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Zaključek svetovnega ženskega odbojkarskega prvenstva:
VRAČA SE ZBROJNIJA KOMANDA
Tako bi lahko zapisali, potem ko je ženska reprezentanca Rusije drugič zapored osvojila
najvišjo stopničko svetovnega odbojkarskega prvenstva. Čeprav so statistiki napovedovali dokaj
lahko zmago rumeno zelenih Brazilk, pa se je na koncu le končalo z veliko in tudi povsem
zasluženo zmago reprezentance Rusije. Reprezentanca Brazilije s svojim trenerjem Ze
Robertom je tudi aktualni olimpijski prvak, a na svetovnih prvenstvih se ta odbojkarska velesila
iz Južne Amerike še ni uspela povzpeti na najvišjo stopničko. Tako je bilo tudi pred štirimi leti v
Osaki na Japonskem, ko je Brazilija v velikem finalu, tako kot pred dnevi v Tokiu, proti Rusinjam
izgubila z istim rezultatom 3:2. Seveda pa je bilo na tem svetovnem prvenstvu kar nekaj velikih
presenečenj. Če začnemo z bronasto medaljo – osvojila jo je domača reprezentanca Japonske,
ki je s 3:2 odpravila reprezentanco ZDA, ki jo v novem »ciklusu« vodijo kar trije trenerji, ki so
osvojili olimpijske medalje - prvi trener Mc Cutcheon, trikratni olimpijski zmagovalec Karch Kiraly
in nekdanja reprezentantka ZDA Paola Wiechoff. A to kot kaže ni pomagalo, čeprav je potrebno
priznati, da so Američani znani po tem, da gledajo daleč in da jim nastop in zmaga na OI veliko
pomenita, torej je vse planirano za zlato na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012. Statistično
gledano pa so se Japonke po dobrih dvajsetih letih ponovno uspele uvrstiti na eno izmed
stopničk, kar je tako za Evropejce kot tudi za reprezentance z druge strani velike luže znak, da
se Japonci počasi, a vztrajno pobirajo in da bodo reprezentance iz daljne Azije, npr. Južna
Koreja, Kitajska in seveda Japonska, naskakovale na sam svetovni vrh. Tudi peto mesto
reprezentance Italije je veliko manj, kot so od deklet trenerja Massima Barbolinija pri naših
zahodnih sosedih pričakovali. Saj so »Azzurre« le svetovne prvakinje iz leta 2006 v Berlinu in
aktualne evropske prvakinje. A kot kaže v ekipi ni bilo vse tako kot bi moralo biti, pa tudi
odsotnost »naturalizirane« Augere, sicer Kubanke, se je v igri Italijank še kako poznala. A kot
zagotavlja trener Barbolini, se bo v Italiji pričel nov ciklus, katerega cilj naj bi bil osvojitev
medalje na OI leta 2012 v Londonu. Morda je še večje presenečenje tako kot pri fantih
reprezentanca Poljske, ki se s tega SP vrača s končnim devetim mestom, kar seveda velja tudi
za varovanke srbskega trenerja Zorana Terzića, saj so bila pričakovanja v Srbiji vsekakor precej
višja od doseženega. Nemčija se je z italijanskim trenerjem Giovannijem Guidettijem odlično
izkazala in na koncu zasedla solidno sedmo mesto, kar je po besedah Italijana več, kot so
pričakovali. V skupino treh velikih »razočaranj« pa lahko postavimo samo 10 mesto Kitajske,
11. mesto Nizozemske in celo 12. mesto Kube. Kuba in Nizozemska sta pred štirimi leti igrali za
7. oziroma 8. mesto, Kitajke pa za končno 5. oziroma 6. mesto. Torej gre za nazadovanje treh
zelo kakovostnih reprezentanc, ki so že osvajale tudi medalje. Od 12. mesta pa vse do zadnje
24. reprezentance Kenije so uvrstitve nekako pričakovane. Morda je v 2. krogu za veliko
presenečenje poskrbela reprezentanca Češke, ki je z zmago nad Italijo le-te dokončno prisilila,
da so se morale »Azzurre« odpovedati boju za medalje. Nekoliko pod pričakovanji je tudi
uvrstitev reprezentance Dominikanske republike in do neke mere tudi Južne Koreje, a kot
rečeno se je veliko reprezentanc v tem obdobju odločilo za pomladitve s ciljem solidnega
nastopa na olimpijskih igrah leta 2012.

Tehnika/Taktika:
S tehničnega vidika velikih novosti ni bilo opaziti. Splošna ugotovitev je, da se tudi ženska
odbojka vse bolj z velikimi koraki približuje moški - tako s fizičnega vidika, kar se tiče same
priprave, kakor tudi višine. Veliko spremembo je bilo opaziti pri nekoliko pomlajeni reprezentanci
Kube, ki se je odpovedala staremu sistemu 4:2, s katerim so Kubanke dominirale v zadnjih
desetletjih, in prešle na »standardni« sistem 5:1, kateri je uveljavljen v vseh drugih državah. Pri
ekipah iz Azije je bilo še kako dobro opaziti, da se vse bolj naslanjajo na preizkušene metode
dela evropskih in ameriških reprezentanc. Vse manj je kombinatornih akcij (čeprav še obstajajo)
in tudi njihova igra temelji na močnem servisu in dobri realizaciji visoko podanih žog. Morda je
bilo tokrat opaziti napredek v tehničnem elementu bloka, ki pri ženskah velja kot »Ahilova
tetiva«, ki je težko realiziran element, a se tudi ta s pridobitvijo na višini tudi v ženski odbojki
seveda na višjih nivojih dobro razvija.
Končni lestvica SP 2010: 1. Rusija, 2. Brazilija, 3. Japonska, 4. ZDA, 5. Italija, 6. Turčija, 7.
Nemčija, 8. Srbija, 9. Poljska, 10. Kitajska, 11. Nizozemska, 12. Kitajska, 13. Kuba, 14. Južna
Koreja, 14. Tajska, 15. Češka, 16. Peru, 17. Kostarika, 18. Hrvaška, 19. Dominikanska
republika, 20. Portoriko, 21. Alžirija, 22. Kanada, 23. Kazahstan, 24. Kenija
Najboljše na Japonskem:
MVP - Najboljša igralka: Gamova (Rusija)
Najboljša napadalka: Koshelova (Rusija)
Najboljša blokerka: Furst (Nemčija)
Najboljša serverka: Grothuers (Nizozemska)
Najboljša prosta igralka – Libero: Sykora (ZDA)
Najboljša sprejemalka: Tom (ZDA)
Najboljša podajalka: Wei (Kitajska)
Najučinkovitejša napadalka: Darnel (Turčija)

