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KURJ I
š t u d e n t s k i  š p o r t n i  č a s o p i s

Š P O R T  Z A  V S E  -  P A  J E  R E S ? 
Invalidi zajemajo okoli 12 do 13 odstotkov naše populacije 
in čedalje več se jih želi zaradi pozitivnih učinkov na njihovo 
zdravje ukvarjati s športom. Kako dostopen pa je šport za njih?

JANJA BRAČKO
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PETJA KOS

> STRAN 16,17

» V č a s i h  s e 
n a  i g r i š č u  p o č u t i m o  k o t  v 
n e k e m  m a j h n e m  l a b i r i n t u . «

MANCA SAKSIDA

Pogovor z mednarodnim 
nogometnim sodnikom 
Juretom Praprotnikom:

> STRAN 12,13
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Kdo so in kaj je nji-
hov ključ do uspeha .
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Uvodnik za v razmislek

Prihodnje leto se predmet ne bo več 
izvajal, tudi njegova bodoča prihod-
nost ni znana. Kar je škoda. Kje, če ne 
na FDV-ju, se naučimo gledati na ra-
zlične teme iz drugega zornega kota?

Čeprav je ime predmeta Speciali-
zirano novinarstvo, se vsaj zadn-
jih par let osredotoča na športno 
novinarstvo. Pri opisu predmeta 
študentom sicer obljublja, da jih bo 
usposobil za poglobljeno novinar-
sko delo na posameznem področ-
ju, in navaja, da se bodo seznanili 
s športnim novinarstvom. Ampak, 
pazi to, v študijskem letu 2017/18. 
Zakon, še s časovnim strojem 
se bomo popeljali v preteklost!

Nekateri so se tako prijavili k pred-
metu in upali, da bo letos drugo 
področje specializacije. Saj šport-
no novinarstvo tako ali tako ni res-
no novinarstvo. To je pač »oddelek 
za igrače«. TA-DA-DA-DAAAAM. 
Tudi letos je bil predmet usmerjen 
v šport. »Na katerem faksu pa še 
predavajo in razglabljajo o špor-
tu,« nas je na uvodnem srečan-
ju, tako kot je to zanj značilno, 
podrezal profesor. Kot posledn-
ji branilci smo tako cel semester 
skušali razmišljali o športu - dru-
gače. In tu je rezultat našega dela.

V tej številki tako ne pričakujte 
prispevkov o tem, kdo je zmagal na tej 

ali drugi tekmi, kakšen je bil rezultat 
in kaj je ta ali drugi športnik po tek-
mi rekel. Predstavljamo vam šport 
skozi družbena, politična, ekon-
omska in medijska razmerja. Kar bi 
v osnovi moralo biti športno novi-
narstvo. Pa da vidimo, če nam je kot 
poslednjim borcem to tudi uspelo.

Uživajte v branju!

Pa smo tu. Pri drugi številki Kurjega šusa namreč. In zadnji. [Oči so se vam zarosile, iščete škat-
lo robčkov] Jap, prav ste prebrali – zadnji. Zimski semester se zaključuje, v izpitno obdobje smo 
ravno vstopili, v četrtek pa smo se številčno, khm, udeležili še zadnjega predavanja pri predmetu 
Specializirano novinarstvo. Prav tako najbrž poslednjega nasploh. [Na lice je padla prva solza]

MANCA SAKSIDA

Apel profesorju: Tudi nam 
je bilo v užitek!

