrat kos na-
logi in izvedel tekmovanje tako, da 
bodo vsi udeleženci zadovoljni. Več 
o turnirju bomo zapisali v naslednji 
številki Bele žogice.

Ne gre pozabiti, da bo tekmo-
vanje mogoče spremljati tudi prek 
spleta, tako da bo dogajanje v špor-

tni dvorani Tri lilije v Laškem v začet-
ku maja znova v središču namizno-
teniškega dogajanja.  Okvirni urnik 
tekmovanja pa bo tak kot vedno, saj 
prva dva dneva potekajo tekmova-
nja posameznikov, druga dva dneva 
pa ekipna tekmovanja. Ob zaključku 
zadnjega tekmovalnega dne po raz-
glasitvi najboljših po kategorijah pa 
bo tako kot vedno, tradicionalni za-
ključek turnirja, ki se ga številni tek-
movalci izredno veselijo in v veliki 
meri prispeva h končni skupni oceni 
vseh udeležencev turnirja.

V Laškem znova rekordna udeležba

Športna dvorana Tri lilije v Laškem bo znova v znamenju namiznega tenisa

Za stoječe tekmovalce bo tokrat v tekmovalni dvorani položen tudi taraflex
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■ Tim Šfiligoj

V soboto, 29. marca, se je tako 
v 1. SNTL za moške kot 1. 
SNTL za ženske končal redni 

del sezone, kjer so se ekipe po sta-
rem sistemu borile za visoke uvrsti-
tve, letos pa je bil ta boj še ostrejši, 
saj so v končnico prvenstva vodila 
prva 4. mesta. Med moškimi sta 
Uroš Slatinšek in Darko Jorgić do 
1. mesta pripeljala NTK Krka Novo 
mesto, drugi so bili igralci ŽNTK Za-
varovalnica Maribor, po slabi formi 
v spomladanskem delu prvenstva 
je tretje mesto pripadlo aktualnim 
državnim prvakom iz NTK Kema Pu-
conci, zadnje mesto v končnici pa so 
si zagotovili Primorci iz NTK Letrika, 
ki so se v zadnjih krogih otresli priti-
ska Ilirijanov in Velenjčanov.

Pri ženskah so na vrhu brez pora-
za znova kraljevale Korošice iz NTK 
Fužinar Interdiskont, drugo mesto 
so suvereno osvojile še ene Koro-
šice in sicer iz NTK Muta, boj za 3. 
in 4. mesto pa se je prevesil vse v 
zadnji, 14. krog, ko sta si napredo-

vanje v polfinale zagotovili še ekipi 
NTK Arrigoni in NTK Logatec I, med-
tem ko sta iz boja za končnico izpa-
dli ekipi NTK Vesna in NTK Letrika.

Končnica prvenstva se s polfinal-
nimi boji začne teden dni po koncu 
52. ekipnega svetovnega prvenstva 
v Tokiu, natančneje, 14. maja, igralo 
pa se bo na dve zmagi in sicer po 
sistemu prvouvrščeni proti četrto 
uvrščenemu in drugo uvrščeni proti 
tretjeuvrščenemu, s prednostjo do-
mačega terena za boljše z rednega 
dela prvenstva.
1. SNTL moški, polfinale
NTK Krka Novo mesto – NTK Letrika
ŽNTK Zavarovalnica Maribor – NTK 
Kema Puconci I
1. SNTL ženske, polfinale
NTK Fužinar Interdiskont – NTK Lo-
gatec I
NTK Muta – NTK Arrigoni

Znane so že vse ostale odločitve 
v nižjih divizijah. V 2. SNTL za moške 
so se po lanski ustanovitvi ekipe in 
zmagi v 3. diviziji, znova izkazali igral-
ci iz NTK Cirkovci, kjer glavno vlogo 
igra Danilo Piljak, tako da jih bomo 

prihodnje leto spremljali med elitno 
druščino. Iz elite so neposredno izpa-
dli mladi igralci NTK Ptuj, v kvalifika-
cijski tekmi pa si je obstanek priboril 
NTK Olimpija, katerega je sicer do-
dobra namučil Izolski NTK Arrigoni. 
Zadnje mesto so osvojili igralci NTK 
Gorica, ki se selijo v 3. ligo.

