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LETO 2019, LETO VELIKIH IZZIVOV
IN LETO PRESEŽKOV. TEŽKO GA BO
PONOVITI.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret
se je še enkrat ozrl v leto 2019, v leto, ki bo zagotovo
z zlatimi črkami zapisano v slovensko odbojkarsko
zgodovino.

KKakakšnšno je bilo leto je bilo leto 2o 2001919??

Vidim intenzivno, aktivno in zelo

uspešno leto. Rdeča nit leta je bila

vsekakor organizacija evropskega

prvenstva. Vsa naša ravnanja,

razmišljanja, aktivnosti so bili na

nek način povezani s tem, četudi

se je kot prvi večji dogodek

pokazal junijski FIVB Challenger,

ki je bil izredno dobro umeščen v

kontekst tistega, kar nas je čakalo

jeseni. Bil je izjemen test za igralce

in reprezentanco in tudi za nas, ki

smo bili vpeti v organizacijo.

Dobili smo ključna odgovora, in

sicer, da smo igralsko na ravni, na

kateri lahko tekmujemo z vsakim

in da smo organizacijsko na ravni,

da lahko brez strahov zremo v

evropsko

Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, je z

letom 2019 zelo zadovoljen.

prvenstvo. Ne smemo pozabiti na

dekleta, na drugo uvrstitev na

evropsko prvenstvo doslej, ki

zaradi razširjenega formata

morda ni tako impresivna kot

prva, je pa zato uvrstitev v osmino

finala zagotovo presežek in veseli

smo, da tudi dekleta počasi

dobivajo kakovost, predvsem pa

samozavest. To potrjuje, da lahko

razmišljajo, kako v prihodnje

slediti ambicijam, ciljem in

dosežkom. Tu so še tekmovanja

mladih, odbojka na mivki, na

snegu, naši reprezentanci v

odbojki sede. Ne smemo pozabiti

na izjemen dosežek kadetinj, ki so

se znašle v vrhu evropske odbojke,

v družbi Turkinj, Rusinj in Italijank.

Za zvezo petih oseb, kakršna je

naša, je tak nabor aktivnosti, v

katere je vpeta, izjemen zalogaj. A

v to leto, v to zgodbo smo šli vsi

skupaj zelo odločno in pogumno.

Zavedali smo se, da je to

prelomno leto. Tudi v poslovnem

smislu smo veliko postavili na

kocko. Izteklo se je izjemno, a bi

se lahko tudi drugače, predvsem

bi se mi, kot zveza, zdaj lahko

nahajali v precej drugačnem

položaju.

Za tako majhno
zvezo je bilo leto
velik zalogaj, a v
to zgodbo smo šli
zelo odločno in
pogumno.

POGOVOR S PREDSEDNIKOM
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KKajaj jeje SloSlovveniji,eniji, OdbojkOdbojkararskskii zzvveezizi SloSlovvenijeenije inin

sloslovvenskenskii odbojkodbojkii prprininesloeslo eevrvropskopskoo prprvvenstenstvvoo??

Učinek, ki ga je imelo to prvenstvo, je izjemen. OZS

je prvenstvo prineslo dolgoročno stabilnost in

možnost razmišljanja o nadgradnji in razvoju zveze

in odbojke kot panoge. Rezultat kot takšen

potrjuje, da medalja pred dvema letoma ni bila

naključje, ampak rezultat načrtnega in

sistematičnega dela. Tretji učinek prvenstva je ta,

da je odbojka postala zelo popularen in zaželen

šport, priljubljen med ljudmi in medijsko prisoten.

V preteklosti smo bili iz različnih razlogov, tudi ker

nismo zmogli kadrovsko in finančno podpreti

projektov, v senci drugih športov, a menim, da je

zdaj tega konec. Kar me veseli je, ne zdaj bo več

treba razmišljati, ali zmoremo zagotoviti normalne

pogoje za tekmovanje vsem selekcijam in

podobnih dilem. Vztrajali bomo pri zasledovanju

rezultatov, to je bila naša strategija tudi doslej, tudi

če smo morali kdaj preko sebe in tako bomo

nadaljevali. Naše reprezentance imajo kvalitetne

strokovne štabe in zagotovili bomo tudi kvalitetne

pogoje za delo tudi v prihodnje, da se bo Slovenija

lahko še naprej enakovredno kosala z močnejšimi

in bogatejšimi.

KKakakoo ohrohranitianiti zazavvedanjeedanje oo odbojkodbojki,i, kkajaj ststororiti,iti, dada nnee

bobo taktakoo hitrhitroo popozabljenazabljena kkotot jeje bilabila prpreded štirštirimiimi letileti??

Danes prisotnost v medijih ni samoumevna, sploh

kar zadeva televizijo. Znajdeš se v zagati, ali več

sredstev vložiti v programe, ali pa nek zajeten del

sredstev vendarle vložiti v to, da bomo medijsko

bolj prisotni. Verjamem, da nam bo glede na vse,

kar se je lani zgodilo, tudi na medijskem področju

vseeno malo lažje, saj smo tudi pri gledalcih

naredili bistven korak naprej. Tudi samo dojemanje

in razumevanje odbojke je v tem trenutku na

takšnem nivoju, kot verjetno ni bilo še nikoli. V

Sloveniji tudi ni drugega recepta kot zmagovati. Ko

ljudje začutijo, da si uspešen, te podprejo. Imamo

sredine in moštva, ki imajo zvesto publiko, ne glede

na rezultate. Za nekaj več pa morajo biti rezultati. A

je treba povedati, da so klubski rezultati v izjemno

močni konkurenci, kakršno imamo danes v

evropski odbojki, težko dosegljivi. Proračuni so

neprimerljivi, govorimo o razliki dvajset, trideset in

tudi štirideset kratnikov. A tudi tu nam je v letu

2019 uspel preboj, naredili smo velik korak naprej

in prepričan sem, da se bo to odbojki na ravni

slovenskega prvenstva poznalo.

EP nam je prineslo
stabilnost, odbojka je
zdaj priljubljen šport.
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SloSlovvenskenskoo prprvvenstenstvvoo jeje popo vvsehseh napornaporihih dobilodobilo

nazivnaziv 1.1. SporSportklubtklub odbojkodbojkararskskaa liga,liga, pogodbpogodbaa jeje

sklenjenasklenjena dodo kkononcaca ttekekmmoovvalnalnee sesezzononee 22002222//23.23.

KKakako v domao v domačih tčih tekekmmoovvanjih še dvigniti ranjih še dvigniti raavvenen??

Na OZS izredno cenimo odločitev Sportkluba, da

je v nabor svojih vsebin umestil tudi slovensko

prvenstvo. S podpisom te pogodbe se za naše

prvenstvo izboljšuje medijska izpostavljenost. Vrsto

let smo se trudili okrog tega, a se je finančna

situacija vselej pojavljala kot ključna omejitev. Na

nekaterih področjih smo ostali preveč pasivni in

neuspešni. Tudi pri domačih tekmovanjih

potrebujemo ambiciozne cilje, ki jim bomo sledili.

Ne glede na to, koliko nas to stane v finančnem

in organizacijskem smislu. Če temu ne bo tako, se

ne bomo razvijali. Tu je še veliko prostora in tudi

sam prevzemam krivdo, da smo v preteklosti na

tem področju naredili premalo. Je pa to eden od

korakov, ki je uresničljiv. Potrebnega bo kar nekaj

vložka, a gre za realen in otipljiv cilj. Vse je že

dogovorjeno za nadgradnjo spremljanja domačih

tekmovanj. Nadgradili smo namreč sodelovanje s

podjetjem DataProject, v smislu ažurnih in

poglobljenih statistikih z vseh tekem, vključno s

pregledom najboljših igralcev kroga, grafiko itd.

ZZvveezaza sese rrazazvijavija tuditudi nana podrpodročjuočju digitalizadigitalizacije,cije,

klubomklubom jeje pomapomagalagala prprii GDPGDPR,R, kkononecec letaleta sese jeje OOZSZS

prpreselila ceselila celo v nelo v noovve pre prostostorore.e.

Veliko delamo na tem področju in vlagamo v IT

razvoj, zvezi in predvsem klubom namreč želimo

olajšati stvari na tem področju. V pripravi je spletna

aplikacija za vodenje tekmovanj, kontrolo

tekmovalcev, vnos rezultatov in prezentacijo na

spletni strani, ko bomo lahko praktično v živo

spremljali rezultate vseh tekmovanj, tudi v mlajših

kategorijah. Urejena je dokumentacija na precej

zahtevnem področju GDPR, zveza pa ima zdaj tudi

nove prostore, ki so povsem nekaj drugega kot so

bili nekdanji. Delo poteka v povsem drugačnih

pogojih in to si je OZS zagotovo zaslužila.

KKajaj šeše lahklahkoo izpostaizpostavitvitee?? VV kkatatereree aktivnaktivnostiosti jeje šeše

vpeta zvpeta zvveezaza??

Začeli smo sodelovati v evropskih projektih, saj

veliko ljudi ceni naše delo in nas vabi k skupnim

aktivnostim. Tudi v minulem letu smo se odzvali

vrsti dobrodelnih projektov, odbojko še naprej

predstavljamo na različnih športnih festivalih, vse

več se na nas obračajo sponzorji, ki želijo naše

odbojkarje in odbojkarice vključiti v svoje akcije. Še

Sponzorja 1. DOL smo zdaj sicer dobili, a na področju domačih tekmovanj smo v preteklosti naredili premalo.

Tudi pri domačih
tekmovanjih potrebujemo
ambiciozne cilje
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naprej se odzivamo akcijam OKS,

sodelujemo v projektih fair-playa

z antidopinško agencijo, odzvali

smo se vsem akcijam evropske in

svetovne zveze. Na medijskem

področju smo presegli vsa svoja

pričakovanja, številke so zares

impresivne, lahko bi rekel, da

praktično neponovljive. Ne smem

pozabiti na uspešno organizacijo

prve vseevropske trenerske

konvencije v Kranjski Gori, za

katero smo prejeli same pohvale

in ki v 2020 znova gostuje pri nas.