Pri prejšnji številki Kurjega šusa 
smo zmotno zapisali, da je kurji 
šus, ko igralec brcne žogo nekam 
v tri p**** m****** oziroma us-
treli v prazno. Profesor nam je 
cel semester »pribijal« o fact 
checkingu, zato smo skušali pre-
veriti, koliko bodo bralci slepo 
verjeli napisanemu. Na napako 
nas je opozoril ravno profesor in 
zahteval popravek. Zato ga zdaj 
objavljamo in se opravičujemo. 
Kurji šus je namreč strel na gol, 

ko dva igralca iste ekipe vidita 
priložnost za gol in oba zletita 
za žogo kot dva petelina, češ, jaz 
bom tisti, ki ga bodo slavili zara-
di zadetka. Nato pa se ne znata 
zmeniti, kateri bo streljal, zato 
obstaneta in se samo gledata. 
Gola ne da noben. Tudi strela ni.
USTVARJALCI 1. ŠTEVILKE

POJASNILO  IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE

portret  slovenskega  hokej ista  anžeta  kop itarja

Preprosti  Slovenec,  ki  je osvojil hokejski  svet
V severnoameriški ligi NHL se je pretekli teden začela 
že 101. izvedba najmočnejšega hokejskega klubske-
ga tekmovanja na svetu. Obenem pa tudi 13. sezo-
na, ki jo je v dresu Los Angeles Kings začel Slovenec 
Anže Kopitar. Na prvih treh tekmah je kapetan Kral-
jev dosegel dva zadetka in pokazal, da se njegova 
odlična forma z lanske sezone nadaljuje tudi letos.

KLEMEN VERLIČ

31-letni Hrušičan se s hokejem ukvarja celo življenje. Po 
besedah njegovega očeta Matjaža Kopitarja, ki je bil prav tako 
hokejist v jugoslovanski in trener v slovenski reprezentan-
ci, mu  je bil hokej »položen v zibelko«. Oče mu je namreč že 
kot mlademu dečku obul drsalke in mu pred dvoriščem hiše 
pozimi uredil ledeno ploskev. »Je rojen športnik. Vsi športi, ki 
jih je igral so mu šli dobro od rok. Res bi bilo škoda, če se ne bi 
s tem ukvarjal, a jaz ga nisem v nič silil. Hokej je izbral sam,« je 
za spletno stran Hokejske zveze Slovenija povedal njegov oče.

V ligi NHL si je želel igrati že od malih nog

Svoj hokejski talent je Anže razvijal v mlajših selekcijah 
hokejskega kluba Acroni Jesenice. Leta 2004 pa se je s šest-
najstimi leti preselil na Švedsko in tam igral za Södertäl-
je SK. »Anže je že takrat deloval neverjetno odrasel za svoja 
leta. Tako mlad se je sam preselil na Švedsko, kjer ni poznal 
jezika in z njegovo mamo sva bila prestrašena, a ko sva ga 
prvič obiskala, je brez težav sam živel v svojem stanovan-
ju,« je dodal Matjaž Kopitar. Tudi na Švedskem je bilo hitro 
jasno, da je Anže izbral pravi šport, saj so ga pri klubu že 
po polovici sezone igranja za njihovo ekipo do 18 let prese-
lili v člansko selekcijo, kjer je bil eden glavnih nosilcev igre.

Dve leti pozneje je sledila Kopitarjeva selitev čez lužo, v 
ligo NHL, kjer si je želel igrati že od  malih nog. »Ko je bil 
še čisto majhen, je prosil babico, ki je učila angleščino, da 
ga nauči govoriti angleško, ker jo bo moral znati, ko bo ig-
ral v ligi NHL,« je povedal njegov oče. In res je bil na nabo-
ru lige NHL leta 2005 s strani Los Angeles Kings izbran kot 
enajsti po vrsti, zato njegov dres še vedno krasi ta številka. 
Svoj debi v ligi je dočakal šele skoraj leto dni po naboru, ko 
je 6. avgusta leta 2006 na svoji prvi tekmi v ligi NHL pro-
ti moštvenim rivalom Anaheim Ducks dosegel dva zadetka.

