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SEPTEMBER      
12. – 15. 9. Varaždin - Mednarodno prvenstvo Hrvaške
14. 9. 1. SNTL (m) – 2. krog
15. 9. Ravne na Koroškem – I. OT za člane
20. – 22. 9. Terni (ITA) – Europe Youth Top-10
21. 9. 1. SNTL (m) – 3. krog, 1. SNTL (ž) – 1. krog
22. 9. Ljubljana – I. OT za kadete
28. 9. 1. SNTL (m) – 4. krog, 1. SNTL (ž) – 2. krog, 2. SNTL (m, ž) in 3. SNTL (m) – 1. krog

OkTOBER
4. – 13. 10. Schwechat (AVT) – Evropsko prvenstvo
13. 10. Izola – II. OT za mladince
19. – 20. 10. ETTU Pokal – 2. krog
19. 10. 1. SNTL (m) – 5. krog, 1. SNTL (ž) – 3. krog, 2. SNTL (m, ž) in 3. SNTL (m) – 2. krog
20. 10. Mengeš – II. OT za kadete
25. – 28. 10. ETTU Pokal – 3. krog
26. 10. - 1. SNTL (m) – 6. krog, 1. SNTL (ž) – 4. krog
26. 10. – 3.11. Otočec – World Cadet Challenge

NOvEMBER
9. 11. 1. SNTL (m) – 7. krog, 1. SNTL (ž) – 5. krog, 2. SNTL (m, ž) in 3. SNTL (m) – 3. krog
10. 11. Ravne na Koroškem – I. TOP 8 za člane
15. - 17. 11. Zagreb – Memorial Antun Tova Stipančić
16. 11. 1. SNTL (m) – 8. krog, 1. SNTL (ž) – 6. krog, 2. SNTL (m) – 4. krog
17. 11. Cirkovce – I. TOP 8 mladinci
23. 11. 1. SNTL (m) – 9. krog, 1. SNTL (ž) – 7. krog, 2. SNTL (m) – 5. krog in 3. SNTL (m) – 4. krog

DEcEMBER
1. 12. Rakek – I. OT za člane U-21 in I. OT za mlajše kadete
1. – 8. 12. Rabat (MAR) – Svetovno mladinsko prvenstvo
7. 12. Cirkovce – II. OT za člane
8. 12. Novo mesto – I. TOP 8 za kadete
15. 12. Kvalifikacije za ekipno DP mladinci
21. 12. Kvalifikacije za ekipno DP kadeti

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

cenik oglasnega prostora za objavo v biltenu Namiznoteniške zveze Slovenije - Bela žogica

Oglasni prostor dimenzije cena v evrih

1 Celostranski oglas (A4) 200 mm (širina) x 286 mm (višina) 200

2 Polstranski oglas  200 mm (širina) x 143 mm (višina) 150

3 Četrtstranski oglas 100 mm (širina) x 143 mm (višina) 75
Cene ne vsebujejo DDV.

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

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.

Tekmovanja
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Uvodnik

■ Matija Krnc

O rganizatorji velikih namiznoteniških  tekmovanj v Sloveniji so bili skoraj 
vedno za vzor drugim športnim panogam, saj so osnovnim tehnično 
brezhibnim pogojem znali dodati takšne novosti in inovacije, da so 

postavili sebi in drugim zelo visoke standarde. To so dokazali že leta 1965 
z organizacijo prvega svetovnega prvenstva v nekdanji skupni državi, saj je 
bil nepozabni SPENT sinonim odličnosti še nekaj let. Ob tej priložnosti je bila 
zgrajena tudi športna dvorana Tivoli, ki je za namiznoteniškim svetovnim pr-
venstvom gostila še številna druga pomembna tekmovanja. 

Žal je finančna kriza močno oklestila število pokroviteljev pri organizaci-
ji vsakoletnega turnirja najvišje kategorije v Velenju (MOPS), tako da je po 
uspešno izvedenih trinajstih ponovitvah letos že drugo leto zapored turnir v 
Velenju odpovedan. To pa marljivih sodelavcev NTZS ni odvrnilo, da nebi ta-
koj zagrabili priložnosti za organizacijo World Cadet Challenge (neuradnega 
svetovnega prvenstva za kadete in kadetinje) po odpovedi Turčije in se znova 
lotili velikega mednarodnega projekta. Tokrat ne v Velenju ampak v športnem 
centru na Otočcu. Čeprav je dvorana primarno namenjena tenisu, bo z nekaj 
pomoči pokroviteljev in pa s finančno podporo ITTF tako obnovljena, da je bil 
ob ogledu zadovoljen tudi Raul Calin, sicer vodja ITTF tekmovanj za mladino. 

Po dograditvi oziroma sanaciji starega skladišča v novo namiznoteniško 
dvorano in po uspešnem začetku pravega namiznoteniškega trening centra v 
Novem mestu v začetku septembra bo organizacija WCC že tretji veliki projekt 
dolenjskih namiznoteniških delavcev, tokrat ob znatni pomoči izkušenih sode-
lavcev NTZS, ki so uspešno izvedli vse mednarodne projekte doslej.

Namizni tenis se je torej močno zasidral v dolenjsko metropolo. Ali je to 
odraz naklonjenosti predsednika, ki je doma iz tega predela Slovenije, in je 
tudi sam vrsto let nastopal za domači klub Krka ali pa le prizadevnost dolenj-
skih namiznoteniških zanesenjakov,  bo pokazal čas. Vsekakor se je namizni 
tenis igral v dolenjski prestolnici že nekaj desetletij nazaj in je svoj novi raz-
cvet doživel v zadnjih nekaj letih. Če bodo vsi trije veliki projekti, ki smo jih 
omenili, izvedeni uspešno, tako kot vsa dosedanja mednarodna tekmovanja 
v Sloveniji, potem se za novi rod uspešnih igralcev in igralk ni bati. Še poseb-
no velja to za novi trening center Slovenije, ki je po prvih vtisih presegel vsa 
pričakovanja. Zadovoljstvo rednih kot tudi izrednih udeležencev je enkratno in 
v nadaljevanju te številke BŽ boste lahko prebrali že prve vtise. Ob tako zado-
voljnih obrazih in pozitivnem razmišljanju po napornih treningih smo lahko le 
prepričani, da se že oblikujejo novi nasledniki Vecka, Korpe, Terana, Jelerjeve, 
Tokića in drugih dobitnikov medalj na največjih tekmovanjih, kar je Darko Jor-
gić in z njim kadetska ekipa Slovenije že dokazala na letošnjem mladinskem 
evropskem prvenstvu.

