17. SVETOVNO PRVENSTVO PO 32 – IH
LETIH PONOVNO V ITALIJI
Odbojkarski vrh kvalitetnih reprezentanc se neprestano širi. Italijanska šola je vse bolj priznana, kar šest
italijanskih trenerjev vodi reprezentance na SP, edini Slovenec Matej Černic igra za Italijo. Tekme v
neposrednem TV prenosu na RAI 3 in RAI sat, v Slovenji pa je pravice odkupila TV Šport 2.
Po dolgih 32-ih letih se svetovna odbojkarska »smetana« ponovno zbira na Apeninskem polotoku, kjer
bo od 24. septembra do 10. oktobra potekalo svetovno prvenstvo 24-ih reprezentanc, ki so razdeljene v
šest predtekmovalnih skupin, seveda v različnih mestih, a do konca tekmovanja bodo reprezentance še
v drugih štirih italijanskih mestih - od Sicilije na jugu pa do Veneta na severu.
V dosedanjih šestnajstih izvedbah SP-ja je največ uspeha požela reprezentanca nekdanje Sovjetske
Zveze, ki je slavila kar šestkrat, z rekordom treh zaporednih zmag pa se v »zlatih« letih lahko pohvalijo
tudi naši zahodni sosednje Italijani, ki so pod vodstvom trenerja Julija Velasca slavili v Riu De Jeneiru
leta 1990, štiri leta kasneje v Atenah in leta 1998 v Tokiu - takrat je reprezentanco že vodil brazilski
strokovnjak Bebeto. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih leta 2002 v Argentini in leta 2006 na
Japonskem so zasluženi slavili odbojkarji Brazilije, ki so trenutno ena najboljših reprezentanc na svetu in
spadajo v ožji izbor favoritov tudi na letošnjem SP-ju v Italiji.
Sistem tekmovanj je seveda vsem dobro znan in je podoben tudi ostalim tekmovanjem, saj se po prvem
krogu tekmovanj v posameznih skupinah zadnje uvrščena reprezentanca poslavlja od nadaljnega
tekmovanja in odhaja domov. Vse ostale pa nadaljujejo seveda s tekmami v drugih mestih celotnega
Apeninskega polotoka.
V skupini A, ki bo tekme igrala v Milanu, so poleg domače reprezentance Italije še Japonska, Egipt in
Iran. Ta skupina je za mnoge najlažja skupina, kar je seveda za domačine organizatorje še kako
pomembno, saj si »Azzurri« ne smejo na začetku privoščiti spodrsljaja. Seveda sta selektor Anastasi in
njegov pomočnik Andrea Gardini, ki sta skupaj osvojila prvi naslov na SP-ju leta 1990 v Braziliji,
prepričana, da je reprezentanca zrela tudi za večje presenečenje. Od ostalih treh ekip pa je po
prepričanju mnogih morda ekipa Egipta, ki jo vodi Italijanski trener Antonio Giaccobbe, med tistimi, ki naj
bi se poslovili po prvem krogu tekmovanja.
Skupina B bo svoje tekme igrala v bližnji Veroni, tam pa bodo poleg aktualnih svetovnih prvakov
reprezentance Brazilije še Kuba, Španija in Tunizija.
Seveda je glavni favorit te skupine šesterka trenerja Rezende Bernarda Bernardinha, ki je prepričan, da
bo edini resni nasprotnik v Veroni mlada in prenovljena reprezentanca iz karibskega otočja Kuba.
Seveda pa ne gre zanemariti tudi reprezentance Španije, ki jo vodi priznani Italoargentinec Julijo
Velasco in je glede na slab rezultat na evropskih kvalifikacijah prisiljen v Veroni napraviti kaj več. Kot vse
kaže, je na izpad v prvem krogu obsojena afriška reprezentanca Tunizije, ki si je z udeležbo na SP že
zagotovila velik uspeh.
Skupina C bo nastopala v Modeni, tam pa bodo poleg prvega favorita reprezentance Rusije, ki jo vodi
nekdanji trener Modene in Sisleya Daniele Bagnioli, še Portoriko, Avstralija in nam vsem dobro poznana
reprezentanca Kameruna, ki se je kar veliko časa pred odhodom v Italijo pripravljala v Sloveniji. Kot
rečeno bo v mestu odbojke, kot mnogi imenujejo Modeno, prvi favorit Rusija z nekoliko pomlajeno ekipo,
a kljub temu gre za reprezentanco z visokimi realnimi ambicijami v krogu medalj.

