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VSE V ZNAMENJU SP-ja 2010 V ITALIJI

Z zaključnim turnirjem v argentinski Cordobi se bo zaključila letošnja že 21. izvedba Svetovne 
lige ali kot se uradno imenuje World League. Vse je pričelo po zamisli dolgoletnega predsednika 
FIVB g. Rubena Acoste, kateremu je davnega leta 1990 prišla ideja o organizaciji prve svetovne 
lige za moške, katero je slavila Italija pred Nizozemsko in Brazilijo. Od takrat pa do danes so 
»Azzurri« kar osemkrat stali na najvišji stopnički, a ne gre pozabiti, da je v tem primeru šlo za 
generacijo »fenomenov«, ko so v svoji 10-letni vladavini osvojili vse, razen olimpijskega zlata.
Le kdo se ne spomni tedanje udarne šesterke: Tofoli, Zorzi, Cantagalli, Bernardi, Gardini in 
Gravina. Prav toliko zmag je v svetovni ligi zbrala tudi ena najmočnejših reprezentanc na svetu 
Brazilija, ki na odbojkarski svetovni »sceni« dominira predvsem v novem tisočletju, pa čeprav so 
tudi prej »Karaoke« spadale v »špico« svetovne odbojke. Brazilci so prvič slavili davnega leta 
1995 pred Rusijo in Italijo. Naslednjič so na najvišji stopnički stali leta 2001, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007. Tudi na zadnjem Final six v Beogradu 2009 je zlato osvojila »četa« trenerja 
Bernardinha. Seveda je pet zaporednih osvojenih naslovov svojevrstni rekord, je pa tudi res, da 
jih je na domačem finalu leta 2008 v Rio de Janeiru pred domačimi navijači premagala 
reprezentanca ZDA, bodoča nosilka zlate Olimpijske medalje iz Pekinga 2008. Občasno so 
»ritem« osvajanja prvih mest Italije in Brazilije prekinjali tako Nizozemci, Kubanci in Rusi, a vseh 
zmag ni niti toliko, kolikor sta jih posamično zbrala tako Italija kot Brazilija. Zanimivo je tudi 
dejstvo, da na najvišji stopnički ne zasledimo reprezentance Srbije ali prej Jugoslavije, ki je leta 
2000 na OI v Sydenyu osvojila zlato olimpijsko medaljo, a jim met na najvišjo stopničko 
svetovne lige le ni uspel. So pa bili Srbi dvakrat drugi, in sicer leta 2009 doma v Beogradu in 
2008 v Braziliji, dvakrat pa so bili drugi tudi kot Srbija in Črna Gora leta 2003 in leta 2005, vmes 
pa so leta 2004 osvojili bronasto odličje. In kaj lahko pričakujemo od letošnjega final six v 
Cordobi, ki bo potekal od 23. do 25. julija, in na katerem bo poleg domače reprezentance 
nastopala še Brazilija kot zmagovalka skupine A, Italija kot prva iz skupine B, Rusija kot prva iz 
skupine C in Kuba kot prva iz skupine D, ob njih pa še najbolje drugo uvrščena reprezentanca,
tokrat je to Srbija iz skupine B? Mnogi so na velikem finalu pričakovali reprezentanco Bolgarije z 
trenerjem Silvanom Prandijem na čelu in z odbojkarji kova Kazinyski,Nikolov, Zekov in drugi, a 
je bila skupina z Brazilijo le premočna. Razočarani so tudi v vrstah ameriških odbojkarjev, saj 
jim ni uspel met, da bi v skupini presenetili Rusijo z italijanskim strokovnjakom Daniele 
Bagniolijom, ki razpolaga z resnično močno reprezentanco in se vsaj, kdor Bagniolija pozna, ni 
dal presenetiti, pa tudi Volkov,Grankin, Makarov, Abramov, Poltavsky in ostali so »garancija« za 
uspeh. V skupini B je nekoliko nad pričakovanji zmagala Italija, za katero je to po letu 2006 
(Moskva) ponovna vrnitev na veliki finale, a ne gre pozabiti, da so bili »Azzurri« tudi pred tem 
kar dvakrat z vabilom (Wild card) vabljeni na zaključni turnir. Torej je za Italijo vrnitev po šestih 
letih več kot uspeh. Selektor Andrea Anastasi je pri izboru postregel z nekaterimi »bolečimi« 
odločitvami, ki pa mu vsaj za sedaj dajejo prav. A v glavah naših zahodnih sosedov je pač bolj 
važna jesen, ko bo na Apeninskem polotoku svetovno prvenstvo. Kuba kot neizčrpen vir 
odličnih odbojkarjev se niti ne šteje več kot presenečenje, saj iz sezone v sezono, iz leta v leto 
odkrijejo nove in nove odbojkarske talente. Čeprav je bila skupina le nekoliko lažja zaradi 
direktne uvrstitve Argentine na zaključni turnir (domačin organizator), pa sta reprezentanci
Poljske in Nemčije vsega spoštovanja vredni šesterki in zato je zmaga Kube v skupini le 
presenečenje. A prepričani smo, da mladi odbojkarji s karibske države še niso rekli zadnje 



besede. Argentina kot domačin organizator je jasno skrivala svoje »karte« adute in se 
pripravljala na zaključni turnir pred domačimi gledalci, a po besedah strokovnjakov v tem 
trenutku trener, nekdanji odlični organizator igre, Javier Weber nima na razpolago tako močne 
ekipe, ki bi se lahko kosala z najboljšimi na svetu, čeprav so v skupini E skupaj z Srbijo in 
Brazilijo, a vsi vemo, da s slednjo imajo Argentinci veliko neporavnanih računov, Srbija pa se bo 
morala v Cordobi močno potruditi, da bi ob dobri igri strla odpor mladih domačinov. Po 
prepričanju mnogih je težja in zahtevnejša skupina F, v kateri so Italija, Rusija in Kuba in kar 
težko je v tem trenutku napovedati, kdo bo zaigral v velikem finalu 25. julja 2010. Ne gre pa 
prezreti tudi dejstva, da so vse misli letošnjih finalistov in ne samo njih tudi ostalih reprezentanc,
usmerjene predvsem v sosednjo Italijo, kjer osvojitev svetovnega prvenstva šteje veliko več kot 
zmaga na vsakoletni svetovni ligi.