Center dogajanja  
se je preselil na Dolenjsko
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Pogovor

 ■ Tim Šfiligoj

Jasno je bilo, da bo Darko Jor-
gić na letošnjem 56. mladin-
skem evropskem prvenstvu v 

ožjem krogu favoritov za osvojitev 
vsaj ene izmed medalj, toda malok-
do si je drznil pričakovati, da se bo 
15-letni Hrastničan na Moravskem 
tako zelo izkazal. Dve srebrni kolaj-
ni v ekipnem delu in v konkurenci 
dvojic, bronasta kolajna v mešanih 
dvojicah in četrtfinale v kategoriji 
posameznikov so dosežki, ki mla-
demu Jorgiću dajajo nov zagon pred 
začetkom novega poglavja v njegovi 
karieri.

Že pred prvenstvom je bilo jasno, 
da boš v ožjem krogu favoritov za 
osvojitev vsaj ene izmed medalj. 

Si pred prvenstvom pričakoval, da 
bo tako uspešno, kakšne cilje si si 
postavil?

Pred prvenstvom vsekakor nisem 
pričakoval, da se bom domov vrnil 
s tremi odličji. Vedel sem, da imam 
v vseh kategorijah priložnost za lep 
rezultat, tako da je bil moj glavni cilj 
osvojitev ene medalje. Na koncu 
sem dobil tri in vsekakor sem vesel, 
da sem presegel svoja pričakovanja.

Na sploh si bil v konkurenci kade-
tov eden izmed najboljših posame-
znikov prvenstva. Kako so pote-
kale priprave pred prvenstvom. 
Ali meniš, da je kateri del le-teh 
posebej botroval k uspehu?

Letošnje priprave pred evropskim 
prvenstvom so bile najdaljše in naj-
bolj naporne v moji dosedanji karie-

ri. Bile so izjemno naporne, skupaj 
z Erikom in Tilnom smo trenirali 
tudi z nemško reprezentanco. Tudi 
v Nemčiji trenirajo podobno kot mi, 
ubijalska je bila predvsem količina. 
Ko pogledam nazaj, bi rekel, da je 
bil ključen del pripravljalnega obdo-
bja pavza pred začetkom samega 
tekmovanja, ko je selektor Urh spu-
stil intenzivnost treningov in sem se 
lahko dobro spočil.

Si bil po uspešnem ekipnem delu 
kaj manj razbremenjen in bolj 
samozavesten pred posameznim 
delom?

Ko smo dobili medaljo, sem si pri 
sebi dejal, da lahko sedaj vsekakor 
dobim še kakšno, in da ekipno sre-
bro ne bo edina medalja z letošnjega 
evropskega prvenstva. Izpostavil bi 

DARKO JORgIć

Vrhunski rezultat  
mladega Hrastničana

Darko že usmerja pogled v prihodnost. Foto: František Zálewský)
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uvodno zmago na prvi tekmi prven-
stva proti Franciji, po kateri mi je 
močno narasla samozavest in sem 
začel stoodstotno zaupati vase. Nato 
smo nanizali še nekaj lepih zmag in 
iz tekme v tekmo je moja forma ra-
sla. Po ekipnem delu mi je še kako 
prav prišel dan počitka, kjer sem lah-
ko nekoliko podoživel prvi uspeh in 
se spočil pred nadaljevanjem prven-
stva, saj sem odigral veliko število 
tesnih tekem.

Katera medalja ti je najbolj pri 
srcu in zakaj?

Najbolj pri srcu mi je ekipna me-
dalja, saj je to po dolgem času nova 
ekipna medalja za Slovenijo, nato pa 
seveda srebrna medalja v konkurenci 
dvojic z Nemcem Nilsom Hohmeier-
jem, kjer sva bila tudi blizu zlata.

 
Ko sedaj pomisliš na EP. Kaj ti 
najprej pride na misel?

Seveda so spomini lepi in na misel 
mi takoj padejo tri medalje, na katere 
sem zelo ponosen. Zelo lep je bil tudi 
povratek domov, saj so bili domači 
zelo veseli in ponosni name. Tako naj-
bližjim, kot tudi meni pa še vedno v 

Bron je Darko osvojil v igri dvojic s soigralcem Nils Hohmaierjem   
Foto: František Zálewský

Skoraj nepremagljiva ekipa – Darko Jorgič in Erik Paulin Foto: František Zálewský
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spominu ostaja nesrečen poraz v četr-
tfinalu posameznega tekmovanja pro-
ti Levenku, vendar so medalje tiste, ki 
mi bodo ostale v spominu. Konec av-
gusta me je sprejel tudi župan občine 
Hrastnik in dejal, da je moj uspeh na 
lestvici pomembnosti v domači občini 
takoj za uspehi Petra Kauzerja.

Če se primerjaš s samim evrop-
skim kadetskim vrhom, kje misliš, 
da imaš še rezerve in kaj bi izpo-
stavil kot svojo največjo kvaliteto/
prednost?

Rezervo vidim predvsem v tem, da 
imajo moji konkurenti precej večjo ko-
ličino treninga od mene, zato upam, 
da bom sedaj v Namiznoteniškem 
trening centru Slovenije lahko tudi jaz 
več treniral. Moja največja kvaliteta je 
vsekakor backhand udarec, ker imam 
naraven pokret in s tem elementom 
dobivam največ točk v tekmi.

Z novim šolskim letom si stopil na 
pol-profesionalno pot. Se v nami-
znem tenisu vidiš tudi čez nekaj 
let in kakšni so tvoji cilji, sanje?

V prihodnjih letih bom skupaj z 
ostalimi reprezentančnimi kolegi tre-
niral v NT centru v Novem mestu in 
začetki so vsekakor težki. Navaditi 
se bom moral tudi na samostojno ži-
vljenje, čeprav sem dal skozi že veli-
ko priprav in sem bil v preteklih letih 
mnogokrat odsoten od doma, kljub 
temu pa bom nekoliko pogrešal tudi 
dom, vendar starši me razumejo in 
me podpirajo na moji športni poti. 
Šola in treningi me dobro izčrpajo, 
vendar je vzdušje v ekipi odlično in 
mi daje zagon za to, da iz dneva v 
dan garam. Seveda si želim postati 
profesionalni igralec, moje sanje pa 
so, da bi prišel do nivoja Bojana To-
kića ali ga celo nekoliko presegel.

Česa se v NM najbolj veseliš in 
kje misliš, da ti lahko center kot 
center najbol pomaga?

Pogoji za trening so vsekakor bolj-
ši, kot tisti, katerih sem bil deležen v 
Hrastniku. Ob sebi imam odličnega 
trenerja in odlične sparing partnerje, 
ki so hkrati tudi moji najboljši prijate-
lji. Upam, da bom v centru napredo-

val na naslednjo raven in se počasi 
razvijal v dobrega članskega igralca.

V kadetski konkurenci te sedaj 
čakata še 2 izjemna turnirja - 
Evropski Top 10 in WCC. Kakšna 
so pričakovanja pred turnirjema in 
kakšne cilje imaš v letošnji sezoni 
pri mladincih v evropskem smislu?

