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ZA 21. PRESTOL WOLRD LEAGUE 2010
Z zanimivo tekmo Italija :Rusija se bo v Cordobi pričel zaključni turnir letošnje že 21.
svetovne lige. Seveda je bilo potrebnih veliko naporov, da si je šest reprezentanc
zagotovilo nastop na velikem finalu od 21. – 23. julija, seveda razen domačinov
reprezentance Argentine, ki se je na Final six uvrstila neposredno kot domačin organizator.
Da je to pravi test pred prihajajočim vrhuncem letošnje sezone svetovnim prvenstvom v
Italiji, ni potrebno posebej poudarjati. Cordoba bo seveda nekakšen pokazatelj trenutne
pripravljenosti posameznih reprezentanc pa čeprav v Južni Ameriki ne bomo videli vseh
najboljših, kot so Bolgarija, ZDA, Poljska, Francija in še nekatere druge odbojkarske
velesile. Po objavi dveh skupin Final sixa je več kot jasno, da je skupina F, v kateri so
Rusija, Italija in Kuba veliko močnejša od skupine E, v kateri bo poleg Srbije (najboljša
drugouvrščena ekipe predtekmovalnih skupin) in Argentine vodilno vlogo igrala ena
najboljših reprezentanc na svetu, in sicer je to Brazilija. Kot rečeno bo prva tekma z
neposrednim prenosom na RAI Sport-sat v sredo, 21.7.2010, ob 22.30 uri in na kateri se
bosta "udarila" italijanska strokovnjaka (oba doma iz Mantove) trener Rusije Daniele
Bagnioli in selektor "Azzurrov" Andrea Anastasi. Kot mnogi zatrjujejo, je Rusija v skupini in
na tem srečanju velik favorit, a tudi Italijani se po 7-ih letih (brez povabila) ponovno vračajo
na veliki finale in to je znak, da so Matej Černic, Alessandro Fei, Valerio Vermiglio in ostali
več kot dobro pripravljeni za naporno uvodno srečanje v Argentini. Sicer pa se bosta v
drugi tekmi ob 21. uri po lokalnem času (v Evropi ob 02. uri 22.7.) srečala večna tekmeca
Argentina in Brazilija. Kdo je v tej tekmi favorit, ne gre izgubljati besede, čeprav
strokovnjaki napovedujejo, da je pač južnoameriški derbi vedno nekaj posebnega in kaj
lahko se na drugi tekmi zgodi presenečenje. Tudi v vrstah "Kariok" ima trener Bernardhinio
kar nekaj težav z sestavo udarne šesterke, saj ima najboljši napadalec Giba veliko težav z
ramenom napadalne roke in kar veliko vprašanje je, če bo ta vrhunski odbojkar v Cordobi
sploh nastopil. Sicer pa ima selektor Brazilije ob Gibi še veliko odličnih odbojkarjev, kot so
Murillo, Dante in še nekateri, da o napadalcih kova Visotto ne govorimo. V četrtkovi prvi
tekmi si bosta nasproti stali ekipi iz skupine F Rusija in Kuba, katero nikakor ne gre
podcenjevati, saj so odbojkarji s karibskega otočja že marsikateri reprezentanci prekrižali
račune, tako da morajo Volkov (nov center Cunea), Mihajlov, Komarov, Kazakov in drugi
tekmo odigrati na najvišji ravni, sicer se tudi visokim Rusom lahko slabo piše. V drugi
četrtkovi tekmi pa bo Brazilija igrala z Srbijo, ki se je kot rečeno na Final six uvrstila kot
najboljša druga reprezentanca iz skupine B. Je pa tudi res, da je trener Igor Kolaković v
Argentino odpotoval brez najboljše dvojice - diagonale Grbić- Miljkovič in to se lahko ob
slabših krilnih napadalcih kot so Janjić. Kovačević, Nikić še kako pozna. V zadnjem dnevu
pred polfinalnimi obračuni pa sta na sporedu še tekmi Argentina : Srbija in Italija : Kuba, ki
lahko odločata o drugem mestu v skupinah E in F, kar pomeni polfinale in zaradi tega je ta
tretji dan za te reprezentance še kako pomemben. Mnogi zagotavljajo, da sta trenutno
Rusija in Brazilija korak pred ostalimi reprezentancami. V petek, 24.7.2010, bosta v
Cordobi na sporedu dva polfinalna obračuna, v nedeljo, 25.7.2010, se bo s pričetkom ob
22. uri po srednjeevropskem času pričela tekma za 3. in 4. mesto, sledi pa veliki finale, ki
bo odločal o letošnjem zmagovalcu svetovne lige. Iz FIVB so jasno dali vedeti, da so tudi v
tej sezoni nagrade za udeležence final sixa in seveda za najboljše odbojkarje visoke torej
se v zimski južni Ameriki le splača potruditi. Znane so tudi razvrstitve reprezentanc od 6.