V 2. SNTL za ženske je v konkuren-
ci šestih ekip sezono na vrhu konča-
la druga ekipa NTK Logatec, najbolj 
pa so se jim približale igralke iz NTK 
Ptuj.

Po vzoru kluba iz Cirkovc, je po-
dobno odločitev v letošnji sezoni 
sprejel tudi koroški Fužinar, ki je v 
3. SNTL prijavil moško ekipo v po-
stavi Darko Jamšek, Ožbej Poročnik, 
Andrej Bač in Miha Jamšek. Fantje 
niso razočarali in so osvojili 1. me-
sto ter se tako prihodnje leto selijo 
nivo višje. Drugi so bili igralci iz NTK 
Logatec, ki so nato v kvalifikacijski 
tekmi za preboj v 2. SNTL močno 
zapretili gorenjskemu NTK Križe in 
v seštevku dveh tekem celo osvojili 
več nizov (32:31), a na koncu obe 
tekmi izgubili s 4:5.

Lanski zmagovalci 1. SNTL – NTK Kema Puconci / Foto: Arhiv NTZS

Odločitev o ekipnih državnih 
prvakih bo padla šele konec maja
LETOŠNJA SEZONA SLOVENSKE NAMIZNOTENIŠKE LIGE PRINAŠA VELIKO SPREMEMBO IN SICER 
KONČNICO PRVENSTVA. ČE JE BILO V PRETEKLOSTI PRVENSTVO ODLOČENO ŽE NEKAJ KROGOV  
PRED KONCEM, V LETOŠNJI SEZONI, KI IMA TAKO DVA VRHUNCA, TEMU NE BO TAKO.
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■ Jože Urh

S 1. septembrom 2014 je v 
Novem mestu pod okriljem 
NTZS začel delovati Nami-

znoteniški trening center Slovenije. 
Ob tem je treba povedati, da ni pr-
vič, da NTZS razpolaga s svojim NT 
centrom. NT centri so pod pokrovi-
teljstvom NTZS delovali tudi že v pre-
teklosti, nazadnje od leta 2001 pa 
do 2006 v prostorih NTK Ilirije, je pa 
res, da nikoli v taki obliki kot sedaj. 

Razlogov za ponovno odprtje je 
več. Verjetno so se odgovorni pri 
NTZS šele nekaj let po zaprtju centra 
na Iliriji začeli dobro zavedati, kako 
pomembna je bila vloga takratnega 
NT centra pri vrsti odličnih dosežkov 
tistega časa. Dekleta so v tistih letih 
na treh zaporednih EP ekipno zase-
dla deveto, tretje in trinajsto mesto. 
Rezultati, katerim se danes le stež-
ka približamo. S Sredozemskih iger 
smo se redno vračali z medaljami, 
Bojana Tokiča smo pri dobrih 23-ih 
letih lansirali na 38. mesto svetovne 
jakostne lestvice, hkrati pa je na Pro 
Tour tekmovanjih  redno dosegal vr-
hunske uvrstitve in bil že takrat le 
korak oddaljen od medalje na EP, 
tako kot tudi moška reprezentanca 
od prve skupine, pa čeprav čisto 
spremenjena in prenovljena in ne 
ravno najmlajša. Vsi igralci in igral-
ke so takrat vsakodnevno trenirali 
skupaj, ob tem pa tudi redno opra-
vljali priprave večkrat na leto, tudi z 
drugimi reprezentancami.