Oba omenjena turnirja zame 
predstavljata nagrado za vložen 
trud in se jih že veselim. Na Top-10 
si želim končati v prvi polovici nasto-
pajočih, na World Cadet Challenge 
pa si želim prikazati predvsem odlič-
no igro in se tako na domačih tleh 
na najlepši možen način posloviti od 
kadetske konkurence, vsekakor pa 
bom prežal na vsako priložnost, ki se 
mi bo ponudila. V letošnji sezoni si 
želim na mednarodnih tekmovanjih 
predvsem dobrih borb, saj imam še 
kar nekaj časa za dokazovanje. Re-
zultatski cilji bodo v ospredju ponov-
no čez tri leta, ko bom zadnje leto 
mladinec, do takrat pa me čaka še 
veliko dela v tehničnem smislu pred-
vsem pri forehand elementu.

Sprejem v občini Hrastnik Foto: arhiv NTZS

Pred prvenstvom vsekakor 
nisem pričakoval, da se 
bom domov vrnil s tremi 
odličji. Vedel sem, da 
imam v vseh kategorijah 
priložnost za lep rezultat, 
tako da je bil moj glavni cilj 
osvojitev ene medalje
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Kadetsko prvenstvo

 ■ S. S.

V preteklosti je bilo v Sloveniji 
organiziranih že več velikih 
svetovnih namiznoteniških 

dogodkov, kar je prispevalo k pre-
poznavnosti naše nacionalne zveze 
kot odličnega organizatorja, ki vr-
hunsko izpelje tako tekmovalni kot 
gostiteljski del tovrstnih organizacij-
sko zahtevnih projektov.

Namiznoteniška zveza Slovenije 
bo na Otočcu organizirala elitno tek-
movanje svetovnega nivoja,  2013 
ITTF Svetovni kadetski pokal, ki bo 
potekal od 26. oktobra do 3. novem-
bra 2013 na Otočcu. Na tekmovanju 
bo nastopilo 6 reprezentanc konti-
nentov, katere so se na tekmovanje 
uvrstile po predhodnih zahtevnih 
kvalifikacijah, ekipa ITTF Hopes in 

slovenska reprezentanca, katere 
moški del je letošnji vice evropski 
prvak. Na tekmovanju pričakujemo 
več kot 150 udeležencev iz več kot 
30 držav sveta.

Dogodek se po pričel s tridnevnim 
trening kampom in nadaljeval z dvo-
dnevnim ekipnim tekmovanjem. 31. 
oktobra je prost dan, katerega bomo 
izkoristili za promocijo Slovenije in 
goste popeljali v Postojnsko jamo. 

Zadnje tri dni dvoboja bodo potekali 
posamični dvoboji z vrhuncem 3. No-
vembra, ko bodo odigrana posamič-
na finala pri dekletih in fantih.

Namiznoteniški dogodek bo po-
nudil vsem ljubiteljem namiznega 
tenisa vrhunsko predstavo naj-
boljših kadetov in kadetinj sveta, 
bodočih evropskih, svetovnih ali 
olimpijskih prvakov. Pridite tudi vi in 
uživajte v namiznem tenisu.

Otočec bo gostil  
najboljše kadete sveta

Logotip prvenstva

Kosila v Gradu Otočec se je poleg predstavnika ITTF-a Raula Calina, ki se je mudil v Sloveniji konec avgusta 
zaradi preverjanja poteka organizacije, udeležili tudi Robert Smodiš, Jože Berus, Tomaž Kralj, Sajda Slatinšek in 
predsednik OKS, Janez Kocijančič Foto: Arhiv NTZS
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Aktualno

■ Tim Šfiligoj

Selektor Jože Urh je prvi teden 
ocenil pozitivno: »Prvi teden 
je potekal povsem po načr-

tih. Igralci so se nastanili v svojih so-
bah, spoznali novo šolo in sošolce. 
Kar se tiče namiznega tenisa smo 
vsak dan popoldne izvedli trening. 
Trenutno so urniki še v usklajevanju, 
tako da bomo čez čas skušali doda-
ti tudi kakšen dopoldanski trening, 
katere zaradi svojega načina šola-
nja lahko trenutno opravljata samo 
Manca in Tom. Namiznoteniška zve-
za Slovenije me je pripeljala nazaj v 
Slovenijo ravno za to, da bi prevzel 
mlajše selekcije in vodil center. Po-
trebno je bilo združiti razdrobljeno 
kvaliteto in moj cilj je to skupino za-
držati tudi v prihodnje in jo sčasoma 
dopolniti še z mlajšimi igralci. Želim 

V Novem mestu zaživel 
Namiznoteniški trening  
center Slovenije
2. SEPTEMBER 2013 BO ODŠEL V ZgODOVINO SLOVENSKEgA NAMIZNEgA TENISA,  
SAJ JENA PRVI ŠOLSKI DAN V NOVEM MESTU SOČASNO ZAŽIVEL TUDI NAMIZNOTENIŠKI  
TRENINg CENTER SLOVENIJE. 
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Treningi potekajo v dvorani v Dragančevju Foto: arhiv NTZS

Tom Šfiligoj

Gaja Paradiž Ludvik Peršolja Peter Hribar Nika Veronik Zala Veronik Jože Urh

Aljaž Šmaljcelj Darko Jorgić Deni Kožul Manca Fajmut Tilen Novak
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Turnir

si, da bi v centru prav vsak posame-
znik dvignil nivo svoje igre.«

V Novem mestu bo prebivalo in 
treniralo 11 naših najbolj perspek-
tivnih namiznotenisačev, zato naj-
bolje, da vam jih kar predstavimo.

Manca Fajmut: »Za center sem 
se odločila, ker letos na fakulteti ko-
ristim absolventski staž in bi se rada 
bolj posvetila treningu. V Novem me-
stu bom imela vsekakor boljše po-
goje za trening kot doma in želim si, 
da bi v tem letu uspela dvigniti svoj 
nivo igre.«

Tilen Novak: »Tako dobrih trenin-
gov, kot jih imam sedaj, nisem imel 
še nikoli in to nameravam izkoristiti. 
Dnevni treningi z reprezentanti de-
lujejo tudi kot odlična motivacija na 
težkem prehodu med člane, ki me 
čaka v naslednjih sezonah.«

Aljaž Šmaljcelj: »Motiv za trening 
je definitivno večji, saj tukaj trenira 

skoraj celotna reprezentanca. Zelo 
mi je všeč vzdušje, saj se znamo 
zabavati, vendar znamo potegniti 
mejo in ločiti zabavo od treninga.«