Na pobudo skupine trenerjev je

OZS podprla projekt Kids Volley in

še bi lahko našteval. Res je bilo

narejenega veliko. A tu se ne

smemo ustaviti. Tudi v prihodnje

si moramo na vseh področjih

zastavljati ambiciozne cilje in jih

zasledovati.

AA šeše soso podrpodročja,očja, kkii jihjih OOZSZS žželieli

rrazazvitiviti??

Odbojka je zdaj prebila nek

neviden zid, zaradi katerega smo

bili v zaostanku za ostalimi

ekipnimi in tudi posamičnimi

športi. Zdaj jim stopamo ob boku

in mislim, da se to ne bo izjalovilo.

A treba bo delati naprej, treba bo

iskati nove izzive in še naprej

organizirati največja tekmovanja.

Če nič drugega, nam uvrstitev v

Ligo narodov prinaša tekme na

najvišji ravni, izpostavljenost v

medijih in vsaj eno tekmovanje

letno v Sloveniji na najvišji ravni.

V letu 2020 bomo gostili tekme

kvalifikacij za evropsko prvenstvo

za ženske, vodstvo reprezentanc v

odbojki sede je uspelo s

kandidaturo za evropsko

prvenstvo divizije B za moške, ki

bo v Šempetru v Savinjski dolini,

OZS bo vložila kandidaturo za

evropsko prvenstvao v odbojki na

mivki do 18 let v Kopru. Tu so še

druga tekmovanja in aktivnosti v

odbojki na mivki, na čelu z

vsakoletno organizacijo turnirja

svetovne serije v Ljubljani in konec

koncev tudi aktivnosti v odbojki

na snegu, ki se lepo razvija.

Priložnosti je ogromno, moramo

se razvijati naprej.

"Naša naloga je, da sledimo vsem
svetovnim trendom ali da jih vsaj
sooblikujemo."
"V svetovnem merilu je odbojka vse bolj prepoznavna, v veliko
večji meri kot v preteklosti se pojavlja v medijih, vse več ljudi jo
spremlja in prihaja na tekme."

Po mnenju Ropreta je odbojki v zadnjih letih uspel velik

preboj, napredku ves čas sledi tudi OZS, ki je samo v

letu 2019 izpeljala številne aktivnosti.

OZS se odziva vsem akcijam
partnerjev in sponzorjev, medijska
pojavnost se je močno povečala,
Slovenija je v očeh Evrope pri
izvajanju projektov iskan partner.

POGOVOR S PREDSEDNIKOM
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CIPER ODSLEJ V
ZDRUŽENJU MEVZA

40. GENERALNE SKUPŠČINE CEV V PARIZU SO SE
UDELEŽILI PREDSTAVNIKI 50 DRŽAV ČLANIC

Osrednja tema skupščine srednjeevropskega združenja

MEVZA, ki je sredi novembra potekala na Dunaju, je bila

potrditev nove države članice - Cipra, ki se je tako pridružil

Avstriji, Izraelu, Madžarski, Hrvaški, Slovaški, Sloveniji in

Češki. Predstavniki zvez so opravili še analizo preteklih

aktivnosti in se posvetili načrtovanju prihodnjih aktivnosti,

hkrati pa so se dotaknili še stanja odbojke na mivki in

odbojke na snegu ter pripravili plan nadaljnjega razvoja

obeh panog na območju MEVZA.

Predsednik CEV Aleksandar Boričić kot največji dosežek šteje, da odbojka dobiva vse

več veljave znotraj posameznih držav članic in globalno. Meni, da je CEV v tesnem

sodelovanju z FIVB uspel odbojko modernizirati in jo še približati širšim množicam. Tudi

skozi najodmevnejše dogodke v letu 2019, na čelu s finalom Lige prvakov v Berlinu in

razširjenima evropskima prvenstvoma. CEV je uspešno zaključil proces digitalizacije in

izpeljal razvojne projekte v okviru projekta School Volleyball. Podaljšal je tudi pomembni

pogodbi s partnerjema Mikasa (žoge) in Infront Sports (TV prenosi).

V letu 2019 je

potekal le evropski

kongres. V času

evropskega

prvenstva ga je

gostil Pariz.

Naslednji kongres

FIVB bo leta 2020.

S potrditvijo Cipra

kot nove države

članice MEVZA se

je spremenila tudi

grafična podoba

združenja.

FIVB, CEV IN MEVZA
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Odbojkarska zveza Slovenije je v Ljubljano uspela pripeljati evropsko

prvenstvo za moške. Potekalo je še v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem.

Fonction

EVROPSKO PRVENSTVO V
ODBOJKI ZA MOŠKE -
DOSLEJ NAJVEČJI IZZIV
SLOVENSKE ODBOJKE
EuroVolley, ki so ga prvič skupaj gostile štiri države
in na katerem je prvič nastopilo 24 reprezentanc, je
bil za OZS in slovensko odbojko izjemen projekt.

OZS je projekt EuroVolley začela

graditi že leta 2016, z uspešno

kandidaturo za organizacijo

svetovnega prvenstva za dekleta

do 23 let v Ljubljani. Leta 2018 je

evropska zveza Franciji, Sloveniji,

Nizozemski in Belgiji zaupala še

izvedbo evropskega prvenstva. V

letih 2018 in 2019 so se zvrstili

številni usklajevalni sestanki, saj je

bil projekt toliko bolj zahteven.

EuroVolley so prvič gostile štiri

države, prvič je na njem nastopilo

24 reprezentanc, evropska zveza

in organizatorji so se podajali v

neznano. A že po prvih tekmah se

je pokazalo, da so bile vse bojazni

odveč. Zanimanje je bilo izjemno,

medijska podpora še nikoli ni bila

tako velika, družbena omrežja so

beležila rekordne aktivnosti,

prodaja vstopnic je bila rekordna.

Najlepšo odbojkarsko kuliso smo

v svet pošiljali prav iz Ljubljane.

V kolikšni meri je v očeh Evropske

odbojkarske konfederacije Euro

Volley v Sloveniji uspel, je razvidno

iz besed nadzornice Maje Poljak:

"V vseh pogledih čista petica!

Velike zahvale gredo OZS, ki je

maksimalno zavzeto pristopila k

organizaciji in prvenstvo izpeljala

brez ene same napake. Zahvala

gre tudi vsem prostovoljcem in

drugemu osebju, predvsem pa

izjemnemu občinstvu v Stožicah."
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ODBOJKARJI PRED
KAMERAMI TUDI V

NOVIH VLOGAH
Odbojkarji so prvič doslej

posodili obraze za velike

promocijske kampanje,

tako v medijih, kjer sta bila

partnerja prvenstva Kanal

A in Val 202. Intenzivno so

fantje sodelovali tudi v

številnih drugih akcijah.

ODŠTEVALNIK NA OBREŽJU
LJUBLJANICE

URADNA PESEM S
SLOVENSKIM PRIDIHOM

POKAL PRVAKOV
OBISKAL 21 ŠOL

SPODBUDA ŽE PRED
PRVENSTVOM

V LJUBLJANI ODBOJKA NA KAR 99
IGRIŠČIH

IZ SLOVENIJE JE POKAL
POTOVAL V BELGIJO

Pred evropskim prvenstvom je Odbojkarska

zveza Slovenije izvedla vrsto promocijskih

aktivnosti, uradno pa se je promocija začela

februarja, točno 200 dni pred prvo tekmo v

Areni Stožice. Na obrežju Ljubljanice je tako

zaživel odštevalnik.

Avtorica uradne pesmi evropskega

prvenstva z naslovom Let's go together

je Eva Pavli. Slovenska glasbenica je

moči združila s francoskim pevcem

Jeremyjem Liorjem, belgijsko raperko

Miss Angel, za 'dance remix' pa je

poskrbel nizozemski DJ.

74 centimetrov visok in skoraj 10

kilogramov težak pokal prvaka je

maja in junija gostoval na kar 21

slovenskih osnovnih šolah, mladih

športnim upom pa so odbojko

predstavili reprezentanti.

Slovenski odbojkarji so imeli veliko

spodbudo že pred začetkom prvenstva.

Številni odbojkarski klubi so namreč

izvedli kar nekaj aktivnosti in svoje mlade

športnice in športnike spodbudili k

spremljanju reprezentance.

V prestolnici smo bili junija priča svojevrstnemu dogodku,

ko se je odbojka igrala na kar 99 igriščih, postavljenih na

različnih lokacijah po mestu. Odziv klubov je bil odličen.

Zadnja postaja pokala evropskih

prvakov je bila OŠ Koroških

jeklarjev na Ravnah na Koroškem.

Pokal je sicer gostoval tudi v

Belgiji, na Nizozemskem in za

konec še v Franciji.

EVROPSKO PRVENSTVO
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SPEKTAKEL NA VODI

ODBOJKA NA LJUBLJANICI

Odbojkarski spektakel je

na obrežji Ljubljanice

privabil izjemno veliko

gledalcev, o dogodku je

poročalo veliko domačih

in tujih medijev.

Edinstveni dogodek v sklopu

promocije evropskega prvenstva je

odbojko predstavil v novi luči in v

novi podobi. V odbojki na vodi so se

na Ljubljanici preizkusile velike

zvezde svetovne odbojke, med njimi

tudi nekdanji olimpijski prvak,

Nizozemec Bas van de Goor.

EVROPSKO PRVENSTVO
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ZNAMKA

JAN PLESTENJAK

AMBASADORKA

RAZSTAVA

Branko Maček

je zaslužen,

da smo

Slovenci

dobili tudi

prvo

odbojkarsko

znamko.

Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je

odbojkarjem posvetil pesem Res je dober dan.

Ambasadorka EuroVolley 2019 je bila

pevka Nina Pušlar.

Branko Maček je pripravil prvo

filatelistično razstavo Evropskih

prvenstev 1948-2019.

Filatelistično razstavo v Ljubljani

si je ogledal tudi predsednik CEV

Aleksandar Boričić.