Po zaprtju NT centra se je takra-
tna  ženska ekipa počasi razpustila, 
danes pa se nove mlajše igralke  
nikakor ne morejo približati rezul-
tatom iz tistih časov. Za razliko od 
ženske, je moška reprezentanca 
ostala skupaj in kasneje dosegla 
nekaj dobrih rezultatov. V vseh teh 
letih pa se ni bistveno pomladila. Od 
mladih se je v reprezentanco vključil 
samo Jan Žibrat, ki pa velja za ne-
sporno enega naših največjih talen-
tov in bi v reprezentanci pristal tako 

ali tako. V naslednjih letih bo zato  
vsekakor treba pomladiti tudi mo-
ško reprezentanco. Če bomo samo 
čakali, da se bo samo od sebe ne-
kaj zgodilo in da nam bo sam Bog 
poslal že narejene igralce takrat, ko 
jih bomo potrebovali, se motimo. Te 
pasivnosti iz zadnjih let je bilo do-
volj in zato smo se stvari lotili bolj 
aktivno. Ob tem nam nihče ne more 
garantirati uspeha, vendar pa je to 
bolje, kot pa samo čakati in upati, 
da se bo slučajno od nekod pojavil 
nek igralec.  Ravno zato smo zbrali 
trenutno najboljše mlade igralke in 
igralce, jih pripeljali v NT center v 
Novo mesto, kjer bomo v naslednjih 
letih poskušali iz njih narediti uspe-
šno zamenjavo za nekatere starejše 
igralce v reprezentanci.

In to je seveda tudi glavni namen 
tega NT centra. Povabiti vse mlade 
perspektivne igralke in igralce iz 
cele Slovenije, ki si želijo namiznote-
niške kariere, doma nimajo možno-

sti kvalitetnega trenažnega procesa, 
jih za nekaj let zapreti v dvorano in 
dvigniti njihovo kvaliteto do nivoja, 
ko bodo lahko uspešni tudi v med-
narodnem članskem namiznem te-
nisu. Torej gre pri tej stvari za nek 
dolgoročni proces, ne pa samo za is-
kanje dobrega trenutnega rezultata. 
Tega se moramo zavedati vsi.

Za NT center v Novem Mestu 
smo izbrali sedem igralcev in štiri 
igralke. Od tega jih osem živi v di-
jaškem domu trije pa doma. V dija-
škem domu z njimi živim tudi vodja 
centra. Ta menjava življenskega 
okolja je bila za vse nas velika spre-
memba. Igralci in igralke so se čez 
noč morali navaditi na novo šolo, na 
novo bivalno okolje in navsezadnje 
tudi na novega trenerja. Zato sem 
od septembra pa do decembra pri-
pravil tako imenovano pripravljalno 
obdobje, kjer so igralci kar se da 
malo manjkali v šoli in na ta račun 
opravili tudi nekoliko manj trenin-

Namiznoteniški trening center 
Slovenije - Jože Urh

Jože Urh
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gov, predvsem jutranjih. Po novem 
letu pa smo začeli delati na polno.

Tako danes treniramo vsak dan 
popoldan od ponedeljka do četrt-
ka in še dvakrat dopoldan. Tisti, ki 
šole ne obiskujejo redno, pa trikrat 
dopoldan. 

Sam kot vodja centra opravim tre-
ninge z igralci v ponedeljek popol-
dan, v torek dva, v sredo dva, v če-
trtek popoldan in petek dopoldan. 
Igralci morajo ob petkih obvezno 
opraviti trening doma v matičnem 
klubu, ravno tako ob sobotah in ne-
deljah, če takrat ni tekmovanj. 

Vsak ponedeljek imamo tudi tre-
ning v fitness centru pod strokovnim 
nadzorom, redno pa prihajata na 
treninge tudi psihologa iz Ljubljane. 
Skupaj s Sajdo Slatinšek sva tudi 
ves čas v rednih stikih s šolskimi 
delavci na šolah, katere obiskujejo 
naši igralci. Ob tem poskrbim tudi 
za večino prevozov ob petkih, ko se 
igralci vračajo domov in ob nedeljah, 
ko se vračajo nazaj v Novo mesto.

Če sem se do sedaj z igralci spo-
znaval samo preko priprav in tekmo-
vanj, ki praviloma nikoli ne trajajo 
več kot deset dni skupaj, je to vsak-
danje sobivanje z njimi postala ena 
povsem nova dimenzija. Tukaj jih 
lahko spoznavam v tisti pravi, origi-
nalni obliki z vsemi njihovimi dobri-
mi in slabimi lastnostmi. Če nekdo 
na nekajdnevnih pripravah lahko 
kakšne svoje karakteristike še  pri-
krije, v sobivanju na dolgi rok tega 
ne more več. 