Peter Hribar: »Vesel sem, da je 
center v mojem domačem kraju, 
saj lahko v njem sodelujem že kot 
osnovnošolec. Sem najmlajši član, 
zato imam na voljo res odlične spa-
ringe. glede na to, da sem zadnje 
leto kadet, bom poizkušal treninge 
kar se da dobro izkoristiti, saj imam 
v letošnji sezoni tudi visoka rezultat-
ska pričakovanja.«

Ludvik Peršolja: »V center sem 
prišel z namenom, da se rešim malih 
napak in se privadim na samostojno 
življenje ter veliko količino treninga. 
Prvi vtisi so odlični, zadovoljen sem 
tudi s šolo in dijaškim domom.«

Deni Kožul: »Zelo sem zadovoljen 
s treningi in vzdušjem v ekipi. V cen-
tru si želim popraviti svoje tehnične 

napake. Motijo me samo fantje v 
sosednjih sobah v dijaškem domu, 
ki so preglasni in nam ne dovolijo 
spati, toda z Ludvikom sva že posre-
dovala in naredila red.«

Tom Šfiligoj: »Sam ostajam vpi-
san v ljubljansko gimnazijo in se 
bom učil na daljavo preko interneta 
ter si prizadeval čim bolj redno opra-
viti vse obveznosti. Tako bom imel 
med tednom več  časa za trening, v 
prihodnjih sezonah pa si želim zno-
va ujeti stik s konkurenco.«

Gaja Paradiž: »V Novo mesto 
sem prišla, ker bi rada uspela v na-
miznem tenisu in imam v NT centru 
za to boljše pogoje, kot v matičnem 
klubu. Na začetku sem navdušena 
nad spremembo, ne bojim se niti 
bolj samostojnega življenja.«

Nika Veronik: »Začetek je malo 
težek, ker sem daleč od doma, na-
vaditi pa se moram tudi na nove 
sošolce in novo šolo. Treningi so vr-
hunski in v takem okolju imam tudi 
večjo motivacijo za delo.«

Zala Veronik: »Sprememba oko-
lja ni bila tako težavna in veselim 
se tega novega izziva. Nekoliko me 
moti samo pešačenje do šole. Po-
goji za trening so boljši kot doma, 
v Novo mesto pa sem prišla pred-
vsem za to, da bom uspešna tudi na 
mednarodni sceni.«

Darko Jorgić: »Nad centrom sem 
navdušen, saj imam boljše trenin-
ge kot pred tem v Hrastniku. Želim 
si čim več trenirati in nadaljevati z 
uspehi na mednarodnih tekmova-
njih.«

Ime in priimek Darko Jorgić

Datum rojstva 30. julij 1998

Igralna roka desna

Les Butterfly Kong Linghui OFF

Obloga fh Tibhar Evolution Fx-p

Obloga bh Tibhar Evolution Mx-p

Ime in priimek Peter Hribar

Datum rojstva 12. november 1999

Igralna roka leva

Les Donic Waldner Carbon

Obloga fh in bh Tibhar Evolution El-p

Ime in priimek Tom Šfiligoj

Datum rojstva 17. april 1997

Igralna roka desna

Les Tibhar Karaš OFF

Obloga fh in bh Tibhar Evolution Mx-p

Ime in priimek Tilen Novak

Datum rojstva 16. julij 1995

Igralna roka desna

Les Stiga Clipper

Obloga fh Donic Bluefire M1

Obloga bh Donic Bluefire M2

Vodja NT centra, Jože Urh Foto: arhiv NTZS

 INFO
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Turnir

V Sloveniji ekskluzivno zastopamo 
Butterfly in Stigo.
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Obiski na sedeæu firme po dogovoru, pošiljamo pa tudi po pošti.
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Ime in priimek Deni Kožul

Datum rojstva 18. marec 1997

Igralna roka desna

Les Tibhar Samsonov Stratus

Obloga fh in bh Tibhar Evolution Mx-p

Ime in priimek Gaja Paradiž

Datum rojstva 5. april 1998

Igralna roka leva

Les Tibhar Texo

Obloga fh Tibhar genius

Ime in priimek Ludvik Peršolja

Datum rojstva 5. avgust 1995

Igralna roka desna

Les Butterfly Korbel SK7

Obloga fh Tenergy 05

Ime in priimek Aljaž Šmaljcelj

Datum rojstva 13. julij 1998

Igralna roka desna

Les Donic Senso Appelgren V1

Obloga fh Donic Bluefire M1

Obloga bh Donic Bluefire M3

Ime in priimek Zala Veronik

Datum rojstva 28. julij 1997

Igralna roka leva

Les Tibhar Sigma

Obloga fh Tibhar genius

Ime in priimek Nika Veronik

Datum rojstva 28. julij 1997

Igralna roka desna

Les Tibhar Sigma

Obloga fh Tibhar genius

Ime in priimek Manca Fajmut

Datum rojstva 26. november 1990

Igralna roka desna

Les Tibhar Power 40

Obloga fh Tibhar Sinus Alpha
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Pogovor

■ Tim Šfiligoj

Selektorja članskih reprezen-
tanc Bojan Rak in Vesna 
Ojsteršek Drnovšek sta za 

letošnje EP izbrala preverjeno ekipo 
z letošnjega svetovnega prvenstva 
v Parizu. Moški del ekipe bodo tako 
sestavljali Bojan Tokić, Saš Lasan, 
Jan Žibrat, Uroš Slatinšek in Ludvik 
Peršolja, pri dekletih pa se bo Jani 
Tomazini, Manci Fajmut in Alex galič 
tokrat pridružila Nina Zupančič, ki je 
morala nastop v Parizu letos odpo-
vedati zaradi šolskih obveznosti.

Prvi štirje dnevi prvenstva bodo 
rezervirani za ekipni del tekmova-

nja, ki bo letos potekalo v drugač-
nem formatu, kot smo bili vajeni v 
preteklosti. Lani v Herningu ekipne-
ga dela tekmovanja zaradi preveli-
ke utrujenosti igralcev v olimpijski 
sezoni ni bilo, so pa zato v zadnjih 
dveh sezonah potekale kvalifikacije 
za razvrstitev v različne kvalitetne 
skupine. V prvi diviziji se bodo tako 
ekipe borile za 1. – 12. mesto, v dru-
gi diviziji za 13. – 24. mesto, v tretji 
diviziji pa za 25. – 37. mesto.

Ekipno tekmovanje bo vse od za-
četka potekalo na izpadanje, znan 
pa je tudi že žreb, ki je bil 4. septem-
bra organiziran na dunajskem letali-
šču. Obe naši ekipi se bosta merili v 

2. diviziji in se bosta borili za mesto 
v finalu, ki prinaša preboj v elitno di-
vizijo na EP prihodnje leto. Dekleta 
se bodo prvi dan tekmovanja v pred-
krogu pomerila z Bolgarijo, fantje pa 
so v četrtfinale 2. divizije že uvršče-
ni, tam pa se bodo 5. oktobra pome-
rili z zmagovalcem obračuna med 
Slovaško in Dansko. V elitni diviziji 
bo še kako vroče že prvi dan, saj se 
bosta v predkrogu pomerili repre-
zentanci Avstrije in Nemčije.