EVROPSKO PRVENSTVO
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FAN SHOP OZS

URADNA MASKOTA OZI

V spletno trgovino smo v

dodali novosti, blazino

OZI, avtogram kartice,

brisačo, kapo, navijaško

zapestnico, skupaj je v

trgovini že 20 artiklov.

Odbojkarska zveza Slovenije je

dobila uradno maskoto, Ozija. Ta se

je ljubiteljem odbojke in navijačem

slovenskih reprezentanc prvič

predstavil na julijskem turnirju FIVB

Challenger v Ljubljani, slovenske

odbojkarje pa je spremljal tudi skozi

celotno evropsko prvenstvo.

OZI IN NAVIJAŠK A TRGOVINA
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TRI ZMAGE

SREBRO

PADLI RUSI

PARIZ

IN PORAZ

ZDRAVLJICA

Slovenski odbojkarji so

evropsko prvenstvo pred

domačimi navijači začeli z

zmagama nad Belorusijo in

Finsko, ki je imela v

Ljubljani bučno podporo.

Slovenija je edina reprezentanca, ki ji

je na zadnjih treh prvenstvih uspelo

osvojiti dve odličji.

V četrtfinalu so Slovenci

prvič eksplodirali in v boju

za polfinale odpravili dotlej

nepremagljive Ruse, sicer

aktualne evropske prvake.

Sanje o zlatem odličju so

se razblinile v Parizu, kjer

so v polni dvorani Bercy

Slovence premagali Srbi.

Nepričakovan poraz s

Severno Makedonijo je

Slovencem dal nov zagon,

prišli so vse do finala.

Nabito polna dvorana je Slovence popeljala do zmage nad svetovnimi

prvaki Poljaki. Nepozabna je bila Zdravljica v a cappella izvedbi.

POT PROTI VRHU
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11.484

SPREJEM

FAN SHOP

REKORD

PARIZ

Tekme EP v Ljubljani si je

skupno ogledalo več kot

70.000 gledalcev. Rekord,

11.484 gledalcev, je padel

na polfinalu med Slovenijo

in Poljsko.

Slovenci so naše odbojkarje v

velikem številu pozdravili na

Kongresnem trgu v Ljubljani.

V navijaški coni se je iz

dneva v dan zbralo več

navijčev. Finalne tekme so

si mnogi morali ogledati na

velikih zaslonih v mestih.

Spletna trgovina OZS je

bila v času prvenstva

"izropana", prav tako tudi

stojnice pred dvorano.

Vstopnice za polfinale so

pošle v rekordnem času,

zadnjih 2400 v minuti in 57

sekundah.

Po nekaterih podatkih je na finalno tekmo v Pariz odpotovalo več

kot 5000 slovenskih navijačev, ki so dobro napolnili Bercy.

EP V ŠTEVILK AH
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148 DrŽAV

DECIBELI

PORABA

MEDIJI

OSEBJE

Prenosi so potekali v 148

državah, tekme je videlo

460 milijonov gledalcev.

Na platformi YouTube je

bilo zabeleženih kar 3,3

milijone minut ogledov.

Ob koncu prvega niza polfinala

so v dvorani izmerili glasnost kar

85 decibelov.

Organizatorji so izdali

skoraj 1000 akreditacij,

samo za potrebe medijev

jih je bilo izdanih 320.

Navijači so v 15 dneh

prvenstva potrošili več kot

1,5 milijona evrov. Nočitev

je bilo več kot 10.000.

Prvenstvo so na prizorišču

v Ljubljani neposredno

spremljali mediji iz devetih

držav.

Organzacijski odbor prvenstva je sestavljajo le 15 oseb.

Pomagalo je 80 prostovoljcev in 60 varnostnikov.

EP V ŠTEVILK AH
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SLOVENCEM ŠE DRUGIČ
PREBOJ MED ELITO

FIVB CHALLENGER USPEŠNA GENERALKA PRED
EVROPSKIM PRVENSTVOM, SKOK NA LESTVICI

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je Sloveniji dodelila

organizacijo kvalifikacij za uvrstitev v elitno Ligo narodov. V

njeno predhodnico, World League, so se naši fantje uvrstili

že leta 2017, z zmago v drugi skupini svetovne lige, a je

FIVB tekmovanje ukinila, v novo nastalo komercialno VNL

Slovenija ni bila povabljena. Naši fantje so si tako na

parketu še drugič priigrali nastope v družbi najboljših

reprezentanc. V Stožicah so namreč prepričljivo odpravili

Čile, Turčijo in Belorusijo, v velikem finalu pa še Kubo.

Odbojkarski zvezi Slovenije je organizacija turnija FIVB Challenger v Areni Stožice služila

kot zelo dobra priprava na jesensko evropsko prvenstvo, saj je lahko na ta način

preizkusila izbrano organizacijsko ekipo, ki je tako dobila dragocene izkušnje za vrhunec

sezone.

Uspešen nastop na Challengerju je Sloveniji prinesel tudi visoko 12. mesto na svetovni

lestvici. Naši odbojkarji so pridobili pet mest in tako prehiteli Belgijo, Bolgarijo, Kubo,

Nizozemsko in Avstralijo.

Naše odbojkarje

so v Areno Stožice

prišli podpret

zvesti navijači, ki

so skupaj z

organizatorji

opravili generalko

pred EP.

Naši odbojkarji so

po vrsti premagali

Čile, Turčijo,

Belorusijo in Kubo

ter si še drugič

priigrali uvrstitev v

elitno skupino

svetovne lige.

REPREZENTANCE
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DRUGI NASTOP NA
EVROPSKIH PRVENSTVIH

Za žensko reprezentanco pod vodstvom

Italijana Alessandra Chiappinija je bil nastop na

evropskem prvenstvu na Poljskem, Slovaškem,

Madžarskem in v Turčiji vrhunec

reprezentančne sezone. Naša dekleta so se na

prvenstvo urvstila šele drugič, potem ko so bila

v kvalifikacijah boljša od Izraela in Islandije,

uspešnejša je bila le Belgija.

PRVA ZMAGA IN PRVA
UVRSTITEV V IZLOČILNE BOJE

DOBRI NASTOPI V SREBRNI
EVROPSKI LIGI IN USODEN ZLATI NIZ

VELIK SKOK NA EVROPSKI IN
SVETOVNI LESTVICI

Na EuroVolleyju, na katerem je prvič nastopilo 24 držav,

so Slovenke uvodoma izgubile s Poljsko, nato še z Belgijo,

zatem pa na tekmi s Portugalsko dosegle zgodovinsko

prvo zmago na evropskih prvenstvih. Sledila sta poraz z

Italijo in še druga zmaga, tokrat proti Romuniji. Slednja je

naše odbojkarice popeljala v izločilne boje. V osmini finala

so se naša dekleta srečala z Nemčijo in se po porazu

poslovila od nadaljnjega tekmovanja. Prvi nastop na

evropskih prvenstvih je zabeležilo kar osem odbojkaric.

Slovenske odbojkarice so sezono začele z dobrimi

nastopi v Srebrni evropski ligi, v kateri so na

tekmah proti Estoniji, Portugalski in Grčiji nanizale

kar pet zmag. Tudi v finalu proti Romuniji so bile

Slovenke pred nabito polnimi tribunami v Mislinji

prepričljivo boljše, vodile pa so tudi v zlatem nizu

povratne tekme v Alexandrii, a nato izgubile in se,

žal, niso uvrstile v tako želeno Zlato ligo.

Slovenski reprezentanci so uspešni nastopi prinesli

skok na evropski jakostni lestvici, na kateri so se

povzpele za tri mesta in so zdaj na 18. mestu. Na

lestvici FIVB so Slovenke napredovale osem mest

(30. mesto), glede na nov sistem točkovanja imajo

tudi lepe možnosti, da še precej napredujejo, saj

ima na primer Kamerun na 24. mestu le dvanajst

točk več od naše izbrane vrste.

Slovenke so se zgodovinske prve zmage na evropskih

prvenstvih veselile proti Portugalski.

Slovenske odbojkarice so se v Lodžu izkazale z

dvema zmagama in prebojem v osmino finala.

Slovenke se počasi vzpenjajo na evropski in

svetovni jakostni lestvici.

Naše odbojkarice so navduševale v Srebrni

evropski ligi, Zlato ligo je odnesel zlati niz.

REPREZENTANCE
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KADETINJE DO
IZJEMNEGA USPEHA

Slovenska izbrana vrsta do 16 let se je na

evropsko prvenstvo uvrstila že v 1. krogu

kvalifikacij, na EuroVolleyju v Italiji in na

Hrvaškem pa so se dekleta predstavila v

izjemni luči ter si z borbenimi predstavami

priigrala odlično 4. mesto. Slovenke so

zaostalele za velesilami Turčijo, Italijo in Rusijo.

Naša dekleta so tako dosegla enega največjih

V BOJU ZA BRON BOLJŠE
RUSINJE

KADETOM V DVEH POIZKUSIH NI
USPELO PRITI DO NASTOPA NA EP

DEKLETOM ZLATO, FANTJE TOKRAT
DO SREBRNE KOLAJNE

uspehov ženske odbojke. Varovanke Žive Cof so prvenstvo

začele s porazoma proti Rusiji in Nemčiji, zatem so naše

odbojkarice slavile nad Hrvaško, Francijo in Finsko ter si

z drugim mestom zagotovile uvrstitev v polfinale. V njem

so klonile proti kasnejšim prvakinjam Turkinjam, v boju za

bron je bila boljša Rusija. V idealno postavo prvenstva so

bile izbrane kar tri Slovenke, Naja Šalamun kot najboljša

napadalka, Neja Čižman kot najboljša srednja blokerka ter

Taja Gradišnik Klanjšček kot najboljša korektorica.

Mladi slovenski odbojkarji so prvi krog kvalifikacij

za evropsko prvenstvo odigrali v Mariboru, a so

prvo mesto, ki je vodilo neposredno na prvenstvo,

osvojili Čehi. V drugem krogu v Romuniji so bili od

varovancev Zorana Kedačiča uspešnejši le Romuni

(Slovenci so premagali Dance in Estonce), a to ni

bilo dovolj, da bi se naša vrsta uvrstila na EP, na

katerem so se zmage veselili Francozi.