- Tukaj mislim predvsem na njiho-
vo psihološko stabilnost, na njihove 
reakcije v čisto novi situaciji v kateri 
so se znašli.

Reakcije igralcev in igralk na 
novo nastalo situacijo (novo okolje, 
nova šola, nov trener itd) so bile zelo 
različne odvisne od posameznika. 
Nekateri so reagirali precej obupa-
no, drugi dokaj umirjeno).

-  Spoznavam njihove realne vsa-
kodnevne delovne navade.

Do izraza so vsakodnevno pri-
hajale tudi njihove prave delovne 
navade. Nekateri so tako šolske 
obveznosti kot tudi treninge izpol-
njevali redno in sprotno, drugi ne in 
stvari prelagali na kasneje. S takim 
načinom dosežeš samo to, da imaš 
težave  kasneje, izogniti pa se jim ne 

moreš. Tu gre predvsem za šolske 
obveznosti, ki pa so pustile posle-
dice tudi pri izvajanju namiznoteni-
ških treningov. 

-  Njihovo razumevanje in doje-
manje namiznega tenisa in športa 
nasploh kot takega.

Trenerji se premalo zavedamo 
kako je pri ustvarjanju vrhunskega 
igralca pomemben  celovit razvoj 
igralca, v našem primeru, kako ti 
igralci šport kot tak nasploh dojema-
jo. Pri naših igralcih, kot po tekočem 
traku lahko opažamo, kako se na tre-
ningih jezijo za vsako slabo odigrano 
točko, kako se na tekmovanjih jezijo 
nad vsako izgubljeno točko itd. Že od 
malih nog jim je treba vcepiti v glavo 
da sta v športu tako zmaga kot tudi 
poraz sestavna dela igre. Enega brez 
drugega ne bi bilo. Slabo ali narobe 
odigrano ti mora biti samo motivacija, 
da boš naslednjič odigral bolje, poraz 
na tekmi ne sme biti tragedija ampak 
ga lahko razumemo tudi kot to, da ti je 
nasprotnik pokazal, kje vse si slab in 
moraš na treningu še popraviti, ne pa, 
da se po porazih delajo cele tragedije. 
Dokler bodo sprejemali samo zmage, 
porazov pa ne, ne bodo nikoli postali 
igralci. Na tej stvari lahko rečem, da 
precej delamo.

-  Spoznavanje njihovih pravih ci-
ljev in razlogov zakaj so pravzaprav 
sploh prišli v center. 

Tokom cele sezone smo lahko 
opazili, da vsi igralci niso prišli v cen-
ter z istim ciljem. Nekaterim je v pr-
vem planu namizni tenis in temu vse 
tudi posvečajo, drugim je bolj šola 
in na ta račun pri njih trpi trening. 
To stvar bomo seveda v naslednji 
sezoni presekali. Nam je v interesu, 
da se šola seveda opravi, vendar je 
namizni tenis tudi pomemben. Mi 
smatramo, da morajo igralci v teh 
letih trenirati največ, pa če tudi na 
račun kakšnega izgubljenega leta 
v šoli. Je pa situacija v Novomeški 
športni gimnaziji taka, da nimaš no-
benih problemov opravljanja šolskih 
in trenažnih  obveznosti. Biti moraš 
organiziran  in imeti dobre in  redne 
delovne navade.

Ravno zaradi vseh zgoraj ome-
njenih razlogov so bili v letošnji se-
zoni nekateri igralci bolj nekateri pa 
manj uspešni. Mladinci so vsekakor 
naredili skok naprej. Na mednaro-

dnem prizorišču so po sušnih letih 
dosegli lepe rezultate. Mladinke pa 
se še iščejo tako na treningih, kot 
tudi na tekmovanjih.

