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Ko si je sedaj že bivši predsednik FIVB (Svetovna odbojkarska zveza) Ruben Acosta zamislil
»planetno« tekmovanje ob boku svetovnega prvenstva, pa tudi samih Olimpijskih iger, da ne
upoštevamo izredno močnih kontinentalnih tekmovanj, je le malokdo verjel, da bo Acosta tudi s
to novostjo povsem uspel. Svetovna liga, kot jo imenujemo, je postala ena od glavnih
odbojkarskih tekmovanj, ki so prerasla tudi nekatera druga, še posebej, ko gre za visoke
zaslužke tako posameznih reprezentanc kot tudi najboljših posameznikov. Res pa je, da je to
tekmovanje vsaj v tekmovalnem smislu nekako v senci večjih morda celo pomembnejših, kot so
SP, EP in seveda največje OI. Le vsake tri sezone, ko ni na sporedu enega izmed treh naštetih
tekmovanj pride do izraza veličina »World League« - Svetovne lige. In takšna bo seveda spet
sezona leta 2011, takoj za SP v Italiji in leto dni pred OI 2012 v Londonu. Tudi sam sem si letos
v Beogradu ogledal svojo jubilejni 10. finale – v beograjski Areni je bilo to kar šesto zapored:
Rim 2004, Beograd 2005, Moskva 2006, Katowice 2007, Rio de Janeiro 2008, Beograd 2009.
Ko hočemo potegniti črto pod videnim v Beogradu, je potrebno analizo pričeti tako, da
upoštevamo jasne faktorje, zakaj so bili doseženi takšni in drugačni rezultati. Seveda je
potrebno že na začetku povedati, da je glavni cilj večine reprezentanc letošnje kontinentalno
tekmovanje, ki se bo pričelo v mesecu septembru, in sicer bo to EP v Turčiji. S tega vidika je
Svetovna liga tako letošnja kot tudi večina drugih iz prejšnjih sezon nekakšen preizkus za
večino reprezentanc, ki so korenito prenovile svoje ekipe ali pa je prišlo do zamenjave na
trenerskih klopeh. To pa pomeni, da morajo reprezentance, pri katerih je do takšnih ali
drugačnih menjav prišlo, razmišljati dolgoročno in ekipo pripraviti na najvažnejše tekmovanje
sezone. Če se nekoliko zaustavimo pri spremembah v posameznih ekipah. je samo na
trenerskih stolčkih teh kar nekaj sprememb. Na klop ruske reprezentance se je usedel
dosedanji trener moskovskega Dinama Italijan Daniele Bagnioli s celotnim strokovnim teamom,
v katerem je kot drugi trener tudi bodoči trener Sisleya iz Trevisa Roberto Piazza. Na klop
bolgarske izbrane vrste je prišel starosta italijanskih trenerjev profesor Silvano Prandi s svojim
pomočnikom Cammilom Placijem (bivši drugi trener ruske reprezentance) in seveda s celotnim
strokovnim štabom A – 1 ligaša iz Cunea. Tudi pri olimpijskih prvakih ZDA je prišlo do
zamenjave trenerja, saj je mesto odhajajočega Mc Couchena zamenjal ambiciozni Alan Knipe.
Na klop Južne Koreje pa se po dveh sezonah vrača Kim Ho Chul. Ob teh več kot pomembnih
spremembah za vsako reprezentanco so tu še najrazličnejše pomladitve reprezentanc, kot so
Kuba, Argentina, pa tudi Italija in še nekatere. Prišlo je tudi do odhodov znanih odbojkarskih
zvezd in predvsem izvrstnih odbojkarjev kot so npr. Loy Ball (organizator igre ZDA), Alesandro
Fei (korektor) in Alberto Cisola (napadalec) – oba Italija, Marcus Milinković (korektor Argentine),
pa Rus Pavel Abramov in še bi lahko naštevali. Rad bi nekaj zapisal tudi na račun mladih
kubanskih in argentinskih odbojkarjev, ki so me v Beogradu navduševali. V vrstah Kube sta
izstopala dva – še ne 16 letni napadalec 201 cm visoki Leon Venero, ki je bil skozi celoten turnir
eden najučinkovitejših napadalcev svoje reprezentance. ob njem pa sej je izkazal še 22 – letni
bloker Simon Arties (206 cm), ki že 5 sezon nastopa za reprezentanco in ima ob vsem še
odgovornost kapetana karibske izbrane vrste. Tudi pri Argentini, z izjemo izkušenega Alejandra
Spajića (33 let), so v glavnem vsi mladi in izredno nadarjeni odbojkarji. Ne gre prezreti
odličnega organizatorja igre in tudi kapetana reprezentance Rodriga Daniela Quirogo (sin
nekdanjega odličnega odbojkarja – napadalca, ki je veliko sezon nastopal v Italiji), ki šteje
samo 21 let, ob njem pa je še cela vrsta odličnih mladih južno ameriških talentov, pred katerimi
je še izredna športna odbojkarska prihodnost. Vsi ti zgoraj navedeni faktorji še kako vplivajo na