do 16 mesta, seveda glede na dosežene rezultate v predtekmovanju: na 7. mestu je
Bolgarija, 8. ZDA, 9. Nemčija, 10. Poljska, 11. Nizozemska, 12. Francija. 13. Finska, 14
Egipt, 15. Kitajska, 16. mesto pa je osvojila reprezentanca Južne Koreje.

NAGRADNI SKLAD ZNAŠA 18.482.400 $
Da je zanimanje s strani nastopajočih za nastopanje v svetovni ligi vse večje, pričajo same
številke v ameriških dolarjih, ki jih pri FIVB-ju razdelijo med udeleženke vsakoletne World
League. Tudi letos to ni izjema, saj bodo nekatere reprezentance kar veliko zaslužile, tako
so prvouvrščene reprezentance iz posameznih skupin na svoj račun že prijele vsaka po 1
mio $. Za primer naj povemo, da so na primer odbojkarji Italije strokovnim štabom za 9
zmag in 3 poraze v prvem delu tekmovanja prijeli nič manj kot 1.800.000 $, kar je seveda
lepa vsota denarja. Tako so s strani FIVB-ja sredstva razdelili na igralce zmagovalce in na
igralce poražence. Tisti zmagovalci so na račun prijeli 800 $ kar za ekipo z 12-imi
reprezentanti znaša 9.600 $, tisti, ki pa spadajo v kategorijo poražencev, pa bodo na račun
prejeli vsak po 400 $, kar na ekipo znaša 4.800 ameriških dolarjev. Torej sta ekipi na
tekmo prejeli maksimalno skupaj 14.400 $, kar je za predtekmovanja FIVB skupaj
1.382.400 $
Nagrade za prvo "fazo" tekmovanja so na ekipo - reprezentanco glede na uvrstitev prijeli
po:
1. mesto v skupini
2. mesto v skupini
3. mesto v skupini
4. mesto v skupini

1 mio $
950.000 $
900.000 $
850.000 $

Skupaj to znaša za posamezno skupino 3.700.000 S oz. skupaj za 4 predtekmovalne
skupine 14.800.000 $.
Nagrade za nastopanje v finalni skupini Final six v Cordobi:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto

1.000.000 $
500.000 $
300.000 $
200.000 $
100.000 $
100.000 $

Individualne nagrade na finalnem turnirju v Argentini:
Najučinkovitejši realizator
Najboljši napadalec
Najboljši bloker
Najboljši servis
Najboljši Libero
Najboljši podajalec
MVP (naj igralec turnirja)
Skupaj

20.000 $
10.000 $
10.000 $
10.000 $
10.000 $
10.000 $
30.000 $
100.000 $

Skupni znesek, ki ga bo Mednarodna odbojkarska zveza nakazala reprezentancam in
najboljšim igralcem zaključnega turnirja torej znaša 18.482.400 ameriških dolarjev. Morda
zneski niso veliki, a za nekatere države to pomeni izkupiček za večletni razvoj in vlaganje
v mlade, da bi v naslednjih letih lahko zaslužili še več in še več sredstev namenili razvoju
odbojke v posameznih državah.