Ženska reprezentanca je osvojila zlato odličje na

srednjeevropskem prvenstvu do 19 let, ki ga je

gostila Madžarska. Dekleta so si z zmagami nad

Češko, Izraelom, Avstrijo, Slovaško in Hrvaško

priigrala zlato in ubranila naslov prvakinj. Slovenski

mladinci do 20 let so se pred domačimi navijači

v Mariboru veselili srebra, od naših fantov so bili

uspešnejši le češki odbojkarji.

Slovenske kadetinje pod vodstvom Žive Cof so na

evropskem prvenstvu osvojile visoko 4. mesto.

Posamične nagrade so prejele kar tri

slovenske odbojkarice.

Slovenske mladinke so na srednjeevropskem

prvenstvu znova osvojile zlato odličje.

Zmagi proti Danski in Estoniji nista bili dovolj,

da bi mladi Slovenci nastopili na EP.

REPREZENTANCE
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ACH VOLLEY LJUBLJANA V
ELITNI LIGI PRVAKOV

RUSKI YENISEI PREMOČEN ZA
NOVO KBM BRANIK

SLOVENSKI PRVAKI
OSVOJILI MEVZO

MARIBORČANKE V
MEVZI DO SREBRA

KAMNIČANKE V BOJU ZA
POLFINALE

ROGOŽANKE IZGUBILE V
ZLATEM NIZU

NOVOGORIČANKE DO ENEGA
NAJVEČJIH USPEHOV

CALCIT VOLLEY VSE DO
ČETRTFINALA

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so si z

osvojitvijo državnega naslova zagotovili

nastope v elitni Ligi prvakov. V težki skupini

z Zenitom, francoskim Chaumontom in

nemškim Friedrichshafnom niso prišli do

zmage in so osvojili končno 16. mesto.

Odbojkarice Nove KBM Branik so v

sezoni 2018/19 nastopile v evropskem

pokalu CEV Cup, a niso imele sreče z

žrebom. Že v šestnajstini finala so

slovenske prvakinje naletele na ruski

Yenisey iz Krasnojarska, ki jih je izločil iz

nadaljnjega tekmovanja.

Prvaki srednjeevropske lige

so še devetič postali postali

odbojkarji ACH Volleyja

Ljubljana, ki so v finalu

zaključnega turnirja v

Pliberku v Avstriji premagali

gostitelje, Posojilnico Aich/

Dob. Drugi slovenski

predstavnik, Calcit Volley je

po zmagi nad avstrijskim

Waldviertlom osvojil tretje

mesto. Odbojkarji Triglava iz

Kranja se na zaključni turnir

niso uvrstili.

Odbojkaricam Nove KBM

Branik ni uspelo še petič

osvojiti srednjeevropske lige.

V finalu na Češkem so

morale slovenske prvakinje

priznati premoč domačemu

Olomoucu. Calcit Volley se ni

uvrstil med najboljše štiri

ekipe v ligi.

V boju za najvišja mesta so bile

tudi odbojkarice Calcit Volleyja, ki

so v pokalu Challenger osvojile 5.

mesto. Našim podprvakinjam je

preboj v polfinale onemogočila

italijanska Monza.

V pokalu CEV Challenger so

nastopile tudi odbojkarice

rogoške Formule Formis, a jih je

v zlatem nizu kvalifikacij izločil

madžarski Vasas Obuda.

Odbojkarice Gen-i Volleyja so dosegle

enega največjih uspehov slovenske

klubske odbojke, saj so v evropskem

pokalu CEV Challenge osvojile odlično

tretje mesto. Za slovensko vrsto je bil v

polfinalu usoden turški Aydin.

V pokalu CEV Challenge so igrali

le odbojkarji Calcit Volleyja, ki so

se prebili vse do četrtfinala, nato

pa so morali priznati premoč

italijanskemu prvoligašu Vero

Volley Monzi.

EVROPSKI POK ALI
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ACH VOLLEY LJUBLJANA DO
NOVEGA NASLOVA

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana v državnem

prvenstvu v sezoni 2018/19 niso imeli prave

konkurence, kar so dokazali tudi v boju za

naslov slovenskih prvakov, ko se se v finalu

srečali z večnimi tekmeci, odbojkarji Calcit

Volleyja ter finalno serijo dobili prepričljivo, s

tremi zaporednimi zmagami ter se veselili že

petnajstega zaporednega naslova prvakov.

LJUBLJANČANI ZMAGOVALCI POKALNEGA
TEKMOVANJA

RAZBURLJIVA FINALNA SERIJA IN
SLAVJE NOVE KBM BRANIK

ODBOJKARICE CALCIT VOLLEYJA
NAJBOLJŠE V POKALU

Zaključni turnir Pokala Slovenije je tokrat minil v znamenju

ACH Volleyja Ljubljana. Ljubljančani, ki so v Kanalu branili

pokalni naslov, so v polfinalu zanesljivo odpravili Salonit

Anhovo ter se v velikem finalu zopet srečali s Calcit

Volleyjem, ki je bil prepričljivejši od Črnuč. Finalni dvoboj

se je tokrat končal po treh nizih, ljubljanski odbojkarji pa so

osvojili svojo enajsto pokalno lovoriko.

V finalu državnega prvenstva za sezono 2018/19 so

odbojkarice Nove KBM Branik in Gen-i Volleyja

odigrale pet tekem. Finale so Mariborčanke začele

z dvema zmagama, a so Novogoričanke, sicer

vodilna ekipa po rednem delu, izenačile. Na

odločilni tekmi v Novi Gorici so bile prepričljivejše

Štajerke, ki so si tako priigrale tretji zaporedni,

skupno pa že 16 naslov državnih prvakinj.

Pri dekletih smo v Kanalu spremljali izjemen

zaključek tekmovanja. Medtem ko je Nova KBM

Branik v polfinalu odpravila Calcit Volley II, je bil

Calcit Volley tesno, s 3:2, uspešnejši od domačega

Gen-i Volleyja. V velikem finalu so Kamničanke po

še enem napetem obračunu prišle do zmage nad

Mariborčankami in jim preprečile, da bi se še petič

zapored veselile naslova pokalnih zmagovalk.

ACH Volley Ljubljana je osvojil šestnajsti

naslov državnih prvakov.

Calcit Volley je pokalni naslov zadnjič osvojil v

sezoni 2013/14, sledila je prevlada Mariborčank.

Tretji zaporedni naslov prvakinj je šel v roke

Novi KBM Branik.

DRŽAVNO PRVENSTVO / POK AL SLOVENIJE
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V MLADINSKI KONKURENCI
NAJUSPEŠNEŠI MARIBORČANI

V mladinski konkurenci smo v državnem

prvenstvu spremljali 26 moških in 51 ženskih

ekip. Naslov prvakov je pripadel Mariboru, druga

je bila Brezovica, tretji SIP Šempeter. Pri dekletih

so naslov državnih prvakinj osvojile mladinke

Nove KBM Branik. Srebro si je priigrala ekipa

Calcit Volley, bronasto odličje je dobil OD Krim I.

KADETSKI LOVORIKI
BREZOVICI IN NOVI KBM

Zmagovalci kadetskega prvenstva so

odbojkarji ekipe Pr Kopač Brezovica, drugi

je bil Maribor SGD Strdin, tretje ŠD

Braslovče. Naslova pri dekletih so se

veselile odbojkarice Nove KBM Branik I,

pred Braslovčami I in ekipo Swatycomet

Zreče.

ŽUŽEMBERČANI IN
ROGOŽANKE NAJBOLJŠI

BRASLOVČAM IN FORMULI
FORMIS NASLOVA PRI MINI

V kategoriji dečkov (29 ekip) je naslov osvojila

ekipa KekoOprema Žužemberk, pred

Salonitom Anhovo in Mariborom SGD

Strdinom. Pri deklicah (74 ekip) je zlato

pripadlo Formuli Formis I, srebro Braslovčam,

bron pa Novi KBM Branik I.

Naslov državnih prvakov v mini odbojki

so med 15 ekipami osvojili mladi upi iz

ekipe ŠD Braslovče mini, pred ekipama

Maribor SGD Strdin ter Fužinar Sij Metal.

Pri deklicah so bile najuspešnejše

odbojkarice Formule Formis I, ki so v

konkurenci 42 ekip slavile pred SIP

Šempetrom in Braslovčami.

V državnem prvenstvu v mali odbojki je v sezoni 2018/19

nastopalo 25 ekip dečkov in kar 70 ekip deklic. Zlatega odličja

so se veselili odbojkarji Ljubljana Volleyja, srebro je pripadlo

Mariboru SGD Strdinu, bron pa SIP Šempetru. Pri deklicah

so v močni konkurenci do naslova prvakinj prišle odbojkarice

ATK Grosuplja, na drugem mestu so prvenstvo zaključile

odbojkarice Nove KBM Branik I, tretje so bile na koncu

Braslovče I.

V MALI ODBOJKI ZLATO LJUBLJANČANOM IN
GROSUPELJČANKAM

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADI
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Odbojkarice Ljubljane z okolico so se veselile zmage na turnirju regijskih

reprezentanc, ki ga je gostil Kranj.

Odbojkarji

dolenjske regije so

zmagovalci

Turnirja regij 2019.

V KRANJU SO SE TOKRAT
NAJBOLJ IZKAZALI
DOLENJCI IN
LJUBLJANČANKE
Na Turnirju regij so nastopili najboljši odbojkarji
rojeni leta 2004 in mlajši ter najboljše odbojkarice
letnika 2005 in mlajše. Tekmovanje je gostil Kranj.