Boji v posamezni konkurenci in 
v konkurenci dvojic se bodo pričeli 
v torek, 8. oktobra, znova pa bomo 
največ upov polagali na Bojana 
Tokića, ki je leta 2011 v gdansku 

Tokić verjame, da njegova bera 
kolajn še ni dokončna
LETOŠNJE EVROPSKO PRVENSTVO ZA ČLANE BO MED 4. IN 13. OKTOBROM POTEKALO 
V BLIŽNJEM SCHWECHATU, KJER DELUJE AKADEMIJA WERNERJA SCHLAgERJA. MESTO, 
KI LEŽI NA JUgO-VZHODNO OD DUNAJA IN JE ZNANO PO LETALIŠČU, JE OD LJUBLJANE 
ODDALJENO VSEgA 400 KILOMETROV, ZATO SI VSI NADOBUDNEŽI LE VZEMITE ČAS IN 
PRIDITE BODRIT NAŠE IgRALCE IN IgRALKE.

Je po uspehu leta 2011 v Gdansku napočil čas za novo kolajno na EP? Foto: Milan Petrović
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razveselil slovensko športno javnost z bronom med po-
samezniki in dvojicami v navezi z Aleksandarjem Karaka-
ševićem. Lani se mu je na Danskem medalja v dvojicah 
izmuznila za las, letos pa je Bojan pripravljen na nove 
izzive.

Kako bodo potekale vaše priprave pred EP?
Priprave sem začel že 20. julija, ko sva z dr. Kondri-

čem opravila kondicijske priprave na Pohorju. 28. julija 
sem začel s tehničnimi pripravami v Saarbrücknu pod 
vodstvom novega klubskega trenerja Slobodana grujića. 
Priprave so potekale vse do 1. septembra, ko se nam je 
sezona tudi uradno začela. Trenirali smo 3-krat dnevno 
in naš center so obiskali tudi veliki igralci, ki so prišli tre-
nirat in nam sparirati. Od Jean-Michel Saiva, Singapurca 
Zhang Jiana, Kanadčana Wang Eugena, Patricka Franzi-
ske, Ruwena Filusa. Sedaj, ko se je klubska sezona zače-
la, imamo redne dnevne treninge, v tekočem mesecu pa 
nas čakajo 4 bundesligaške tekme, 2 tekmi Lige prvakov 
in ena pokalna tekma, tako da dodatnih priprav ne bo. 
Samo reden trening proces, tekme pa bodo služile kot 
dodatna priprava na EP.

Kakšni so rezultatski cilji? Lahko znova pričakujemo 
kakšno kolajno?

Verjamem, da moja bera kolajn na evropskih prven-
stvih še ni dokončna. Kdaj bodo nove kolajne prišle ne 
morem povedati, vsekakor pa me čaka še 7-8 let aktiv-
nega, motiviranega igranja in tako še 7-8 evropskih pr-
venstev. Seveda se nadejam še kakšni kolajne, saj se bo 
zagotovo ponudila še kakšna priložnost.

Vaš partner v dvojicah Karakešević se ubada z hudo 
poškodbo. Kako poteka iskanje novega partnerja oz. 
ste ga že našli?

Na tokratnem EP bom igral v konkurenci dvojic skupaj 
z Janom Žibratom. Jan prihaja v bolj zrela namiznoteni-
ška leta, jaz pa se trenutno nahajam v najboljših letih. 
Sistem najine igre bi moral bit dober in bova videla kaj 
zmoreva. Škoda je samo, da imava zelo malo skupnih te-
kem za sabo - eno svetovno prvenstvo in en World tour 
v Velenju. 

Kaj za vas predstavlja ekipni del tekmovanja? Čutite 
pritisk zaradi odvisnosti reprezentančnega uspeha 
od vaših nastopov, ali vam je ekipni del kljub temu pri 
srcu?

Kar se tiče igranja za ekipo, moram sam sebi v za-
dnjem desetletju dati odlično oceno. Moje poraze na 
svetovnih in evropskih prvenstvih od leta 2002 lahko 
preštejemo na prste ene roke. Če bi znal tako igrati v 
konkurenci posameznikov, bi presegel magično mejo 
25. mesta na svetovni jakostni lestvici. Res je tudi, da 
sem bil včasih jezen, ko sem jaz naredil 2 točki, pa kljub 
temu to ni zadoščalo za zmago ekipe, vendar moram 
reci, da imamo fantje odličen timski duh, čeprav priha-
jamo iz treh različnih generacij. Zato smo tudi dosegali 
odlične rezultate. Med 24 na svetu in 12 v Evropi je ne-
kaj fantastičnega za naše zmožnosti. Žal mi je tudi, da 
sem izpustil svetovno ekipno prvenstvo v Dortmundu. 
To ni bila dobra odločitev, ampak takrat sem razmišljal 
drugače. Še naprej se veselim igranja in druženja s temi 
fanti.

Na svetovnem prvenstvu letos v Parizu je bil Bojan v odlični formi Foto: Milan Petrović
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Aktualno

■   mag. Marjan Hribar,
predsednik NTZS

Pred Skupščino NTZS
Volilna skupščina, ki je po Statutu 

vsaka štiri leta, je vedno neka pre-
lomnica, kaj se je iz predvidenega 
programa uresničilo in kaj je ostalo 
le pri obljubah. Sedanji predsednik 
mag. Marjan Hribar, sicer tudi sam 
dolgoletni igralec, je bolj pristaš 
akcije in manj filozofije, zato je bilo 
opravljenega dela izredno veliko. V 
nadaljevanju si lahko preberete nje-
govo poročilo za Skupščino. 

Poročilo predsednika NTZS
Namiznoteniška zveza Slovenije je 

krovna nacionalna panožna športna 
zveza klubov, ki delujejo na področju 
namiznega tenisa v Sloveniji. Poslan-
stvo NTZS je v spodbujanju razvoja 
namiznega tenisa po vsej državi. Na-
miznoteniška zveza Slovenije pomeni 
okolje za razvoj vseh generacij, je oko-
lje kreativnosti in zdravega duha ter 
spodbuja razvoj po načelih fair-playa. 
Klubi predstavljajo najpomembnejše 
gradnike razvoja namiznega tenisa. 

Vizija je, da bo namizni tenis po-
stal eden najbolj množičnih športov 
v Sloveniji. Izkoristili bomo poseb-
no prednost v primerjavi z ostalimi 
športi – namizni tenis je šport vseh 
generacij in sposobnosti. S pono-
som se bomo spominjali izjemnih 
dosežkov v preteklosti ter z vsemi 
močmi zrli v prihodnost. Naša am-
bicija je postati ena od razvitejših 
evropskih držav na področju nami-
znega tenisa. 

