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BRAZILCI DEVETIČ NA STOPNIČKAH

Po pričakovanjih bi lahko dejali še posebej potem, ko smo videli posamezne tekme v 
predtekmovanjih, ko sta tako Brazilija kot tudi Rusija dominirali. Vseeno pa gre za 
presenečenje, kajti nihče ni pričakoval, da bo oslabljena reprezentanca Srbije stala na tretji 
stopnički, potem ko je v predtekmovalnem delu osvojila »šele« 2. mesto za Italijani in se na 
račun dveh domačih Bolgarije proti aktualnim prvakom reprezentanci Brazilije uvrstila na Final 
six kot najboljša druga reprezentanca posameznih skupin. Seveda je v Cordobi vsaj na začetku 
tekmovanja vse tako kot so napovedovale napovedi. V skupini F je bila nepremagljiva Rusija z 
italijanskim trenerjem oziroma kompletno tehnično ekipo, ki je brez težav odpravila tako Italijo 
kot tudi Kubo, v tekmi za drugo mesto pa je Kuba nepričakovano gladko s 3:0 premagala 
»Azzurre«, ki so tako ostali brez polfinala. A Leon, Leal in ostali so bili le premočno za tokrat 
nerazpoloženo »četo« trenerja Anastasija, v katerem je še najbolje odigral Slovenec Matej 
Černic. Podobno sliko dobimo tudi v skupini F v kateri je dominirala Brazilija in pričakovati je 
bilo, da bosta resna kandidata za končno »krono« ravno zmagovalca posameznih skupin. 
Čeprav sta se tako Srbija kot Argentina dobro upirali osemkratnim prvakom svetovne lige, pa je 
bilo več kot očitno, da bo potrebno drugega polfinalista iskati v tekmi med domačini, in sicer
reprezentanco Argentine in nepredvidljivo Srbijo. Le malokdo bi lahko verjel, da bo v veliki 
športni dvorani v Cordobi domača izbrana vrsta pot vodstvom trenerja Weberja izgubila 
odločilno temo proti nepopolni Srbiji in to z gladkim rezultatom 0:3 (19:25, 18:25, 26:28). Kot 
vse kaže, pa mladi varovanci trenerja Weberja Quiroga, De Cecco, Conte in drugi niso zdržali 
pritiska in predvsem zahtev javnosti o uvrstitvi v polfinale. 

Polfinale:

Rusija : Srbija 3:0 (26:24, 25:15, 25:20)
Brazilija : Kuba 3:1 (21:25, 25:19, 25:21, 25:20)

Povsem jasen in logičen izid prve polfinalne tekme, kjer so Musersky, Volkov, Mihajlov,
Bereško, Grankin & co povsem nadigrali nemočne Srbe, ki nikakor niso našli orožja za previsok 
ruski blok in neubranljive napada iz vseh pozicij. Tudi v drugem polfinalu je večina  odbojkarskih 
strokovnjakov pričakovala lahek »plen« za aktualne svetovne prvake reprezentanco Brazilije, a 
temu ni bilo tako, saj so mladi izredno nadarjeni Kubanci pokazali, da bodo čez nekaj let ali pa 
morda že na SP jeseni 2010 v Italiji pokazali, koliko veljajo. A res je, da proti izkušeni 
reprezentanci kot je Brazilija, si nihče ne sme privoščiti nihanja v igri, kar pa je konstanta te 
izredno nadarjene ekipe iz karibskega otočja.

Tekma za 3. in 4. mesto:

Srbija : Kuba 3:2 (28:30, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12)

Po porazu proti Braziliji in po vodstvu Kube z 2:1 proti tokrat izredno neugodni reprezentanci 
Srbije, je bilo pričakovati, da bo na tretji stopnički po letu 2005 ponovno stala reprezentanca 
Kube. A kot kaže, so se Srbi po izgubljenem tretjem nizu 22:25 le pobrali, predvsem je odlično 
in učinkovito zaigral Kovačevič (26 točk), ki je od takrat pa do konca srečanja predstavljal 



nerešljivo uganko za sicer ne preveč tehnično dobro postavljen kubanski blok. Seveda pa sta 
Kovačeviču in solidni organizaciji igre še kako priskočila na pomoč blokerja Podraščanin in 
Stankovič, pa tudi mladi Starević je na tekmi kot na vseh ostalih prispeval svoj delež. Srbiji je 
uspel velik met, da se je iz želje po čim boljši uvrstitvi v rednem delu tekmovanja najprej uspelo 
uvrstiti na Final six, potem pa celo osvojiti bronasto medaljo, kar je sicer slabše kot leto prej, a 
vedeti je potrebno, da so varovanci trenerja Igorja Kolakovića nastopili brez dveh glavnih adutov 
Grbića in Miljkovića.

Veliki finale => Brazilija : Rusija 3:1 (25:22, 25:22, 16:25, 25:23)