kvaliteto igre, na samo uigranost reprezentance, na nove zamisli novih trenerjev,njihov način
dela, itd. Torej iz povedanega sledi da je potrebno rezultate kljub izredno visoki kvaliteti igre v
Areni upoštevati z veliko mero rezerve, kajti reprezentance so vsaj kar se priprav tiče pred
kontinentalnimi tekmovanji na pol poti. Seveda je bilo v prvih dneh tekmovanja v Beogradu
največje presenečenje to, da so lanskoletni zmagovalci Svetovne lige in kasneje tudi OI v
Pekingu morali domov brez osvojene zmage. Kot drugi »pekoč« poraz Final sixa štejemo lahko
samo tretje mesto izredno dobro fizično pripravljene reprezentance Rusije, od katere smo vsi v
Beogradu pričakovali več, še posebej tedaj, ko so praktično »zmleli » reprezentanco ZDA in z
igro navdušili. Kuba je seveda plačala z mladostjo in s tem tudi z neizkušenostjo, ima pa
prihodnost in tu so si strokovnjaki enotni in so vsi na strani mlade nadarjene reprezentance iz
Srednje Amerike. Seveda je bilo slovo Argentine nekako pričakovano, saj so svoj osnovni cilj z
uvrstitvijo na Final six več kot presegli – do sedaj so v Svetovni ligi nastopali desetkrat, zadnjič
leta 2007). In finalista? Morda, če ne računamo na Rusijo, ki je bila potencialni kandidat za
končni uspeh, so domači odbojkarji s prikazanim na finalni tekmi to tudi zaslužili. Žal pa tudi
tokrat Grbić & co, ki so bili četrtič v velikem finalu in to drugič zapored, niso uspeli. Razlogov je
morda več, a vsaj v Beogradu sta to dva, in sicer kot prvi je ta, da je na drugi strani mreže stala
ena najmočnejših reprezentanc na svetu vseh časov Brazilija (8 naslovov Svetovne lige), ki se
je po zmagah sedaj izenačila z Italijo. Drugi razlog je tehnične narave, to pa je, da
reprezentanca Srbije trenutno v napadalni C–4 ne premore močnega napadalca (npr. Vladimir
Grbić), kajti tako Janjić, Kovačević kot tudi Nikić kljub veliki želji in predvsem trudu niso bili
dorasli nalogam prebijanja bloka izvrstnih Brazilcev. Večino bremena vsaj finalne tekme je
ležalo na »osi« Grbić – Miljković, kar pa je tudi za »bomberja« tipa Ivana Miljkovića v petih
odigranih nizih resnično preveč. Da je nekdanji predsednik FIVB-ja Ruben Acosta s Svetovno
ligo zadel v polno priča tudi izreden obisk na tekmah v beograjski Areni, kjer si je veliki finale
ogledalo kar 22.860 gledalcev. Gre za rekordni obisk »lepotice« športnih objektov na stari celini.

Beograjska športna dvorana Arena (finale Svetovne lige 2009, 26. julij 2009)
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Končni vrstni red Final six – a Svetovne lige 2009:
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Brazilija
Srbija
Rusija
Kuba
ZDA
Argentina

Nosilci medalj Svetovne lige od leta 1990 dalje