Poročilo v večji meri izhaja iz pri-
oritet oz. usmeritev nadaljnjega ra-
zvoja namiznega tenisa v Sloveniji, 
ki so bile potrjene na zadnji redni le-
tni Skupščini NTZS, junija lani. Hkra-
ti pa služi tudi kot celovit dokument 
za prenos aktualnih informacij do 
zainteresiranih javnosti. 
Namen poročila o delu IO NTZS je 
tako dvojen: 
-  pomeni sledljivost uresničevanja 
osnovnih usmeritev 

-  pomeni instrument informiranosti 

Uresničevanje ciljev
a. ) kratkoročni cilji: 
Ugotavljamo, da smo na NTZS 

uspeli uresničiti več ključnih kratko-
ročnih ciljev in sicer: 
1. izpeljava celotnega mednarodne-
ga programa reprezentanc;
2. izpeljava programa tekmovanj v 
Sloveniji; 
3. začetek delovanja Namiznoteniške-
ga trening centra Slovenije; 
4. vzpostavitev delovanja nove sple-
tne strani in aplikacije za tekmovanja; 
5. organizacija mednarodnih dogod-
kov; 
Ad 1.) Mednarodni program reprezen-
tanc je bil od zadnje skupščine obse-
žen z mednarodnimi nastopi mlajših 
kadetov, kadetov, mladincev in članov 
(več mednarodnih prvenstev). 
Najmlajši igralci so se udeležili nasle-
dnjih  tekmovanj: Eurominichamps, 
Stiga Masters, Hungarian Mini Cadet 
Open. 
Kadeti in mladinci so se udeležili vseh 
tekmovanj, ki so bili potrjeni s strani 
STS in IO. 
Bojan Tokić se je uvrstil na Olimpij-
ske igre London 2012. 
Članice in člani so se udeležili evrop-
skega prvenstva v Herningu in sve-
tovnega prvenstva v Parizu ter nekaj 
mednarodnih turnirjev. 

V kvalifikacijah je naša moška repre-
zentanca dosegla drugo mesto in 
se šele po finalnem obračunu proti 
Poljski poslovila od elitne evropske 
divizije. Kljub temu pa je nanizala 
nekaj odmevnih zmag (Turčija, Esto-
nija, Danska). 
Ženska reprezentanca je z zma-
gama (na kvalifikacijah za EP) na 
turnirjih na Norveškem in Otočcu 
napredovala v drugo kvalitetno sku-
pino. 
V sezoni 2012-13 so bile izvedene 
vse priprave po programih za mlade 
reprezentance. 
Priprave za mlade igralce so bile iz-
vedene v skladu s programi za sezo-
no 2012-13. 
Vsekakor pa je treba omeniti izre-
den rezultat naših kadetov na EP 
v Ostravi kjer so osvojili srebrno 
medaljo (Darko Jorgić, Erik Paulin, 
Aljaž Šmaljcelj in Tilen Cvetko) v 
ekipni konkurenci, ter srebrno v igri 
dvojic (Darko Jorgić) ter bronasto v 
igri mešanih parov (Darko Jorgić). 
Ad 2.) Program tekmovanj za sezo-
no 2012/13 je bil na domači sceni 
izpeljan v celoti. 
Ad 3.) V začetku septembra je svoja 
vrata v Novem mestu odprl Namizno-
teniški trening center Slovenije. 11 
igralk in igralcev iz celotne Slovenije 

Poročilo s skupščine

Marjan Hribar je na tekmi v Novi Gorici predsedniku republike, Borutu 
Pahorju, podaril reprezentančni dres
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Tekmovanja

je trenutno prioriteto življenja podre-
dila Centru, v katerem bodo najlažje 
usklajevali vrhunski šport in šolo. 
Vodja centra Jože Urh s sodelavci bo 
zagotovil visok strokovni nivo delova-
nja centra. 
Ad 4.) V skladu z začrtanimi cilji smo 
v sodelovanju s podjetjem Triom 
d.o.o. razvili novo spletno stran, ki 
vsebuje aplikacijo za prijave na tek-
movanje, žrebe in statistiko. 
S tem bomo posodobili celotno delo-
vanje in omogočili prijaznejši dostop 
uporabnikov do informacij o nami-
znem tenisu. 
Ad 5.) Z organizacijo tekem za kva-
lifikacije na letošnjem Evropskem 
prvenstvu smo poleg promocije na-
šega športa na nacionalnem nivoju 
dvigovali tudi ugled NTZS v medna-
rodnem okolju. Na podlagi uspešno 
izpeljanih mednarodnih tekem smo 
v organizacijo dobili tudi turnir za 
ženske za kvalifikacije za EP; med-
narodni pripravljalni kamp Eurokids 
in potrditev organizacije tekmovanja 
svetovnega nivoja, 2013 ITTF Sve-
tovni kadetski pokal. 

b.) dolgoročni cilji:
Dolgoročni cilj NTZS ostaja pove-

čevanje organizacijske strukture, ki 
bo povezovala akterje na vseh po-
dročjih. Ta cilj bomo uresničili s do-
seganjem etapnih ciljev, ki nas bodo 
vodila do končnega cilja postavitve 
močne in strukturno trdne organiza-
cije, ki bo še bolj učinkovito delovala 

na vseh področjih delovanja NTZS. 
Ustvariti želimo kakovostno oko-

lje za igralke in igralce, ki bodo 
napredovali v igri in dosegali tudi 
mednarodno vidne uspehe. Poleg 
tekmovalcev in tekmovalk želimo 
nadgraditi tudi delovanje na promo-
ciji in popularizaciji namiznega teni-
sa, ki nam bo na dolgi rok prinesla 
večjo zastopanost našega športa na 
medijski, šolski in rekreativni ravni. 

»Samo kakovostno okolje bo 
ustvarilo odlične igralce, ki bodo 
vzgled tako najmlajšim v vrtcih in 
šolah, kakor tudi rekreativcem. 
Prizadevali si bomo, da bo do kon-
ca mandata registriranih vsaj 60 
klubov ter 1000 igralk in igralcev. 

»Temeljito bo potrebno prenoviti 
tekmovalni sistem, ki bo evropsko 
primerljiv in bolj prijazen do igral-
cev in klubov. Državno člansko 
prvenstvo mora npr. postati pravi 
praznik namiznega tenisa«.