Kopitar je v Los Angelesu postajal 
vse bolj prepoznaven. Kralji so se 
skupaj s Kopitarjem leta 2008 prvič 
po šestih letih uvrstili v končni-
co NHL. Odtlej se v končnico red-
no uvrščajo in vsako leto veljajo za 
eno najnevarnejših ekip lige. Kop-
itarju je uspel tudi podvig o kate-
rem sanja praktično vsak hokejist. 
V sezoni 2011/12 je s svojo ekipo 
slavil naslov prvakov lige NHL in 
dvignil Stanleyjev pokal. V finalu so 
Los Angeles Kingsi premagali New 
Jersey Devilse, Kopitar pa je bil sk-
upaj s takratnim kapetanom ekipe 
Dustinom Brownom najučinkovite-
jši igralec končnice. Svoj drugi naslov 
je osvojil dve leti pozneje, ko je z Los 
Angelesom v finalu ugnal New York 
Rangers in v končnici zopet zbral 
največ točk med vsemi hokejisti.

Kljub uspehu  ostaja prijazen, 
nezahteven in dobrega srca

Anže Kopitar pa kljub uspehu, de-
narju in slavi ostaja kot oseba enak 
kot pred petnajstimi leti, ko ga je 
spoznal Luka Dolar, športni novinar, 
njegov takratni sošolec na Ekon-
omski gimnaziji in srednja šola 
Radovljica in njegov PR-ovec v Slo-
veniji. »Anže je skromen, prijazen, 
nezahteven in dobrega srca. Ko si 
ob njem, nimaš občutka, da si v 
družbi slavnega hokejista, saj se ob-
naša še manj zvezdniško kot večina 
neslavnih ljudi. V srednji šoli sva se 
kljub njegovi odsotnosti zaradi sk-
upne ljubezni do športa in podob-
nega pogleda na življenje takoj uje-
la. Skupaj z njegovim očetom smo 
pozneje prišli do ideje, da bi postal 
njegov PR-ovec v Sloveniji in de-

loval kot »filter pred novinarji«. Še 
vedno sem z Anžetom v stiku skoraj 
vsak dan,« nam je povedal Dolar.
Že večkrat je tudi poudaril svojo 
ljubezen do družine. V Los Angelesu 
živi skupaj z  izbranko Ines, hčerko 
Nežo, sinom Jakobom ter staršema 
Matjažem in Matejo. Z očetom Mat-
jažem, ki v Los Angelesu deluje kot 
skavt evropskih talentov in vsako 
poletje Anžetu še dodatno pomaga 
pri njegovi fizični pripravljenosti, 
sta sodelovala tudi profesionalno 
pri slovenski reprezentanci, kjer 
je takrat igral tudi njegov mlajši 
brat Gašper. Brata Kopitar sta sk-
upaj zaigrala tudi v švedskem dru-
go ligaškem klubu Mora IK, ko je 
bil leta 2012 v ligi NHL začetek 
sezone zaradi stavke igralcev 
prestavljen. Takrat je Anže na 30 
tekmah za klub dosegel 34 točk.

Še vedno navezan na Slovenijo

Kopitar je kljub življenju v Los An-
gelesu še vedno navezan na Sloveni-
jo. Za hokejsko reprezentanco zara-
di klubskih obveznosti zaigra bolj 
redko, a je Sloveniji leta 2014 na 
olimpijskih igrah v ruskem Sočiju 
pomagal do uvrstitve v četrtfinale.
V Sloveniji vsako leto skupaj s pod-
jetnikom Jocom Pečečnikom organi-
zira tudi dobrodelni turnir v golfu na 
Bledu. Poleg tega pa je s svojo igro in 
vedenjem postal vzor mladim hoke-
jistom v Sloveniji, saj skupaj z bivšim 
soigralcem Tomažem Razingarjem 
vsako leto organizira tudi hokejsko 
akademijo, kjer se veščin tega špor-
ta letno uči skoraj 200 mladih hoke-
jistov iz Slovenije in drugih držav.
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Doping med rekreativci: 
Problematična tudi  prehranska dopolnila
Šport dandanes ni več enak tistemu, ki so ga naši očetje in dedi spremljali v 60. in 70. letih dvajsete-
ga stoletja. Zaznamovalo ga je mnogo stvari, med njimi tudi doping. Ko govorimo o dopingu, nam 
na misel najverjetneje šine nekaj najodmevnejših dopinških škandalov povezanih s profesional-
nim športom. Verjetno ste zdaj pomislili na Tysona Gaya, Lancea Armstronga in Marion Jones, kajne?