Skupina D bo igrala v deželi Kalabrija na jugu škornja v Reggio Calabriji. V njej pa so ob aktualnih
olimpijskih zmagovalcih reprezentanci ZDA še pomlajena Argentina, Venezuela in Mehika. Seveda so
Američani, čeprav bodo nastopili z nekoliko s spremenjeno postavo, prvi favoriti, a ne gre zanemariti vse
boljših južnoameriških reprezentanc, ki se po krizi devetdesetih let, ko so igrali Hugo Conte Quiroga in
drugi, ponovno vračajo v svetovni vrh. Vprašanje pa je, katera od reprezentanc se bo poslovila od SP-ja.
Strokovnjaki zagotavljajo, da bo to Mehika, kajti Venzuela je velikokrat že pripravila prvovrstna
presenečenja.
V skupini E, ki bo tekme igrala v Torinu, so seveda Bolgari prvi favoriti, še posebej so ti napredovali,
odkar jih v zadnjih dveh sezonah vodi celoten italijanski strokovni team s selektorjem Silvanom
Prandijem, ki je prav v Torinu z ekipo Klipan Torino v sezoni 1978/79 osvojil svoj prvi državni naslov. Pa
tudi odbojkarji kot so Kazinsky, Nikolov in drugi so še kako velika garancija, da uspeh nekdanje velesile
ne bo izostal. Ob Bolgarih je tu vedno nevarna Francija s trenerjem Philipom Bleinom in udarno
pomlajeno šesterko, ki si je krajši »oddih« privoščila v letošnji svetovni ligi, a zato zna biti še kako
nevarna na svetovnem prvenstvu. Kitajska in Češka pa sta ekipi iz drugega kakovostnega ranga in bosta
morda v medsebojnem srečanju odločali, katera od njiju se bo poslovila.
Za nas bo najzanimivejša skupina F v Trstu, ki je po prepričanju mnogih tudi ena najmočnejših nasploh.
Ob Srbiji, ki je na zadnjem SP-ju v Tokiu nosila ime Srbija in Črna gora in je po porazu z Bolgarijo
osvojila končno četrto mesto, je tu še srebrna reprezentanca iz Japonske 2006 Poljska, katero trenira
Argentinec Daniele Castellani in je »šola« tista iz Italije, kjer je Daniele vsa leta igral in tudi treniral. Za
nas Slovence bo seveda zanimivo spremljati reprezentanco Kanade, ki jo vodi nekdanji blejski strateg
Glen Hoag, ki bo poizkušal skupaj z le nekoliko močnejšo Nemčijo presenetiti enega izmed favoritov tudi
za končno zmago tega svetovnega prvenstva. Nemce s klopi vodi nekdanji trener poljske izbrane vrste
sicer Italoargentinec Lozzano, ki se bo poizkušal prebiti v nadaljevanje tekmovanje. Vprašanji v Trstu sta
dve: Kdo bo prvi v skupini - Grbić & co ali nekdanji odbojkar A-1 ligaša Adriavolleya iz Trsta kapetan
Poljakov Piotr Gruszka in kdo se bo poslovil - Kanadčani ali morda Nemci.
Kaj pa favoriti za končno zmago? Seveda so napovedi in predvidevanja dovoljena. Mnogi v ožji krog v
boju za medalje ob super favoritih reprezentanci Brazilje v polfinalu v rimski športni dvorani Palla Eur
vidijo še Rusijo, domačine Italijane, pa Bolgarijo in eno do dve veliki presenečenji, v kateri pa tokrat
sodijo odbojkarji Kube in morda tudi olimpijske prvake reprezentanco ZDA, ki so se, če vemo da na drugi
strani velike luže štejejo največ OI, na SP le slabše pripravili.
Seveda pa si organizatorji tega svetovnega prvenstva pri naših zahodnih sosedih veselo manejo roke,
saj je večina vstopnic že razprodanih, zanimanje medijev je veliko, neposrednih TV prenosov bo tudi
dovolj, itd. Verjetno pa smo mi v Sloveniji odbojko kljub velikim uspehom tako ACH Volleya in seveda
reprezentance pustili preveč ob strani. A to je žal že druga zgodba.