Marketinški koncept
»NTZS bo tudi v bodoče tesno 

sodelovala z Ministrstvom za šol-
stvo in šport, kakor tudi s Fundaci-
jo za šport. Prijavili smo se na vse 
razpise na katerih smo zagotovili 
še uspešnejše črpanje denarja.« 

» Vzdržujemo dobre odnose z 
našimi marketinškimi partnerji ter 
širimo mrežo partnerjev tako za de-
lovanje NTZS kot za posamezne pro-
jekte, ki vodijo k še večji prepoznav-
nosti našega športa tako v Sloveniji 

kot v tujini ter seveda večji marke-
tinški in finančni učinkovitosti« 

Pred prijavami na razpis za leto 
2013 so bili opravljeni razgovori z 
direktorjem Fundacije za šport ter z 
generalnim direktorjem Direktorata 
za šport na MŠŠ. Prijavili smo ob-
sežne programe in pridobili še več 
sredstev kot v prejšnjem letu. 

Dogovori s partnerji: 
Nadaljujemo uspešno sodelova-

nje z našimi stalnimi pokrovitelji, 
katere pa smo obogatili tudi s sode-
lovanjem z novimi pokrovitelji. 

Naši zvesti partnerji v letu 2012 
so bili: BTC, Zlatarne Celje, VABO, 
Jelovica, Terme Krka, Sava Turizem, 
Medex, Aerodrom Ljubljana, Tibhar, 
Varnost Maribor, geoplin,  Telekom 
Slovenije, RIKO.

Za organizacijo in izpeljavo World 
Cadet Challenge bomo pridobili do-
datna sredstva za delovanje NTZS. 
Pogodbe so še v pripravi. 

V pripravi so tudi podpisi pogodb 
z novimi potencialnimi partnerji. 

Mednarodno sodelovanje
Slovenija je mlada in odprta 

država. Ta usmeritev se kaže tudi 
pri športu in takšna bo usmeritev 
NTZS. Podpirali bomo vse oblike 
mednarodnega povezovanja tako 
na tekmovalnem, kakor tudi stro-
kovno-izobraževalnem področju. 
Izkoristili bomo dejstvo, da nas 
obkrožajo namiznoteniško bolj raz-
vite države. 

Udeležili smo se tudi kongresov 
ETTU na minulem evropskem prven-
stvu za članice in člane v Herningu 
ter ITTF kongresa v Parizu na minu-
lem svetovnem prvenstvu v Parizu, 
katerega se je udeležil tudi predse-
dnik NTZS. 

Na ETTU kongresu je bil Matija 
Krnc izvoljen za podpredsednika 
tehnične komisije, na ITTF kongre-
su pa je bil dr. Miran Kondrič kot 
prvi Slovenec izvoljen za predsedni-
ka komisije za znanost in medicino, 
gorazd Vecko pa v komisijo za in-
valide.

Seveda pa bo nova volilna skup-
ščina tudi uradno potrdila, ali je bilo 
naše delo v NTZS dovolj uspešno ali 
pa bo izvolilo novo vodstvo. 

Marjan Hribar in Joseph Borg Cardona, predsednik Namiznoteniške  
zveze Malte
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■ Janez Zore

D ržavno prvenstvo za vete-
rane in rekreativce v nami-
znem tenisu je potekalo v 

soboto 13. aprila v Bohinju in je bilo 
izvedeno kot izjemno lep zaključek 
sezone. Na zaključku smo najbolj-
šim igralcem v vseh starostnih kate-
gorijah, ki so nastopali na 7 turnirjih 
za jakostno lestvico, podelili nagra-
de. 

Najstarejši udeleženec letošnjih 
turnirjev je bil 83 letni Lado Petro-
vič, ki je prejel spominsko plaketo.

Po končani sezoni se komisija 
za veterane in rekreativce zbere in 
pregleda potek pretekle sezone. 
Pogovori se o novih idejah in jih po-
stopoma uvede v novi sezoni. Po 

rezultatih lahko sklepamo, da dobro 
delamo, ravno tako to lahko sklepa-
mo po dobrem obisku na turnirjih.

Prvi turnir v novi sezoni se bo pri-
čel tradicionalno konec oktobra v 
Ljutomeru, sledijo pa si tekmovanja:  
Velike Lašče, Kidričevo, Petrovče, 
Ravne na  Koroškem, Nova gorica 
in Ajdovščina.

V mesecu juniju je v Bremnu po-
tekalo EP za veterane in rekreativce 
v namiznem tenisu. Iz Slovenije se 
je tega tekmovanja udeležilo kar 14 
igralcev. Odlično se je odrezal Bojan 
Pavič (v starostni kategoriji od 50 do 
60 let), uvrstil se je med 32 najbolj-
ših igralcev.

Za letošnjo sezono je bilo v načr-
tu sodelovanje veteranov in rekrea-
tivcev na Mastersu v Velenju. Ker je 

bil razpis za to tekmovanje objavljen 
šele 14 dni pred turnirjem, hkrati pa 
je bilo EP veteranov in rekreativcev 
v Bremnu, smo se v zadnjem tre-
nutku odločili, da letos še ne bomo 
nastopili na tem tekmovanju. V 
naslednjem letu moramo obvezno 
uskladiti termine ter določiti sistem 
tekmovanja veteranov in rekreativ-
cev na Mastersu. Zelo dobrodošla 
bi bila prisotnost veteranov in rekre-
ativcev na Mastersu, saj je to velik 
praznik namiznega tenisa (vsi naj-
boljši igralci in igralke nastopajo v 
isti dvorani).

Pred novo sezono, bi bilo pri-
merno sklicati sestanek vodij vseh 
rekreativnih namiznoteniških lig po 
Sloveniji in pripraviti razne ideje in 
predloge glede sodelovanja.                                                                   

Veterani in rekreativci  
v sezoni 2012/2013

Nekaj utrinkov s tekmovanja
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Pogovor

Kdo je vaš športni idol?
Odgovor: Tina Maze

Koga bi povabili na večerjo?
Odgovor: fanta

Katero vrednoto najbolj cenite in česa pri ljudeh ne 
marate?
Odgovor: poštenost

Česa vas je najbolj strah?
Odgovor: bolezni

Najljubše aktivnosti v prostem času?
Odgovor: odbojka in igranje z nečakom/nečakinjo

Če bi snemali film o vas, kdo bi vas igral?
Odgovor: Kate Hudson

Sanjski avto?
Odgovor: Audi A1

Kaj najbolje skuhate?
Odgovor: testenine :)

Najlepši kraj na svetu,  
kjer ste bili?
Odgovor: Pariz

Kam greste najraje na počitnice?
Odgovor: vsepovsod

Najljubši predmet v šoli?
Odgovor: športna vzgoja

Če bi se lahko odpravil v časovni stroj, v katero  
leto bi potoval in zakaj?
Odgovor: Sedaj mi je čisto v redu, nič mi ne manjka.