KAJA KOVAČIČ

Dopinga se  najpogosteje poslužujejo rekreativni kolesarji srednjih let. Glede na britans-
ko raziskavo se je z njim srečalo že 20 odstotkov britanskih  rekreativnih športnikov.

Doping vse bolj popular-
en tudi med rekreativci

Doping je postal v zadnjih letih na-
jpogostejši med rekreativnimi kolesar-
ji srednjih let, ki si s prepovedanimi 
poživili pomagajo na amaterskih dirk-
ah. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) 
je zapisala, da naj bi do zlorabe poživ-
il prihajalo zlasti zaradi lažjega dosto-
pa, ki ga omogoča internet. Problem pri 
odkrivanju dopinga med amaterji pa je 
pomanjkanje sredstev, zaradi česar se 
prekrškarji zlahka izmuznejo. Kolesar-
ji pa še zdaleč niso edini, doping med 
rekreativci je razširjen tudi pri tekačih, 
triatloncih in obiskovalcih fitnesa.

Mnogo tako profesionalnih kot tudi 
rekreativnih športnikov seveda dose-
ga boljše rezultate s pomočjo prepove-
danih poživil. Problem pa je, da so s 
svojimi dosežki vzor tudi mlajšim gen-
eracijam, ki si želijo nekega dne doseči 

vsaj primerljive rezultate tistim, ki so jih doseg-
li njihovi idoli. Mnogi mladi tako na poti do re-
zultatov že zelo zgodaj posežejo po poživilih.

Doping preizkusilo že okoli 20 ods-
totkov rekreativnih športnikov, v Slo-
veniji testiranje predvsem preventivno

Britanski BBC Sport je leta 2017 izvedel splet-
no anketo o stanju uporabe drog v športu zlasti 
med amaterji. V njej je sodelovalo 1025 odras-
lih Britancev, ki so predstavniki športnih klubov, 
ekip ali telovadnic. Rezultati ankete pa so precej 
zaskrbljujoči. Glede na izsledke raziskave se je z 
dopingom namreč srečalo že okoli 20 odstotkov 
rekreativnih športnikov, ki so uživali zdravila, 

kot so Cortizone injekcije ali inhalatorji 
za astmo, da bi podprli svojo uspešnost 
med vadbo. To naj bi bil tudi povod 
za sprejem strogih protidopinških za-
konodaj in predpisanih kazni zapora 
v Italiji in nekaterih drugih državah. 

V Sloveniji so dopinške kontrole po 
besedah prvega moža Slovenske prot-
idopinške agencije Sloado Janija 
Dvoršaka opravljali na Ljubljanskem 
maratonu, maratonu v Radencih, kole-
sarskem maratonu Franja in Alpe, ki 
je najzahtevnejši kolesarski maraton 
pri nas. Poleg tega je izvajanje testiran-
ja predvsem preventivno. »Področje 
rekreacije namreč ni tisto, pri kateri bi 
želeli biti prisotni v testnem programu 
/.../ za kaj takega niti nimamo sredstev,« 
je za portal Siol še pojasnil Dvoršak.

Ali je prisotnost dop-
inga med Slovenci mit?

Direktor kolesarskega maratona Fran-
ja Gorazd Penko ne trdi, »da dopinga 
med rekreativci v Sloveniji ni«. »Daleč 
od tega, a vseeno pri nas ni tako ve-
liko kvalitetne rekreacije, da bi tej temi 

posvečali toliko pozornosti. Ne vem, ali ima 
smisel, da zaradi na primer 20 kvalitetnih posa-
meznikov v plavanju, teku in kolesarstvu dela-
mo takšen cirkus,« je za Dnevnik pojasnil Penko.

