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SVETOVNO PRVENSTVO ZA ŽENSKE NA JAPONSKEM - IZENAČENSOT IN KVALITETNI 
VRH NAJBOLJŠIH

Po zaključku moškega svetovnega prvenstva v sosednji Italiji se čez nekaj dni, natančneje 29.
oktobra, v deželi vzhajajočega sonca pričenja 16 žensko odbojkarsko svetovno prvenstvo. Tako 
kot pri fantih se tudi na Japonskem za končno lovoriko poteguje kar 24 reprezentanc, ki so 
razdeljene v štiri predtekmovalne skupine. Tekmovalni sistem je vsaj za enkrat enak kot pri 
moških in kritik na ta račun so bili organizatorji, torej FIVB, deležni v Italiji in kaj lahko se zgodi,
da bodo nekateri »čudni« izidi na to kazali tudi na Japonskem. V dosedanjih 15-tih izvedbah 
SP-ja so največ upeha imele odbojkarice nekdanje Sovjetske zveze, ki so pod isto zastavo,
torej SZ, slavile kar na šestih prvenstvih: na prvem leta 1952 doma v Moskvi, čez štiri leta v 
Parizu, leta 1960 v Rio de Janeiru, leta 1970 v bolgarski Varni, v Pragi leta 1986 ter leta 1990 v 
Pekingu na Kitajskem. Rusija v povsem novi preobleki pa je tudi zadnja zmagovalka SP v Osaki
na Japonskem pred štirimi leti. Takoj za Rusijo so po številu osvojenih zlatih medalj 
reprezentanca Kube, ki je prvič slavila leta 1978 v Lennigrdau, zatem pa še leta 1994 v 
brazilskem San Paolu in štiri leta kasneje v Osaki. Po trikrat so na najvišji stopnički stale  
odbojkarice Japonske in sicer leta 1962 v Moskvi, leta 1966 v Tokiu in leta 1974 v Guadajari. 
Tudi reprezentanca Kitajske je kar dvakrat osvojila zlato in sicer leta 1982 v Limi in štiri leta 
kasneje v Pragi. Naše zahodne sosede so se le enkrat povzpele na vrh in to leta 2002 na SP v 
Berlinu, kjer so Eliza Togut in ostale dokazale, da se tudi v Italiji igra dobro odbojko, predvsem
pa se dobro in kvalitetno dela. Seveda preseneča podatek, da med zmagovalkami ni trenutno 
najboljše reprezentance na svetu Brazilije, ki so aktualne olimpijske zmagovalke in po besedah 
njihovega trenerja Ze Roberta »karaoke« na tem svetovnem prvenstvu ciljajo na sam vrh. Je pa 
res tudi to, da je kandidatk, ki spadajo v ožji krog potencialnih zmagovalk za osvojitev zlata kar 
nekaj, ob tem pa ne gre zanemariti tudi morebitnih presenečenj, ki so v modernem športu in ko 
govorimo o kolektivnih športnih panogah resnično možne. Ob Braziliji, ki naj bi le bila »papirnati 
favorit«, pa so tu še izredno močne reprezentance, kot so Rusija, Kuba, Srbija. Kitajska, Italija, 
ZDA (z novim trenerjem), Poljska, Nizozemska, v ožjem izboru pa je lahko tudi Nemčija in še 
katera od presenečenj, kot so Južna Koreja, Turčija, pa tudi katera druga reprezentanca lahko 
preseneti. Kot rečeno je sistem tekmovanja tak, da bo morda reprezentancam omogočal 
taktiziranje in na račun tega se na takšnih tekmovanjih marsikaj lahko zgodi. Kakorkoli že, na 
polfinalih in finalih 13. in 14. novembra v Tokiu bomo lahko videli, katere so tiste reprezentance,
ki so se prebile v polfinale in seveda veliki finale.

Skupina A: Srbija, Poljska, Peru, Alžirija, Japonska, Kostarika
Skupina B: Češka, Brazilija, Portoriko, Italija, Kenija, Nizozemska
Skupina C:ZDA, Hrvaška, Nemčija, Kazahstan, Kuba, Tajska
Skupina D: Rusija, Turčija, Kanada, Južna Koreja, Kitajska, Dominikanska R.

Seveda pa favoritinje v posameznih skupinah vsaj v prvem krogu kvalifikacij čaka dokaj lahka 
naloga, saj se praktično samo ena reprezentanca poslavlja od na daljnega tekmovanja. Se pa 
seveda lahko pričnejo »igrice« za nadaljnjo razvrstitev in tekmovanje v drugih skupinah, ki temu 



sledijo, to smo kot rečeno lahko videli tudi na SP moških v Italiji. In na koncu se je le pokazalo, 
da kdor je vsaj malo vodil račune kako in kaj, je stal na stopničkah, kar je seveda postreglo s
kar precej nejevolje, a to pač sistem dovoljuje. Če bo temu tako tudi v deželi vzhajajočega 
sonca, nam bo kaj kmalu jasno, kajti prve tekme se pričenjajo v petek, 29. oktobra 2010.