Najljubši udarec pri namiznem tenisu?
Odgovor: backhand

Največji problem namiznega  
tenisa v Sloveniji?
Odgovor: finance

Kakšen nasvet bi dali mladim igralcem?
Odgovor: Trening, trening in še enkrat trening :)

Če bi lahko sestavila popolnega igralca, od koga ele-
mente bi si izbrala?
Servis: Ma Lin
Vračanje servisa: Jan-Ove Waldner
Forehand: Sabine Winter
Backhand:Kalinikos Kreanga
Delo nog: Ma Long
Koncentracija: Jan-Ove Waldner
Borbenost: Ai Fukuhara

Priljubljen citat, moto?
Odgovor: 'Never give up.'

Najljubša risanka iz otroštva?
Odgovor: Tom & Jerry

Brez katerega izuma si ne predstavljate življenja?
Odgovor: Elektrike in interneta.

Najljubši glasbeni izvajalec in pesem, ki vas spravi v 
dobro voljo?
Odgovor: Severina

Če bi imeli ves denar na svetu, katero stvar bi si naj-
prej privoščili?
Odgovor: Dopust - Bora Bora

Manca Fajmut

Manca Fajmut Foto: Milan Petrović
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Legende

■ Mitja Krnc

Nova športna dvorana v Stožicah ni bila zgrajena 
za namiznoteniško tekmovanje kot hala Tivoli leta 
1965, pa vendar smo ob otvoritvi Hrama slavnih 

slovenskih športnikov v tej športni lepotici pogrešali imena 
Vecka in Korpe. Naša pripomba je bila kmalu uslišana in 
na prvi novi prireditvi se bosta ob imenih Leona Štuklja, 
Mira Cerarja in drugih znašla tudi Edvard Vecko in Ištvan 
Korpa. S skupno osvojenimi 25 kolajnami na največjih 
tekmovanjih vsekakor sodita v to druščino. Žal je nami-
zni tenis olimpijska disciplina šele od leta 1988, ko sta 
že končala svoji tekmovalni karieri in uspešno nadaljevala 
namiznoteniško pot kot zelo uspešna trenerja. 

Poleg fotografije bodo o najuspešnejših namiznoteni-
ških legendah zapisani še naslednji podatki:

Edvard Vecko  (29. 10. 1944, Hrastnik)
Namizni tenis
Dosežki: SP : 2 b; EP:  2 z - 2 s - 1 b; MEP: 2z – 1 b

Prvi namiznoteniški koraki v Hrastniku so povsem 
obrnili življenjsko zgodbo Edvarda Vecka. Z loparjem v 
roki se je kmalu preselil v ljubljansko Olimpijo in po dveh 
zlatih na mladinskem EP na Bledu (dvojice, ekipno) z 
mojstrsko igro postal pomemben člen jugoslovanskega 
rodu vrhunskih igralcev, ki so krojili evropsko in svetovno 
dogajanje. Po dveh ekipnih kolajnah s SP in EP je  vrh 
dosegel leta 1968 v Lyonu, ko je z  Antunom Stipančićem 
posegel po naslovu evropskega prvaka v dvojicah. Igra 
za zeleno mizo je zaznamovala tudi njegovo poklicno pot 
in izučeni steklopihač je zašel v trenerske vode. Domače 
okolje s skromnimi možnostmi za profesionalno trener-

sko delo so ga prisilile, da je pogledal čez mejo (Nemči-
ja, Nizozemska, Avstrija). Čeprav je delal na tujem, je bil 
posredno še vedno vpet v slovenski namizni tenis. Pri-
pomogel je k tesnejšemu sodelovanju z nemškimi nami-
znoteniškimi klubi in centri, od katerega so imeli koristi 
na obeh straneh.   

Ištvan Korpa  (24. 12. 1945, Senta) 
Namizni tenis
Dosežki: SP: 2 b; EP: 1 z - 5 s - 2 b; MEP: 4 z - 1 b

V Vojvodini rojenega srbskega igralca je življenjska pot 
zanesla v Slovenijo – tekmovalno v Olimpijo,  zasebno pa 
v zakonski stan z namiznoteniško igralko Cirilo Pirc. Z na-
darjenostjo je opozoril nase na mladinskem EP leta 1962 
na Bledu z zlatima kolajnama med dvojicami (skupaj z Ed-
vardom Veckom) in v ekipni konkurenci ter bronom med 
posamezniki, kar je nadgradil leto pozneje v Duisburgu s 
posamičnim in ekipnim naslovom prvaka. V članski vrsti 
je v desetletju med 1962 in 1972 nastopil na vseh šestih 
EP in iztržil srebro in bron med posamezniki, srebro med 
dvojicami ter zlato, tri srebrne in bronasto kolajno med 
ekipami. Leta 1970 je bil šesti igralec sveta. Pomembno 
je vplival na razvoj in popularizacijo namiznega tenisa v 
Sloveniji. Po končanem tekmovalnem obdobju pa se je 
posvetil trenerskemu delu v Nemčiji, kjer je bil trener vseh 
selekcij od kadetov do članov. Treniral je številne odlične 
nemške tekmovalce, vključno s Timom Bollom.  

Hram slavnih  
slovenskih športnikov

Edvard Vecko se je leta 1968 v Lyonu veselil naslova 
evropskih prvakov v dvojicah skupaj s Hrvatom 
Antunom Stipančićem.
 

Tako Edvard Vecko kot Ištvan Korpa sta leta 1962 
na mladinskem evropskem prvenstvu osvojila zlato 
kolajno v ekipni konkurenci in v igri dvojic, Korpa 
nato bronasto še med posamezniki, nato pa istega 
leta osvojila zlato kolajno na Evropskem članskem 
prvenstvu v ekipni konkurenci in za povrh še srebrno 
kolajno v igri dvojic, kar ni uspelo niti  najbolj 
trofejnemu namiznoteniškemu igralcu Waldnerju.
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Terme Dolenjske Toplice
• priznano zdravilišče z bogato tradicijo 

• sodoben Hotel Balnea s sprostitvenim in termalnim centrom 
• programi za pare in družine, aktivne počitnice

Terme Šmarješke Toplice
• medico wellness programi: razstrupljanje, hujšanje in antistres
• vrhunski zdravstveni center za preventivo in diagnostiko
• nordijska hoja, pohodništvo 

Talaso Strunjan
• klimatsko zdravilišče sredi krajinskega parka

• talasoterapija za zdravje in sprostitev

• pohodniške in kolesarske poti

Hoteli Otočec
• Hotel Grad Otočec***** – edini grad v Sloveniji,  

ki leži na otoku sredi Krke, vrhunska kulinarika,  
golf; Hotel Šport****

• NOVO: Pustolovski park Otočec

       Privoščite si 
najboljši oddih.

         Uživajte!



Vabljeni na največji 
namiznoteniški 
dogodek leta.
Navijajmo za slovensko 
reprezentanco. Pridi tudi ti.

ITTF World Cadet Challenge
26th October to 3rd November




