
PRVA TEKMA – PRIMA PARTITA

HUMIN – GEMONA 29.9.2011

Volley Ball GEMONA – OLYMPIA TERPIN SPA  3-1  (25-18)(25-21)(21-25)(25-23)

Postava/formazione
Olympia: Čavdek A. 0, Corsi M. 0, Persoglia S. 8, Terpin J. 13, Vizin L. 12, Vogrič P. 14, 
Škerk D. 1, Cobello D. 3, Hlede D. 3, Čavdek Š.(L) Trener/allenatore Jerončič Zoran

Prenovljena in pomlajena mladinska ekipa Olympie je imela svoj »krstni« nastop v 
Gemoni, kjer so novi kapetan ekipe Daniel Hlede in soigralci morali priznati premoč bolj 
uigranih domačinov. Ob tem gre povedati, da so se ekipi pridružili tudi igralci, ki lahko 
nastopajo v kategoriji kadetov (U-16) Terpin, Čaudek, Corsi in Cobbelo. Sicer je bila to 
prva priložnost, da je ekipa zaigrala skupaj. To je bil tudi razlog, da so se mladi Goričani v
prvem nizu precej lovili, kar je seveda privedlo do tega, da je bilo storjenih kar nekaj 
napak. Prvi niz so v prvi sedmerki zaigrali Hlede kot podajalec, na krilnih mestih Vogrič in 
Terpin, na centru pa Persoglia in Cobello, v vlogi korektorja se je preizkusil Vizin, kot libero 
pa Štefan Čavdek. Po dokaj lahko izgubljenem prvem nizu se je šestorka nekoliko 
spremenila - na mestu korektorja je zaigral Persoglia, Vizin na centru, v napadu pa Škerk 
in tudi Corsi. Domačini so veliko težje prišli do zmage, saj se je igra Olympije iz niza v niz 
izboljševala in fantje so pridobivali na zaupanju. Tretji niz je dokaj gladko zmagala 
slovenska ekipa, na pragu zmage in morebitnega petega niza so bili Goričani tudi v 
četrtem nizu, saj so že vodili tudi z šestimi točkami prednosti. Z nekaj nepotrebnimi
napakami na servisu, pa tudi v napadu so dovolili domačinom, da so se ponovno zbrali in 
na koncu tudi zmagali. Olimpijo čaka v nedeljo v domači športni dvorana še ena zahtevna 
tekma proti lanskoletnim zmagovalcem ekipi Future iz Cordenonsa. Sicer pa so si mladi 
odbojkarji Olympije kot cilj prvega dela sezone zadali uvrstitev med prve štiri, kar vodi v 
zaključni del tekmovanja za prvaka FVG.

Zoran Jerončič