V Športni dvorani Planina smo

spremljali napete in izenačene

obračune, na katerih so mladi

slovenski odbojkarski upi

navdušili z veliko mero znanja in

borbenosti. V konkurenci dečkov

so se v skupinskem delu

tekmovanja najbolje odrezali

reprezentanti Maribora z okolico

in pomurske regije ter izbrana

vrsta Primorske, pri dekletih sta

prvi mesti v skupinah osvojili

reprezentanci Maribora z okolico

in pomurske regije ter Ljubljane z

okolico. Reprezentanca Maribora

z okolico in pomurske regije je v

polfinalu pri dečkih nato slavila

nad ekipo Ljubljane z okolico,

Dolenjci pa so odpravili Primorce

ter se zatem po treh nizih finala

veselili zmage nad štajersko-

pomursko vrsto in naslova

regijskih prvakov. Tretje mesto je

osvojila ekipe Primorske. Polfinale

deklet je prinesel obračun med

mariborsko-pomursko vrsto in

reprezentanco koroške regije s

celjsko regijo, uspešnejša je bila

slednja, Ljubljančanke pa so si

priigrale zmago nad Gorenjsko.

Gorenjske odbojkarice so se nato

veselile tretjega mesta, v velikem

finalu pa so Ljubljančanke

odpravile koroško-celjsko vrsto in

slavile na Turnirju regij 2019.

TURNIR REGIJ
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SVETOVNA SERIJA S
SLOVENSKIM PRIDIHOM

Na turnirju svetovne serije 1 Star FIVB Beach

Volleyball Tour v Ljubljani smo tudi v letu 2019

spremljali pravi spektakel, nabito polne tribune

pa so prvič doslej spremljale slovenski finale,

v katerem sta Vid Jakopin in Tadej Boženk

premagala Jana Pokeršnika in Nejca Zemljaka.

Pri ženskah sta bili najboljši Ukrajinki Inna in

Iryina Makhno. Slovenk na stopničkah ni bilo.

POKERŠNIK IN ZEMLJAK
NAJPRODORNEJŠA

DEKLETA TUDI V 2019 DO ZMAGE V
SVETOVNI SERIJI

V SLOVENIJI ZIMSKI FESTIVAL V
OKVIRU MEVZE

Jan Pokeršnik in Nejc Zemljaka sta v letu 2019 večinoma

nastopala na turnirjih 3 in 4 Star ter v Maleziji in na

Kitajskem prišla do visokega 5. mesta, srebro sta osvojila

na domačem turnirju v Ljubljani, kjer sta zmagala Tadej

Boženk in Vid Jakopin. Slednja sta osvojila tudi 5. mesto

na Madžarskem. Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik sta

bila 4. v Iranu in 5. v Kambodži, Pokeršnik je nastopal še v

paru s Petrom Bedračem, njuna najboljša uvrstitev je bilo

5. mesto v Ljubljani.

V svetovni seriji sta v letu 2019 največji pečat z

zmago na Madžarskem in s 4. mestom na Filipinih

pustili Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, Nina in Tajda

Lovšin sta bili v svetovni seriji dvakrat peti, Nina

Zdešar in Katarina Bulc sta najbolje igrali v

Ljubljani (9. mesto), enako kot Nika Hrovat in Nika

Benedik Bevc (13. mesto), Katarina Fabjan in Klara

Kregar sta na Filipinih prišli do 9. mesta.

Konec novembra smo v Ljubljani spremljali

srednjeevropski festival, na katerem je nastopilo 35

dvojic iz 12 držav. Pri moških sta zmagala Slovenca

Tadej Boženk in Vid Jakopin, njun uspeh sta s

tretjim mestom dopolnila Jernej Potočnik in

Danijel Pokeršnik. Pri dekletih sta slavili Čehinji

Martina Maixnerova in Marie Štochlova. Katarina

Fabjan in Klara Kregar sta bili peti.

Najuspešnejše dvojice turnirja v Ljubljani, na čelu s

Slovencema Jakopinom in Boženkom.

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta večinoma

nastopala na turnirjih višjega ranga.

Vid Jakopin in Tadej Boženk sta osvojila zlato,

Danijel Pokeršnik in Jernej Potočnik pa bron.

V letu 2019 sta pri dekletih najboljše dosežke

zabeležili Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik.

ODBOJK A NA MIVKI
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MOŽIČ IN BRAČKO DO
NASLOVA PODPRVAKOV

Slovenska odbojkarja na mivki Rok Možič in Rok

Bračko sta odlično nastopila na evropskem

prvenstvu do 18 let, ki ga je gostil avstrijski Baden

in se na koncu veselila srebrnega odličja in

naslova evropskih podprvakov. V velikem finalu

sta z 1:2 izgubila z Nemcema Leonom Meierjem

in Luijem Wustom. Zala Špoljarič in Taja Lapajne

sta osvojili 17. mesto.

LOVŠINOVA IN
BEVČEVA PETI

Na evropskem prvenstvu do 22 let v

Turčiji sta Nika Bevc in Tajda Lovšin

osvojili visoko 5. mesto. V boju za

polfinale sta izgubili s Špankama

Danielo Alvarez in Mario Carro. Pri

fantih predstavnikov nismo imeli.

ŠE ENO PETO MESTO ZA
MOŽIČA IN BOŠNJAKA

TUDI V SVETOVNI
KONKURENCI ODLIČNA PETA

Rok Možič in Črtomir Bošnjak sta na

evropskem prvenstvu do 20 let na

Švedskem osvojila 5. mesto. Pri dekletih

sta Nina Zdešar in Katarina Bulc

prvenstvo končali kot 25.

Črtomir Bošnjak in Rok Možič sta s

posebnim povabilom FIVB igrala na

svetovnem prvenstvu do 21 let na

Tajskem in se prebila vse do četrtfinala.

Prvenstvo sta nato zaključila na 5. mestu

in dosegla enega največjih uspehov

slovenske odbojke na mivki. Naših

predstavnic na prvenstvu ni bilo.

Iza Zbičajnik in Maja Marolt sta osvojili zlato v kategoriji do 18

let na Madžarskem, Žan Zajc in Rok Bračko sta domov prinesla

bron. V Murski soboti sta na prvenstvu MEVZA Črt Rozman in

Klemen Šen osvojila naslov podprvakov, v Novem mestu (do

20 let) pa smo se veselili srebra Lane Žužek in Zale Špoljarič ter

brona Katarine Bulc in Nine Zdešar. V članski konkurenci sta

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik Sloveniji prinesla bron.

ŠEST KOLAJN SLOVENCEV NA
SREDNJEEVROPSKIH PRVENSTVIH

ODBOJK A NA MIVKI
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znova v kranju

DRŽAVNO PRVENSTVO 2019

Državno prvenstvo in

napete boje odbojkarjev

na mivki je znova gostil

Kranj. Prvenstvo je tudi

tokrat potekalo na visoki

organizacijski ravni.

Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik ter Vid

Jakopin in Tadej Boženk so osvojili

naslov državnih prvakov v odbojki na

mivki. Srebro je pripadlo Nini in Tajdi

Lovšin ter Danijelu Pokeršniku in

Sergeju Drobniču. Bron je šel v roke

Zali Špoljarič in Lani Žužek ter

Črtomirju Bošnjaku in Mihi Plotu.

ODBOJK A NA MIVKI
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Odbojkarska zveza Slovenije je finalne obračune

najboljših mladih odbojkarjev in odbojkaric na

mivki v štirih starostnih kategorijah tudi tokrat

izpeljala v času turnirja svetovne serije, ko so bile

vse oči uprte v dogajanje na Kongresnem trgu v

Ljubljani. Finale se je začel s tekmami za bronasto

odličje v kategoriji do 14 let, sledili so še dvoboji

v kategorijah do 16 let, do 18 let in do 20 let. Pri

najmlajših so se brona veselili Emi Jurič in Ema

Pangerc ter Lan Juvan in Bor Oderlap, v kategoriji

do 16 let so 3. mesto osvojili Ana Zajc in Sara Peklaj

ter Nejc Suhadolnik in Mohor Travnik. Tretje mesto

v kategoriji do 18 let je pripadlo Rimi Posedel in Zoji

Kalar ter Žanu Zajcu in Roku Bračku, v kategoriji do

20 let so se bronastega odličja veselili Zala Jakše in

Nika Košiček ter Klemen Šen in Črt Rozman.

Obračuni mladih odbojkarjev na mivki so pritegnili

lepo število ljubiteljev športa, še posebej v poznih

popoldanskih in večernih urah pa so bile tribune

nabito polne, igralci in igralke pa so se navijačem

oddolžili z lepimi potezami in borbeno igro,

obenem pa so mladi slovenski upi prikazali tudi

visoko raven odbojke na mivki.

Sledile so težko pričakovane finalne tekme in boj za

naslove državnih prvakov. Prvi sta se zlatega odličja

veselili Maša Pucelj in Tara Filipič, ki sta v kategoriji

do 14 let po treh napetih nizih slavili nad Živo

Donko in Tajo Ferlež. Prav tako po treh nizih sta do

naslova prvakov prišla Nejc Najdič in Rok Drobnič,

ki sta bila boljša od Vasje Jeklina in Benjamina

Mugerlija. Tija Šketa Rozman in Anja Puckmeister

sta po dveh nizih strli odpor Rime Posedel in Zoje

Kalar ter postali državni prvakinji v kategoriji do 16

let, v kateri sta slavila tudi Rok Bračko in Primož

Jeklin, ki sta v boju za zlato premagala Miho Okorna

in Luko Marovta. Tri nize so številni gledalci

spremljali tudi v finalu deklet do 18 let, v katerem

sta bili na koncu uspešnejši Iza Zbičajnik in Maja

Marolt, ki sta slavili nad Iro Kadunc in Asjo Šen. Pri

fantih sta Črt Rozman in Klemen Šen, potem ko sta

premagala Jakoba Urano in Žaka Lukšiča, prišla do

naslova slovenskih prvakov. Vrhunec dogodka sta

bili finalni tekmi v kategoriji do 20 let. Zlato odličje

so osvojili Katarina Bulc in Nina Zdešar ter Matija

Bažec in Jan Roj, srebro je šlo v roke Zali Špoljarič in

Lani Žužek ter Vidu Ramšaku in Tinetu Podričniku.

Obe finalni srečanji sta se zaključili po treh nizih.