Kar se tiče prihodnosti NT centra 
in igralcev v njem, je po mojem mne-
nju zelo pomembno izpolnjevanje 
naslednjih pogojev, da bi se dosegel 
namen zaradi katerega je bil center 
odprt.

- igralci in igralke morajo trenirati 
v miru. Vedeti morajo, da rezultatsko 
niso vezani na kratek rok in tako se 
mora obnašati do njih tudi okolica. 
Vedeti morajo tudi, da samo njihovo 
vsakodnevno stoodstotno zalaganje 
lahko prinese tiste rezultate katere 
NTZS, ki cel projekt tudi financira, v 
prihodnosti od njih pričakuje.

- NT center mora služiti tudi  kot 
povezava z vsemi tistimi igralci, ki 
niso člani centra, ampak trenirajo v 
domačih klubih in so člani reprezen-
tance. Tu mislim predvsem na mlaj-
še selekcije. Ti bi se lahko treningov 
v NT centru udeleževali občasno.

- Nujno je treba vzpostaviti aktiv-
no povezavo s članskimi selekcija-
mi. Če se že članski reprezentanti 
ne morejo udeleževati treningov v 
centru, (razen Fajmutove, ki živi v 
Novem Mestu), bi v prihodnje član-
ski selektorji morali poskrbeti, da 
se bodo izvajale večkrat letno kva-
litetne priprave (tudi mednarodne), 
katerih se bodo lahko najboljši mla-
di igralci iz centra tudi udeleževali. 
Takšnih so bili v preteklosti deležni 
prav vsi trenutni članski reprezen-
tanti in prav bi bilo, da bi jih bil tudi 
sedanji mladi rod. Če bomo ostali 
sami in zaprti med lastnimi štirimi 
stenami, ne bomo prišli nikamor. 

- Glede na to, da delo vodje NT cen-
tra zahteva več kot celega človeka, 
bom v prihodnje brez dvoma potrebo-
val tudi pomoč. Tudi zato, ker več glav 
več ve. Trenutno lahko računam na 
pomoč psihologa in trenerja v fitnesu. 
Dobrodošla pa bi bila tudi pomoč pri 
samem namiznoteniškem procesu, 
vendar samo s strani trenerjev, ki jim 
namizni tenis pomeni več kot samo 
˝delo za plačo˝, za trenerje, ki imajo 
delovne navade, ki se v družbi mladih 
počutijo dobro, ki izžarevajo pozitiv-
no energijo na vsakem koraku, ki v 
ospredje vedno postavljajo igralca, ne 
pa sebe.    
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Pogovor

■ Janez Zore

V soboto, 12. aprila 2014, je v 
novi Zeleni dvorani v Puconcih po-
tekalo Državno prvenstvo v nami-
znem tenisu za veterane in rekre-
ativce. Tekmovanje je potekalo v 
organizaciji domačega NTK KEMA 
in Športne zveze Puconci. Nasto-
pilo je 129 tekmovalcev in tekmo-
valk. Sodeč po odzivu nekaterih na-
stopajočih, je bil turnir organiziran 
na vrhunski ravni, izjemno pa so 
bili igralci zadovoljni tudi z dvorano 
v Prekmurju.

Naslove so po kategorijah osvojili :
• moški do 39 let    
Pavlek Puhan  (Beltinci)
• moški od 40 do 50 let   
Bojan Pavič  (Ljubljana)
• moški od 50 do 60 let     
Darijan Vizjak (Rakek)
• moški od 60 do 65 let  
Boris Škoberne (Celje)
• moški od 65 do 70 let  
Kruno Ječmenjak  (Miklavž)
• moški od 70 do 75 let   
Robert Stropnik (Koper)
• moški nad 75 let    
Franc Bartol (Jesenice)

• ženske do 50 let    
Tanja Ban (Ljubljana)
• ženske nad 50 let    
Milana Krmelj (Jesenice)

Po tekmovanju je sledila podeli-
tev pokalov najboljšim za »jakostno 
lestvico«. Z glasnim aplavzom smo 
pozdravili najstarejšega igralca Jan-
ka Novaka iz Šoštanja, ki bo letos 
novembra dopolnil 80 let. Za nagra-
do se bo nekaj najboljših rekreativ-
cev – veteranov v svojih starostnih 
kategorijah udeležilo Mastersa, ki 
bo 7. junija na Otočcu.

