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NOVA PRAVILA ALI GOLDEN FORMULA
Trenerji, odbojkarji, gledalci in ljubitelji odbojke na sploh so vsaj po mojem mišljenju
naveličani nenehnega spreminjanja pravil odbojkarske igre in teh je bilo v zadnjem
desetletju kar nekaj, če ne celo preveč.
Na zadnjem klubskem pokalu najboljših ekip na svetu, ki se je pred dobrim tednom
zaključila v Dohi (Katar) so tekme igrali po novih pravilih, in sicer po tako imenovani
»Golden formuli«. Zakaj sploh gre? Pri svetovni odbojkarski zvezi FIVB, natančneje v
komisiji, ki se ukvarja z spremembami pravil igre, so se odločili, da bi na tekmah v Katarju
preizkusili novo pravilo, katerega cilj je podaljšanje akcije, predvsem pa učinkovitejšo igro
v obrambi. To pa bi po mnenju strokovnjakov FIVB-ja oziroma komisije dosegli na tako, da
bi prvo akcijo po sprejemu začetnega udarca morali odigrati samo iz druge linje, se pravi
izza trimetrskega označenega prostora. To ne bi veljalo le v primeru, da prvi napad odigra
organizator igre z drugim dotikom ali pa da sprejemalec napadalec napada direktno s
sprejemom žoge na drugo stran mreže. Mnogi odbojkarski strokovnjaki so si to »novo«
Golden formulo ogledali kar v Katarju, drugi in mednje sodim tudi sam, pa smo si večino
tekem ogledali na TV.
In ugotovitve? Kar nekaj jih je in v glavnem so negativno obarvane, saj je večina
strokovnjakov, tudi tistih, ki so na tekmah v Dohi s klopi vodili svoje ekipe, proti novemu
sistemu oziroma predlogu svetovne odbojkarske zveze.
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Organizator igre: Ta tako važna predvsem pa odgovorna vloga z novim načinom igre
povsem izgubi na svoji veljavi (fantazija, znanje in izkušnje podajalca). Podajalec je
pač v fazi sprejema servisa prisiljen igrati enostavno z razporejanjem žog samo za
drugo črto. Ko govorimo o napadu druge žoge, se v Katarju pokazalo, da je podajalec
napadal cca 1,75% žog.
Centralni bloker – napadalec je že z uvedbo prostega igralca »libera« veliko izgubil,
saj je praktično pol tekme na rezervni klopi, z novim načinom, kjer ne sme napadati
prvega tempa (penala) po sprejemu servisa, pa je praktično odrezan iz igre, razen
seveda v protinapadu, kjer pa je veliko odvisno od tega, kako je ekipa sprejela močan
napad nasprotnika in ali je mogoče sploh odigrati hitro igro. Statistični podatki iz Dohe
kažejo, da sta dva centralna bolkerja na petih tekmah (18 nizov) napadala 13x, v
povprečju 1x na niz, kar zgovorno kaže na absurd novega pravila.
Napadalci in korektorji bi bili ob sprejemu »Golden formule« pod še večjimi
obremenitvami vsaj kar se števila skokov tiče, poleg tega pa bi sprejem začetnega
udarca izgubil na svoji vrednosti, kajti prvega tempa ekipa po sprejemu servisa ne
sme odigrati. Tudi tako imenovani »Pipe« napad iz C-6 bi s tem izgubil na svoji
spektakularnosti in tudi učinkovitosti, kajti le ta se v glavnem odigra v kombinaciji z
prvim tempom – penalom.
S tehnično taktičnega vidika postane igra veliko bolj enostavna in predvsem
predvidljiva. Sam način izvajanja začetnega udarca s taktičnega vidika bi z novimi
pravili odpadel, kajti sprejemalec v prvi linji (C-4) ali (C-2) po sprejemu ne sme
napadati, pa tudi taktični servisi glede na postavitve organizatorja igre izgubijo na
svoji veljavi, ki je bila do sedaj še kako pomembna.
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So pri FIVB-ju sploh pomislili na žensko odbojko in na tekme v nižjih ligah vseh
državnih prvenstev? Se je tehnična komisija pri svetovni odbojkarski zvezi zavedala
dejstva, da so pred člansko vrsto v vsakem klubu tudi mladi odbojkarji, mladinci,
kadeti, dečki, pa tudi mini in mala odbojka? Kako bi bilo s tem, z uveljavitvijo nove
»Golden formule«, se sprašujejo trenerji, ki že veliko let delajo predvsem v nižjih
kategorijah in selekcijah.

Morda je še najboljša zamisel komisije FIVB-ja ta, da bi morda v eni naslednjih preizkusov
novih pravil uveljavili tisto, ki govori oz. predvideva, da igralec pri izvajanju skok servisa ne
smel prekoračiti 9 – metrske črte, ki označuje konec odbojkarskega igrišča. S tem bi
seveda pridobili na manjši moči začetnega udarca predvsem pri vrhunskih moških ekipah.
Seveda je predlog svetovne odbojkarske zveze, da naj bi turnir najboljših ekip na svetu v
prihodnje služil tudi kot preizkus nekaterih novosti v igri čez mrežo vsekakor pohvale
vredna poteza.