Mladi odbojkarski upi so finalne tekme državnega prvenstva odigrali na Kongresnem trgu v Ljubljani.

DRŽAVNO PRVENSTVO
MLADIH ZOPET PRAVI
SPEKTAKEL
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NA EVROPSKEM
PRVENSTVU DO 5. MESTA

Euro Sitting Volley je v letu 2019 gostila

Budimpešta. V skupinskem delu tekmovanja

so bile Slovenke druge, v četrtfinalu pa so

klonile proti močni Ukrajini in se znova podale

v boj za 5. mesto. Naša dekleta so nato po vrsti

premagala Finsko, Veliko Britanijo, Hrvaško in

Madžarsko ter si zagotovile nastop v

kvalifikacijah za paraolimpijske igre v Tokiu.

NAPORNE PRIPRAVE NA
OLIMPIJSKE KVALIFIKACIJE

USPEŠNI PRI KANDIDATURI ZA
EVROPSKO PRVENSTVO

REPREZENTANCA PRVIČ PO LETU
2001 NA URADNI TEKMI

Slovenske odbojkarice so takoj po koncu julijskega

evropskega prvenstva in krajšem premoru začele z

intenzivnimi pripravami na kvalifikacije za paraolimpijske

igre, ki jih bo gostila Kanada. Naša dekleta so v sklopu

priprav že gostile nemško izbrano vrsto, sledili bodo še

skupni treningi z močno italijansko reprezentanco. V

Kanadi se bodo Slovenke za vozovnico za Tokio borile z

gostiteljicami ter z reprezentancami Ukrajine, Finske in

Nemčije. Na Japonsko bodo potovale le zmagovalke.

Slovenija je po organizaciji evropskega prvenstva

za ženske 2015 v Podčetrtku dobila tudi

organizacijo evropskega prvenstva B divizije, ki bo

leta 2020 v Šempetru. V sklopu priprav so fantje

nastopali v madžarskem prvenstvu, udeležili so se

močnih mednarodnih turnirjev v Sarajevu,

Beogradu in Leipzigu, del treningov pa so opravili

skupaj z italijansko reprezentanco.

Slovenska izbrana vrsta v odbojki sede je na

evropskem prvenstvu nazadnje nastopila leta 2001,

fantje so takrat osvojili 8. mesto. Tokrat so se

Slovenci na prvenstvo Stare celine skušali uvrstiti

skozi kvalifikacije, a se jim je nastop izmuznil za

las, potem ko so bili v skupnem seštevku od njih

uspešnejši Turki in Litovci.

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je

evropsko prvenstvo že drugič zaključila na 5. mestu.

Slovenke so se v letu 2019 začele intenzivno

pripravljati na februarske kvalifikacije za POI.

Slovenija je po dolgih letih znova dobila moško

reprezentanco v odbojki sede.

V Braslovčah se na največja tekmovanja

pripravlja tudi moška reprezentanca.

ODBOJK A SEDE
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NASLOV PRVAKOV
BRASLOVČANOM

Društvo Samorastnik z Raven na Koroškem je

ob svoji 40. letnici delovanja konec decembra

organiziralo državno prvenstvo v odbojki sede,

na katerem so nastopile štiri ekipe. Naslov

prvakov je pripadel ekipi IŠD Maxi Braslovče,

srebrno odličje so osvojili odbojkarji ŠDI Invalid

Ljubljana, bron je pripadel gostiteljem

prvenstva, ekipi IŠD Samorastnik.

NA MIVKI NASTOPILO KAR 13
EKIP IZ TREH DRŽAV

PARAVOLLEY EUROPE S SLOVENCEM
NA ČELU VSE BOLJ PRODOREN

VSE VEČ PROMOCIJSKIH AKCIJ ZA
ODBOJKO SEDE

Sitting voleyball team Slovenia je poleti organiziral že drugi

turnir v odbojki sede na mivki – Odprto prvenstvo Beach

Paravolley Open. Turnir se je odvijal na peščenih igriščih

v Braslovčah, v boj za prvenstveno zmago pa se je podalo

kar devet ekip iz treh držav, Slovenije, Italije in Hrvaške.

Zmaga je na koncu pripadla ekipi Cestnik Volley, drugo

mesto ekipi Svedri in tretje ekipi Odpisani. Vsa tri odličja so

tako osvojile slovenske ekipe.

Branko Mihorko, pomočnik selektorja ženske in

moške reprezentance in predsednik evropskega

ParaVolleya, je mednarodno zelo aktiven. Tudi po

njegovi zaslugi ima ParaVolley Europe že 26 držav

članic, spremljali bomo lahko evropsko prvenstvo

B divizije, prvič bo potekalo klubsko prvenstvo v

odbojki sede, organizacija pa je napredovala tako

na ravni komuniciranja kot organiziranosti.

Reprezentanti in reprezentantke vseskozi skrbijo

za promocijo odbojke sede, bodisi v sodelovanju z

najboljšimi slovenskimi klubi, bodisi skozi različne

promocijske akcije. Obenem po Sloveniji

organizirajo tudi predstavitve odbojke sede, v letu

2019 so jih izeplejali celo na Dunaju in v grški Trikali.

Naši reprezentanti so vse pogosteje vključeni tudi

v vseslovenske kampanje.

Odbojkarji in odbojkarice IŠD Maxi Braslovče so se

veselili naslova državnih prvakov.

Velik odziv ekip na 2. Odprto prvenstvo v

odbojki na mivki v Braslovčah.

Odbojka sede je tudi po zaslugi reprezentantov

in reprezentantk vse bolj prepoznavna.

Slovenec Branko Mihorko uspešno vodi

Evropsko zvezo za odbojko sede.

ODBOJK A SEDE
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Zmagovalci drugega državnega

prvenstva v odbojki na snegu, ki

ga je marca gostil Krvavec.

Anže Bahč, Matevž Berk in Tomislav Šmuc so

Slovenijo zastopali na 1. turnirju svetovne serije.

Tomislav Šmuc,

Jernej Potočnik in

Matevž Berk z

odličnim

dosežkom na

turnirju svetovne

serije.

ZA ZAKLJUČEK SEZONE
NA SNEGU 5. MESTO

Slovenski odbojkarji Jernej Potočnik, Tomislav

Šmuc in Matevž Berk so na turnirju svetovne

serije v odbojki na snegu na Kronplatzu osvojili

visoko 5. mesto. Na poti do polfinala so jih

zaustavili kasnejši zmagovalci, Američani

Maddison Mckibbin, Riley Mckibbin in Troy

Field. Na turnirju so nastopile ekipe z vseh celin,

skupno 21 moških ekip iz 12 držav in 18 ženskih

ekip iz 12 držav.

Krvavec je gostil drugo državno prvenstvo v odbojki na

snegu. Naslova prvakov so se veselili Anže Bahč, Tadej

Boženk in Denis Robida v moški konkurenci ter Živa Griljc,

Katarina Mehle in Tia Grgičević v ženski kategoriji. V boj za

lovoriko se je sicer podalo sedem moških in tri ženske ekipe.

Srebrno odličje so osvojili Jernej Potočnik, Matevž Berk in

Jan Klemenčič, bronastega pa Matjaž Lobnik, Matija Primec

in Matevž Ledinek. Pri ženskah je srebro pripadlo Snežani

Damjan, Tjaši Žagar in Evi Goričan, bron zaradi odpovedi

ekipe Rebeke Lovrič Anušič, Zale Poljanšek in Karin Erjavec

ni bil podeljen. Z osvojitvijo slovenske lovorike so si

zmagovalci zagotovili tudi pomembne točke za udeležbo na

evropskem prvenstvu 2020.

BOŽENK IN BAHČ Z ROBIDO
UBRANILA NASLOV

NA ZGODOVINSKEM
TURNIRJU TUDI SLOVENCI

Avstrijski Wagrain-Kleinarl je marca gostil prvi

turnir svetovne serije pod okriljem FIVB. Na

njem je nastopilo 26 moških in 27 ženskih ekip

iz 15 držav. Slovenci Anže Bahč, Tomislav

Šmuc in Matevž Berk so morali v kvalifikacije

in se nato niso uspeli prebiti na glavni turnir.

ODBOJK A NA SNEGU
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BIGG4VB - PRINCIPI
DOBREGA UPRAVLJANJA

Partnerice BIGG4VB Hrvaška, Avstrija, Slovenija

in Islandija bodo skušale po vzoru Poljske in

Italije razviti metodologijo, s pomočjo katere

bodo lahko razvile primerno strategijo

delovanja in akcijske načrte z namenom še

boljšega upravljanja svojih organizacij, principe

pa bodo kasneje v primerni obliki lahko

prenesle tudi na odbojkarske klube.

SIT2PLAY - INKLUZIJA MLADIH
NA PODROČJU ŠPORTA

POVABILO K NOVEMU PROJEKTU -
EuroAsia Coaches Cooperation

ERASMUS+ SPORT PROGRAMI TUDI
V PRIHODNJE

OZS se je v tesnem sodelovanju z reprezentanco v odbojki

sede vključila v evropski Erasmus+ projekt Sit2play,

katerega namen je bil inkluzija mladih na področju športa.

V uspešno izpeljanem projektu so sodelovale še Italija,

Finska, Estonija, Bolgarija in Turčija. Pri nas smo v sklopu

projekta spremljali inkluzivni turnir v Braslovčah ter

seminar in prvenstvo v Ljubljani. Na zaključnem turnirju

v Rimu je ekipa ŠC Ravne na Koroškem (kot zmagovalka

turnirja v Sloveniji) osvojila 3. mesto.

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je v letu

2019 Slovenijo povabila k sodelovanju pri še enem

Eramsus+ Sport projektu, EuroAsia Coaches

Cooperation. Gre za prvo sodelovanje evropske in

azijske konfederacije na področju treniranja doslej.

OZS se je še posebej razveselila dejstva, da je vabilo

k projektu med vsemi 56 članicami CEV prejela le

še Madžarska.

