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SVETOVNA LIGA 2010 V SENCI SP 2010 V
ITALIJI
Ta konec tedna se pričenja 21. izvedba Svetove lige/Wolrd league, ki se bo zaključila z
velikim finalom final six v argentinski Cordobi od 21. do 25. julija 2010. V dosedanjih 21-tih
izvedbah je največ uspeha imela reprezentanca Italije, ki pa je zadnjič slavila pred natanko
desetimi leti v nizozemskem Roterdamu, od takrat naprej je glavno besedo v svetovni ligi
prevzela Brazilija, ki se je leta 2009 na finalu v Beogradu izenačila z Italijo, torej osem
naslovov najboljše reprezentance - od leta 2003 do leta 2007 kar petkrat zapored. Ob
omenjenih reprezentancah so na najvišji stopnički svetovne lige stali še reprezentance
Rusije, Nizozemske, Kube in ZDA, ki so slavile po enkrat. V glavnem v svetovni ligi
nastopajo najboljše reprezentance oziroma so zastopani vsi kontinenti z izjemo Avstralije.
In tako bo tudi letos, kjer bodo v štirih skupinah tekmovale po štiri reprezentance, po
ustaljenem sistemu dvokrožnega tekmovanja in nastopanja ob vikendih, kjer mora
posamezna reprezentanca odigrati po dve tekmi. Seveda bo na letošnje tekmovanje v
svetovni ligi še kako vplivalo dejstvo, da je v jeseni v sosednji Italiji svetovno prvenstvo in
to je tudi eden od razlogov, da bodo posamezne reprezentance, predvsem tiste, ki
nastopajo na SP, razmišljale o vrhuncu fizične in tekmovalne forme za to pomembno
tekmovanje. Res pa je, da bodo lahko tako do večjega izraza oziroma veljave prišle
reprezentance, ki niso obremenjene z nastopom na SP. Prav to je tudi eden izmed
razlogov, da bomo v Argentini na final sixu lahko videli tudi reprezentance, ki ne spadajo v
ožji izbor najboljših reprezentanc, kajti formula predvideva, da se v veliki finale uvrstijo
zmagovalci posamezne skupine, domačin organizator tekmovanja (v tem primeru je to
Argentina) in druga najboljša reprezentanca iz štirih skupin. Čeprav so napovedi glede na
zgoraj povedano zelo težke, pa za skupino A velja, da sta prvi favoritinji skupine Brazilija in
Bolgarija. Brazilija kot trenutno najboljša reprezentanca na svetu in Bolgarija, ki se z
italijanskim strokovnim teamom, ki ga vodi trener Silvano Prandi prebija v ospredje z
lansko medaljo na EP v Turčiji. V skupini B je ob Srbiji in Italiji tu še izredno nepredvidljiva
reprezentanca Francije. In kaj lahko se zgodi, da bo trenerju Italije Anastasiju po nekaj
letih odsotnosti le uspelo popeljati »Azzurre« ponovno na final six. Veliko je seveda
odvisno tudi od tega ali bosta za Srbijo nastopala »veterana« Ivan Miljković in Nikola Grbić
in ali bo trener Kolakovič z njima računal samo na SP v Italiji. Sicer pa je skupina B
izredno izenačena, a tudi polna takšnih in drugačnih presenečenj. Tudi v skupini C se
bosta »udarila« italijanska strokovnjaka Mauro Berruto (Finska) in Daniele Bagnioli
(Rusija), a tu so tudi aktualni olimpijski zmagovalci reprezentanca ZDA seveda z novim
trenerjem. Zanimivo bo videti ali bo Američanom uspelo morda celo zmagati v težki skupini
C. Čeprav je znano, da strokovni štab reprezentance ZDA v glavnem načrtuje en uspeh v
letnem ciklusu in kaj lahko se zgodi da bo to SP v Italiji, kjer Američani še niso slavili. Egipt
v tej skupini nima realnih možnosti za uspeh. Po prepričanju strokovnjakov je skupina D
najtežja in polna presenečenj. A ima eno dobro stran, in sicer da se je Argentina kot
domačin organizator že uvrstila na finali del in da bo v glavnem velika »bitka« med
izenačenimi reprezentancami potekala za osvojitev drugega mesta. Tu so Poljska s
Castellanom in pomlajena Kuba, na katero je potrebo vedno računati, saj so odbojkarji s
Karibskih otokov znani po tem da so neusahljiv vir športnih in še posebej odbojkarskih

talentov. Torej v petek, 4. junija 2010 se v vseh skupinah letošnje svetovne lige pričanja
zares.
Skupina A: Brazilija, Bolgarija, Nizozemska in Južna Koreja
Skupina B: Srbija, Italija, Francija, Kitajska
Skupina C: Rusija, ZDA, Finska, Egipt
Skupina D: Kuba, Argentina, Poljska in Nemčija