Finalno srečanje je bilo že četrto finale obeh reprezentanc na tekmovanjih svetovne lige. Prvič, 
leta 1993, kjer je zmagala Brazilija, drugič leta 2002, kjer so slavili odbojkarji Rusije, leta 2007 je 
ponovno zmagala Brazilija in tudi v četrtem medsebojnem obračunu so bili boljši odbojkarji 
trenerja Rezende Bernarda. Seveda gre morda razloge za poraz Rusije iskati tudi v dejstvu, da 
je reprezentanca prenovljena in pomlajena, saj se je selektor Daniele Bagnioli odločil za 
drastične spremembe v ekipi in prave rezultate je pričakovati šele v nadaljevanju, morda že na 
SP 2010 v Italiji. A tudi v vrstah Brazilije ni bilo vse tako, kot so mnogi pričakovali. Že nekaj
sezon ni več prvega organizatorja igre Ricarda, tokrat je izredno malo igral eden najboljših 
odbojkarjev vseh časov Giba, pa trudi prostega Sergia ni bilo na seznamu prijavljenih. Isto velja 
tudi za nekdanjega odličnega blokerja Sisleya iz Trevisa Gustava. A to so vsekakor odločitve 
posameznih trenerjev, ki seveda tako kot je bilo pričakovati, gledajo predvsem naprej v Italijo 
2010, kjer se bo meseca septembra pričelo svetovno odbojkarsko prvenstvo in kjer so rezultati 
in uvrstitve veliko večjega pomena kot vsakoletna svetovna liga,kjer pa ekipe lahko veliko 
zaslužijo. In 18.482.400 $ nagradnega sklada niti ni malo in nekatere odbojkarske zveze lahko 
še kako dobro programirajo delo z zasluženim denarjem ob nastopanju v svetovni ligi. Poleg 
ostalih že prijetih nagrad za odlične uvrstitve iz prvega dela tekmovanja (prvo mesto v skupini 1 
mio $) je zmagovalna reprezentanca Brazilije v žep pospravila še dodaten milijon ameriških 
dolarjev, drugouvrščeni Rusiji pa je pripadel znesek 950.000 $. Tretja Srbija je na svoj račun 
dobila 900.000 $, Kuba za četrto mesto pa 850.000 $. Seveda pa na tako pomembnih 
tekmovanjih brez nagrajevanj najboljših odbojkarjev ne gre. Tako je bil za naj odbojkarja Final 
sixa (MVP) izbran napadalec Brazilije Murillo, kateremu pripada nagrada 30.000$.

Najboljši napadalec: Maxim Mihajlov (Rus) 53,23% uspešnosti
Najboljši bloker: Dimitrj Muserskij (Rus) 0,94 bloka na niz
Najboljši servis: Jordany Leal (Kuba) 0,41 ace / niz
Najboljši libero: Mario Junior (Bra) 6,94 ex /niz
Najboljši podajalec: Sergej Grankin (Rus)
Najučinkovitejši napadalec - Top Scorer: Maxim Mihajlov (Rus) 80 točk

Zaključek:

Morda pa le drži ugotovitev, ki sem jo zapisal pred pričetkom letošnje 21. svetovne lige, da je 
tokrat vse v znamenju bližnjega svetovnega prvenstva. Po sestavah ekip nekaterih morebitnih 
»favoritov«, po končnih izidih in po nekaterih tehnično - taktičnih zamislih oz. »variantah« 
trenerjev, bo ta ugotovitev vsekakor še kako držala. O finalistih smo že uvodoma zapisali nekaj 
splošnih ugotovitev. Ne gre pa pozabiti, da smo na tem final sixu videli dve veliki presenečenji z 
imenomoma Srbija in Kuba. Za prvo velja, da so kljub odsotnosti »liderjev« in delni pomladitvi 
zaigrali na najvišjem nivoju, za drugo pa in to mnogi niso pričakovali, da kljub nenehnim 
pomladitvam, je in kot kaže še vedno bo Kuba nepresahljiv vir odličnih odbojkarjev. Še posebej 
so v teh dneh strokovnjaki ocenjevali mladega 17-letnega Leona Venera (letnik 1993), ki je po 
mnenju večine eden največjih odbojkarskih talentov vseh časov. A kot vemo, je še vedno kadet, 
a tudi ostali niso kdo ve kako stari in predvsem neizkušeni, saj ima na primer kapetan ekipe 
Raydel le 23 let. Italijani, kot da so se zadovoljili že z uvrstitvijo na final six, kar jim »uradno« 
brez povabila ni uspelo že sedem sezon. A bi lahko vsaj v odločilni tekmi proti mladi in 



neizkušeni Kubi lahko pokazali kaj več. Še posebej če vemo, da so »Azzurri« solidno odigrali 
kvalifikacijski del in zmagali v svoji skupini. A ne samo to, tudi korektor Alessando Fei je bil v 
prvem delu svetovne lige najučinkovitejši napadalec nasploh. Edini, ki je igral konstantno, je bil 
Slovenec Matej Černic, ki se na nobeni tekmi ne predaja in igra do zadnjega atoma moči, s
čimer s tehnično taktičnega vidika Matej ustvarja nekakšno ravnovesje v igri Italije. Argentina je 
seveda v prvem delu tekmovanj izgubila vsa srečanja in upala, da bo doma pred domačimi 
gledalci bolje, a temu ni bilo tako. Mladi Argentinci še niso sposobni igrati na najvišjih nivojih, je
pa pred njimi še lepa bodočnost. Kaj pa odsotnost olimpijskih zmagovalcev reprezentance ZDA, 
pa Bolgarije, Poljske, Francije, Nemčije in še nekaterih odbojkarskih velesil? To je pa seveda še 
kako povezano z letošnjim največjim ciljem vseh odbojkarskih držav, in sicer s svetovnim 
odbojkarskim prvenstvom septembra in oktobra 2010 v sosednji Italiji. In šele na koncu bomo 
lahko ugotovili, kdo je imel prav, kdo se je bolje tehnično-taktično in psihološko pripravil. Ali tisti,
ki so letošnjo svetovno ligo vzelo z veliko mero rezerve in se pripravljali na SP ali tisti, ki od 
svojih odbojkarjev vedno in vsakič znova zahtevajo največ (beri Brazilija, Rusija, itd.) ali oni 
drugi. Čas je najpravičnejši sodnik in samo čas bo pokazal, kdo je imel prav in kdo na SP ne bo 
dosegel najvišje stopničke.