Odbojkarska zveza Slovenije bo v evropskih

projektih sodelovala tudi v prihodnje. Obenem bo

OZS k sodelovanju v Erasmus+ Sport skušala

pritegniti čim več slovenskih odbojkarskih klubov

in društev. V letu 2020 je bilo namreč za športne

projekte na voljo še 57,6 milijonov evrov, za

prihodnje obdobje pa naj bi se količina evropskih

sredstev še povečala.

Odbojkarski velesili Poljska in Italija vzorčni primer za

Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Islandijo.

Na zaključnem turnirju v Rimu je Slovenija

osvojila 3. mesto.

V evropskih fondih je tudi za odbojkarske klube

samo v letu 2020 na voljo še 57,6 mio evrov.

Evropska odbojkarska konfederacija (CEV)

Slovenijo kot partnerja zelo ceni.

EVROPSKI PROJEKTI
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OTROŠKI FESTIVALI IN
PROMOCIJA ODBOJKE

ŽOGE IN MREŽE ZA NAJMLAJŠE IN
MNOŽIČNI DOGODKI

Odbojkarska zveza Slovenija se je v letu 2019 spet odzvala

povabilu Olimpijskega komiteja Slovenije in s

predstavitvijo odbojkarskih aktivnosti sodelovala tako na

zimskem festivalu v Kranjski Gori kot na septembrskem

festivalu na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zanimanje otrok

za odbojko je bilo kot vselej veliko, po evropskem

prvenstvu pa smo na promocijskem prostoru OZS beležili

celo rekorden obisk. Pri promociji so tokrat pomagali

mladi reprezentanti in reprezentantke v odbojki na mivki.

Odbojkarski klubi in društva vse pogosteje organizirajo športne festivale in druge vrste

dogodkov, na katerih so v ospredju odbojkarske aktivnosti. V Šempetru v Savinjski dolini

lahko dvakrat letno spremljamo odmevna mednarodna turnirja v kategorijah mini in

male odbojke, ki po dogovoru z organizatorji potekata tudi v sodelovanju z OZS oz.

pod okriljem projekta CEV School Volleyball. V Ljubljani je junija potekala tradicionalna

Odbojkariada.

OZS je skozi

projekt CEV

School Volleyball

osnovnim šolam

po vsej Sloveniji

zagotovila žoge in

mreže.

OZS je od leta

2017 vključena v

projekt CEV

School Volleyball,

v okviru katerega

je tudi v letu 2019

izvedla številne

aktivnosti.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
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trdo delo

65 OTROK

3. kamp

GOST

Otroci so

vsak dan

opravili dva

treninga in

uživali v

termalnih

bazenih.

Zanimanje za kamp je zelo veliko. OZS je

morala prijave zapreti že maja.

V Termah Čatež je kamp v odbojki na mivki

gostoval že tretje leto zapored.

Gost presenečenja v Čatežu je

bil slovenski reprezentant Jan

Klobučar.

ODBOJK ARSKI K AMP OZS
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V KRANJSKI GORI
TRENERJI IZ VSE EVROPE

Junija je Kranjska Gora gostila prvo trenersko

konvencijo v organizaciji Evropske odbojkarske

konfederacije. Na njej je sodelovalo 96 trenerjev

iz kar 28 držav. Svoje poglede na treniranje

najmlajših odbojkarjev in odbojkaric so

predstavili vrhunski trenerji Remko Kenter,

Kristof de Loose, Peter Morel in Marco

Mencarelli.

NA KONVENCIJI TUDI
PET SLOVENCEV

Konvencije se je udeležilo tudi pet

slovenskih trenerjev iz petih regij,

Sandi Labinjan, Simon Krakar, Iva Ule,

Živa Cof in Bogdan Marič. Pri

demonstracijah so sodelovale deklice

iz OK Vital Ljubljana.

TUDI DRUGA KONVENCIJA V
SLOVENIJI

POUDAREK NA EKIPNEM
DUHU IN ZABAVI

Trenerji iz vse Evrope, znova tudi pet iz

Slovenije, se bodo v Kranjski Gori spet

zbrali junija 2020, saj je evropska zveza

zaradi brezhibne organizacije seminar

znova dodelila OZS.

Osnovni namen projekta Kids Volley je

razvoj motoričnih sposobnosti otrok v

času, ko so za to najbolj dovzetni, in sicer

skozi igro in osnovne odbojkarske

elemente, brez zahtevnih pravil in s

poudarkom na ekipnem duhu, zabavi,

medsebojnem sodelovanju in načelih

fair playja.

OZS je na pobudo slovenskih trenerjev, ki so se skozi kariero

pretežno posvečali delu z najmlajšimi, podprla nov projekt z

nazivom Kids Volley, ki ga bo skozi vsaj 15 dogodkov na letni

ravni, sprva izvajala na območju celotne Slovenije, v prihodnjih

letih pa v sodelovanju z drugimi evropskimi zvezami, morda

celo v sklopu projekta Erasmus+ Sport, tudi izven naših meja.

KIDS VOLLEY SLOVENIJA
Projekt za najmlajše odbojkarje

EVROPSK A TRENERSK A KONVENCIJA
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TESNO SODELOVANJE S
SLOADO

PRIREJANJE REZULTATOV TEKEM IN STAVE VSE
VEČJI PROBLEM ŠPORTA

Odbojkarska zveza Slovenije še naprej tesno sodeluje s

Slovensko anti dopinško organizacijo. Predavanja o

dopingu so doslej slišali člani vseh slovenskih odbojkarskih

reprezentanc, članskih in mladinskih. SLOADO je

izobraževanje izpeljal v vseh prvoligaških klubih, OZS pa se

je v sodelovanju s klubi tudi v letu 2019 odzvala svetovni

iniciativi Play Trued Day - Dan čistega športa.

Žvižgavka Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez je orodje, preko

katerega je moč odkrivati in posledično preiskovati zlorabe v športnih organizacijah.

OZS še vedno sodeluje tudi s podjetjem Genius, ki bdi nad rezultati tekem pod okriljem

OZS. S ciljem seznanjanja odbojkarjev in ostalih deležnikov v odbojki o problematiki

športnega stavništva je mednarodna zveza FIVB pripravila e-izobraževanje na temo

preprečevanja manipuliranja z rezultati tekem. Zaščitni obraz iniciative "Prevention of

Competition Manipulation" je legendarni brazilski odbojkar Giba.

OZS je podprla

projekt Žvižgavka,

reprezentanti so

se zavezali, da v

sklopu stavništva

ne bodo prirejali

izidov tekem in

tudi ne stavili.

Slovenski klubi so

se spet odzvali

iniciativi Play True

Day - Dan čistega

športa, ki vsako

leto poteka 10.

aprila.

PROTIDOPINŠKE AKTIVNOSTI IN ŠPORTNE STAVE
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DOGOVOR S PODJETJEM
DATA PROJECT

OZS je spodjetjem DataProject že junija 2019

dosegla dogovor o nadgradnji sistema za

spremljanje tekmovanj, a kljub željam, da bi že

v sezoni 2019/20 dogajanje na igriščih

oplemenitili z dodatnimi podatki, je OZS zaradi

zamud italijanskega partnerja lahko začela

izvajati le testno spremljanje. V novi obliki

bomo prvenstvo spremljali v sezoni 2020/21.

PRENOVLJENA PODOBA
ODBOJKARSKIH TEKMOVANJ

LICENCIRANJE IGRALCEV V
DOMENI KLUBOV

IZDELAVA SISTEMA SPREMLJANJA
VSEH TEKMOVANJ

V letu 2019 je OZS z novimi grafikami osvežila podobo

svojih tekmovanj, tako dvoranskih kot v odbojki na mivki

in odbojki na snegu, ki jih OZS odslej uporablja pri

komuniciranju. Podpis sponzorske pogodbe s Sportklub

TV je prav konec leta 2019 prinesel še eno spremembo

logotipa, odrazila se je le v barvni paleti tekmovanj v 1. DOL

za moške ter 1A. in 1B. DOL za ženske.

OZS je z nadgradnjo sistema registracij in

licenciranja klubom omogočila, da sami opravijo

registracijo igralcev in kreirajo ekipne tekmovalne

licence. Vloga OZS v tem procesu je preverjanje

podatkov in končno potrjevanje licenc, klubom je

prihranjeno izpolnjevanje in pošiljanje papirnih

obrazcev po pošti. Vsem deležnikom sistem

prinaša prihranek časa in večji pregled.

V sklopu nadgradnje informacijskega sistema je

OZS začela z izdelavo sistema za spremljanje vseh

tekmovanj v dvoranski odbojki. Sistem, ki je tudi

predpriprava za elektronsko spremljanje tekem,

med drugim omogoča direktno komunikacijo s

sistemom sodniške organizacije in vključuje

iskalnik tekmovanj in tekem s pomočjo različnih

parametrov.

V zaključku sezone 2019/20 je OZS testno že

spremljala prvenstvene tekme.

V letu 2019 je OZS z novimi grafikami osvežila

zunanjo podobo svojih tekmovanj.

V pripravi je sistem za elektronsko spremljanje

uradnih tekmovanj OZS.

Sistem registracij in kreiranje ekipnih licenc

zdaj v domeni klubov.

INFORMATIK A
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REKORDNE ŠTEVILKE NA
MEDIJSKEM PODROČJU

V 2019 je odbojka bolj kot kdajkoli prej polnila

vsebine medijev. Zaznanih je bilo namreč kar

17.658 objav (36% več kot 2018) z omembo

odbojke in vrednostjo 23.884.361 € (60% rast

bruto vrednosti). V kar 4459 objavah (24% več

kot v 2018) je bila odbojka osrednja tema, od

tega 478 v času evropskega prvenstva. Bruto

vrednost je znašala 4.916.007 € (50% rast).

DRUŽBENA OMREŽJA SO V 2019
(PRE)GORELA

NA SPLETNI STRANI SKORAJ 1000
OBJAV, REKORDNE ŠTEVILKE KLIKOV

KAR 249 SPOROČIL ZA JAVNOST IN
69 VSEBIN NA STRANEH CEV IN FIVB

Odbojkarska zveza Slovenije je v letu 2019 zabeležila veliko

rast sledilcev in všečkov na vse profilih družbenih omrežij.