Veterani in rekreativci
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Pogovor

 ■ Tim Šfiligoj

Kdo je vaš športni idol?
Roger Federer
Koga bi povabili na večerjo?
Vladimirja Samsonova
Katero vrednoto najbolj cenite in česa pri ljudeh ne 
marate?
Najbolj cenim iskrenost, ne maram hinavstva.
Česa vas je najbolj strah?
Da izgubim denarnico
Najljubše aktivnosti v prostem času?
Gledanje filmov, sprehod in drugi športi.
Najsrečnejši trenutek v življenju?
Prvi osvojen turnir v življenju.
Najljubši film?
Kaznilnica odrešitve
Če bi snemali film o vas, kdo bi vas igral?
Tom Cruise
Sanjski avto?
BMW M3
Kaj najbolje skuhate?
Vodo
Najlepši kraj na svetu, kjer ste bili?
Puščava v Katarju.
Kam greste najraje na počitnice?
Na morje ali v terme.
Najljubši predmet v šoli?
Geografija
Če bi se lahko odpravili v časovni stroj, v katero leto 
bi potovali in zakaj?
1992, da bi v živo videl, kako je Jan – Ove Waldner osvojil 
olimpijske igre.

Najljubši udarec pri namiznem tenisu?
Backhand flip (banana).
Največji problem namiznega tenisa v Sloveniji?
Ne-delo trenerjev, med sabo si ne pomagamo in preveli-
ka tekmovalnost med klubi.
Kakšen nasvet bi dali mladim igralcem?
Samo delaj in zaupaj sebi.
Če bi lahko sestavili popolnega igralca, od koga ele-
mente bi si izbrali?
Servis: Jan – Ove Waldner
Vračanje servisa: Fan Zhendong
Forehand: Jan – Ove Waldner
Backhand: Adrien Mattenet
Delo nog: Zhang Jike
Koncentracija: Vladimir Samsonov
Borbenost: Saš Lasan
Priljubljen citat, moto?
It's nice to be important, but it's more important to be 
nice.
Najljubša risanka iz otroštva?
Tom and Jerry.
Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Žoge
Najljubši glasbeni izvajalec in pesem, ki vas spravi v 
dobro voljo?
One Republic
Fools Garden – Lemon Tree
Če bi imeli ves denar na svetu, katero stvari bi si naj-
prej privoščili?
Križarjenje s punco in družino do Sejšelov

Tom Šfiligoj



Pustolovski park Otočec
Preživite dan drugače. V naravi in aktivno.
Doživite pravo pustolovsko dogodivščino med krošnjami dreves in spoznajte svet iz 
ptičje perspektive. Prava zabava za male in velike pustolovce!

Pustolovski park Otočec sestavljajo šolski poligon in 4 avanturistične poti s 46 
različnimi plezalnimi elementi, ki ponujajo zanimivo in vznemirljivo pustolovščino – 
primerno za vse starosti. 

Pustolovski park je odprt vsak konec tedna (za organizirane skupine po dogovoru):
· do 30. junija; sobota, nedelja in prazniki: od 11. do 18. ure 
· 1. julij-31. avgust;  petek, sobota, nedelja in prazniki: od 10. do 20. ure 
· 1. september-31. oktober; sobota, nedelja in prazniki: od 11. do 17. ure

Namig: Pustolovski izlet združite s kopanjem v Termah Šmarješke Toplice. 
 In popoln dan je tu! Vabljeni.

www.hoteli-otocec.si

Hoteli Otočec, Slovenija 
T: 07/ 38 48 600 
E: booking.otocec@terme-krka.si

Pustolovski

park

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.



Namiznoteniška zveza Slovenije
Slovenian Table Tennis Association

TIBHAR

TIBHAR

TIBHAR

TIBHAR