Največji skok je OZS beležila na kanalu Facebook, kjer je

število všečkov v letu dni naraslo za 15.548, z 12.851 na

28.399. Na Twitterju se je število sledilcev povečalo za 674,

na 2569, velik skok pa smo beležili tudi na Instagram

profilu, s 6027 na 12.521. Ob tem smo še dodatno na

posebnih kanalih EuroVolley na Facebooku v pol leta zbrali

13.221 všečkov, na Instagramu pa 4407 sledilcev.

Na spletni strani www.odbojka.si je OZS v letu 2019

objavila kar 933 prispevkov, rekorden je bil tudi

obisk, saj smo zabeležili 206.472 edinstvenih

uporabnikov, od tega jih je nekaj manj kot 100.000

spletno stran obiskalo v času septembrskega

evropskega prvenstva. Skupno število ogledov

spletne strani je preseglo 2.133.300. V letu 2020 bo

spletna stran znova nekoliko prenovljena.

S press naslova OZS je bilo v letu 2019 na medijsko

adremo poslanih 249 sporočil za javnost, še

dodatno pa je bilo za spletno stran OZS

pripravljenih 112 vsebin. OZS je o dogajanju v

slovenski odbojki na naslova evropske in svetovne

zveze poslala še 69 vsebin. Ob tem je bilo v letu

2019 organizirano še rekordno število medijskih

druženj in novinarskih konferenc.

Delež objav v elektronskih medijih se je povečal za 2,5-

krat, večinski delež objav je zgoščen v večjih medijih.

Na Facebook in Instagram profilih se je število

všečkov in sledilcev več kot podvojilo.

OZS je v letu 2019 medijem posredovala

rekordno število vsebin.

Spletna stran OZS je zabeležila rekordno število

edinstvenih obiskovalcev.

MEDIJSKE AKTIVNOSTI
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NA OBISKU NA HEMATOLOŠKEM
ODDELKU PEDIATRIČNE KLINIKE

KAPETAN RAZVESELIL
DEKLICO LEYLO

ODBOJKARJI
POMAGALI ANŽETU

SREDSTVA ZA KRISA

ŽOGA KOT OTROŠKO
DARILO ZA PRAZNIKE

OZS SODELOVALA V
AKCIJI OKS

AKCIJA NASMEH V URI SOČA

DOBRODELNI MARATON
RADIA 1

Slovenska reprezentanta Matic Videčnik in

Uroš Pavlovič sta z obiskom presenetila

mlade bolnike na Oddelku za hematologijo

in hematološko onkologijo Pediatrične

klinike UKC Ljubljana in otrokom podarila

blazine s podobo Ozija.

Kapetan slovenske reprezentance Tine

Urnaut je v času evropskega prvenstva

proste trenutke namenil obisku Leyle, ki

jo je naslednji dan čakal zahteven poseg.

Vzpodbuda našega odbojkarja je še

kako prav prišla staršema, deklica pa je

nato operacijo uspešno prestala.

Slovenski reprezentanti in

reprezentantke so se odzvali

tudi akciji za pomoč fantku

Anžetu, za katerega so preko

dobrodelne dražbe zbirali

finančna sredstva za

zdravljenje in plačilo terapij.

Naši fantje in dekleta so

prispevali kose svoje uradne

tekmovalne opreme, drese,

športno obutev itd. Seveda

pa to ni bila edina akcija, ki

so se ji naši fantje in dekleta

z veseljem odzvali.

Odbojkarski reprezentanti

so bili med prvimi, ki so se

odzvali akciji zbiranja

sredstev za dečka Krisa. Ob

tem so fantje tudi sami

darovali sredstva, na

evropskem prvenstvu pa so

v času tekme z Rusijo akcijo

izvedli tudi organizatorji.

OZS je tudi v letu 2019 sodelovala

v akciji Žoga kot otroško darilo za

praznične dni, ki jo vodita Zveza

prijateljev mladine in Društvo za

promocijo športa Slovenije. Poleg

žog je OZS poklonila tudi Ozije.

Olimpijski komite Slovenije je

preko akcije Foksi kozarec zbiral

sredstva, s katerimi bi mladim

športnikom pomagal uresničiti

njihove športne sanje. Akcijo je

podprla tudi OZS.

Nekdanji slovenski reprezentant Rok

Satler je v okviru iniciative Nasmeh

obiskal otroke v URI Soča in jim skupaj

z maskoto medvedkom in glasbenikom

Markom Vozljem polepšal popoldne ter

jim podaril tudi blazine Ozi.

Slovenska prvaka v odbojki na

mivki Tadej Boženk in Vid Jakopin

sta se z veseljem odzvala vabilu

Radia 1 in se kot gosta udeležila

zdaj že tradicionalnega

dobrodelnega maratona.

ODBOJK AR JI IN ODBOJK ARICE POMAGAJO
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EKIPA LETA

NAGRADE OZS

euro VOLLEY

Slovenska moška reprezentanca je še drugič

po letu 2015 postala ekipa leta po izboru

Društva športnih novinarjev Slovenije.

Najboljša odbojkarja leta 2019 sta prvič

postala Klemen Čebulj in Saša Planinšec,

najboljša trenerja leta 2019 pa sta Matija

Pleško in Gregor Rozman.

OZS je za izvedbo evropskega prvenstva

prejela nagrado Sporto za najboljši športni

dogodek leta 2019 ter posebno nagrado

Evropske odbojkarske konfederacije (CEV).

NAGR ADE IN PRIZNANJA
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ZA DOTS LETO 2019
ZNOVA ZELO AKTIVNO

AKADEMIJE V KRANJSKI GORI SE JE UDELEŽILO
KAR 228 TRENERJEV

Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije (DOTS) je v letu

2019 organiziralo tri seminarje. V juniju sta v Framu in

Stranjah pri Kamniku potekala D in C licenčna seminarja.

Predavatelja sta bila Primož Pori na temo kondicija s

poudarkom in osnovah na delu z mladimi in Zoran

Jerončič na temo blok-obramba v mladih kategorijah.

Predavanj se je obrakrat udeležilo po 48 trenerjev.

Dodatno je DOTS organiziral septembrski seminar. Na

temo podaje je predaval je Italijan Luigi Schiavon.

Trenerska akademija je znova gostovala v Kranjski Gori, skupaj se je je udeležilo kar 228

trenerjev. Italijan Francesco Dall Olio je predaval o podajalcu in liberu v vlogi podajalca,

osrednja tema predavanj srbskega strokovnjaka Gorana Nešića je bila strategija bloka

in obrambe, slovenski strokovnjak Primož Pori pa je predaval o telesni pripravi mladih

odbojkarjev in odbojkaric. DOTS je v letu 2019 v Planici organiziral še mednarodni

trenerski tečaj FIVB 2, in sicer v terminu od 11. do 15. junija. Udeležilo se ga je 24 trenerjev

iz sedmih držav. Na tečaju je bilo prisotnih sedem slovenskih trenerjev.

Za tekmovalno

sezono 2019/2020

je DOTS skupno

izdal 252 licenc.

A licenca: 106

B licenca: 61

C licenca: 77

D licenca: 8

Trenerska

akademija v

Kranjski Gori tudi

tokrat z

italijanskim

pridihom.

DOTS
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VESELI LEPO ŠTEVILO
SODNIKOV ZAČETNIKOV

Sodniki ZOSS so razvrščeni v tri skupine, na A, B

in C liste:

A1 - 11, A2 - 11, A3 - 9, skupaj 31 sodnikov

B1 - 7, B2 - 21, B3 - 9, skupaj 37 sodnikov

C1 - 77, C2 -118, skupaj 195 sodnikov

V Sloveniji imamo trenutno kar 133 sodnikov

začetnikov, ki so jih izobrazila sodniška društva.

Imamo tudi šest delegatov kontrolorjev.

SLOVENSKI SODNIKI USPEŠNI
TUDI NA MEDNARODNI RAVNI

NA EVROPSKEM PRVENSTVU V
LJUBLJANI SODNIKI ZELO AKTIVNI

V LETU 2019 ZNOVA DVA OBVEZNA
SEMINARJA IN TEST PRAVIL

ZOSS je s svojimi sodniki vse uspešnejša tudi na

mednarodnem področju. Slovenija ima namreč pet

mednarodnih sodnikov v odbojki, v letu 2019 je dobila še

enega kandidata za mednarodnega sodnika. Pet

mednarodnih sodnikov ima Slovenija na področju odbojke

na mivki, dva mednarodna sodnika delujeta v odbojki

sede. Na državni ravni odbojko sodi 263 sodnikov in 133

sodnikov začetnikov, odbojko na mivki v Sloveniji pa sodi

sedemnajst sodnikov.

V funkciji linijskih sodnikov in zapisnikarjev je na

evropskem prvenstvu za moške v Ljubljani

sodelovalo dvajset slovenskih sodnikov, nekaj pa

jih je delovalo tudi v prostovoljskih vrstah. V vlogi

mednarodnega sodnika je na EuroVolleyju

sodeloval tudi Slovenec Blaž Markelj, ki je sodil

skupinski del prvenstva v Franciji, nato pa še

izločilne boje v Areni Stožice.

ZOSS je v letu 2019 organiziral dva obvezna

licenčna seminarja za vse sodnike in delegate

kontrolorje. Ob tem so vsi sodniki uspešno opravili

test, ki ga ZOSS izvaja elektronsko, sodniki A in B

liste pa so elektronski test iz pravil odbojkarske igre

opravili v sklopu septembrskega seminarja. Oba

seminarja in test so pogoj za uvrstitev sodnika na

listo.

Slovenci imamo 12 mednarodnih sodnikov v

treh odbojkarskih panogah.

Vsi sodniki z liste ZOSS so v letu 2019 uspešno

opravili vse obveznosti.

Slovenski odbojkarski sodniki so korektno

opravili vse ativnosti v sklopu EuroVolleyja.

ZOSS

42




	Presezki_2
	Kazalo
	Letno-poroilo-2019_Letna-izdaja