Trener Miha Bevc, ki v Ljubljanskih fitnesih 
dela že približno 12 let, priznava, da je dop-
ing pri nas najverjetneje res prisoten. Bevc, ki 
je sicer tudi predstavnik Fitnes zveze Sloveni-
je (FZS) od njenega začetka, meni, da je doping 
nesprejemljiv. Poleg tega se čuti dolžnega, da 
ljudi ozavešča predvsem o njegovih negativnih 
posledicah. Največji problem pri mladih ama-
terskih športnikih, ki obiskujejo fitnes centre, 
pa je brez dvoma vpliv družbe. Posamezniki 
s pomočjo poživil dosegajo zavidljive rezul-
tate v kratkem času in tega si želijo tudi ostali.

O dopingu med obiskovalci fitnesa se zadnja 
leta veliko govori. Dvoršak je na okrogli mizi 
o problematiki dopinga v rekreativnem špor-
tu, ki jo je organizirala STA, poudaril, da je pri 
obiskovalcih fitnesa treba imeti v mislih vrsto 
ciljnih skupin. Od vrhunskih športnikov do čis-
to navadnih rekreativnih športnikov oziroma 
tistih, ki se ukvarjajo z bodybuildingom, in tis-
tih, ki se z vadbo zgolj spogledujejo. Predsed-
nik fitnes zveze Dušan Gerlovič pa na okrogli 
mizi poudaril, da je cilj obiskovalcev fitnesa 
pri vseh po večini enak. »Vsi hočejo biti mla-
di, lepi in bogati. Dejstvo pa je, da želijo to 
doseči v zelo kratkem času.« Ob tem je dodal, 
da je prisotnost preprodaje poživil zelo velika.«

Uživanje nedovoljenih poživil in preh-
ranski dopolnil postalo moderno.

Doping se v zadnjih letih pojavlja tudi v drugi 
obliki. Ni skrivnost, da so v fitnes centrih ve-
likokrat prisotni tudi ponudniki in promotorji 
prehranskih dodatkov. Tu je potrebno poudari-
ti, da se vseh prehranskih dodatkov ne šteje za 
doping, so pa med njimi tudi takšni, ki sodijo med 
dopinška poživila. Gerlovič dodaja, da je uživan-

je nedovoljenih poživil in nevarnih preh-
ranskih dopolnil postalo moderno. Prodaja 
takšnih poživil naj bi bila v Sloveniji strogo 
kaznovana, podobno kot prodaja trdih drog.

Doping je v zadnjih letih na-
jpogostejši med rekreativnimi 

kolesarji srednjih let.
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Preprodaja prepovedanih poživil in preh-
ranskih dodatkov pa še vedno ni urejena z 
internimi akti ali pravilniki o prehranskih 
dopolnilih. O tem po besedah Gerloviča 
govorijo na strokovnih usposabljanjih 
in na predavanjih, ki jih organizira FZS, 
hkrati pa na to opozarjata tudi Slovens-
ki olimpijski komite in pravosodno minis-
trstvo. Vendar za enkrat to očitno ni dovolj.

Največkrat so zdravju škodljiva tis-
ta prehranska dopolnila, ki se jih 

Uživanje nedovoljenih poživil in 
nevarnih prehranskih dopolnil 

postalo moderno.

promovira kot zelo učinkovita.

Alternativa dopingu so postala prehrans-
ka dopolnila, katerih prisotnost in distri-
bucija je v porastu. Dopolnila so lahko ko-
ristna, lahko pa tudi škodujejo zdravju, po 
navadi predvsem tista, ki se promovirajo 
kot zelo učinkovita. V njih je možno najdi 
toksine, pesticide in celo težke kovine, ki 
so zdravju zelo škodljive. Na ministrstvu za 
zdravje so pripravili dokument, ki vsebuje 
pojasnila in različne informacije s področ-
ja prehranskih dopolnil. V njem so podane 
informacije v zvezi z definicijami, sestavo, 
označevanjem, oglaševanjem, pravnimi 
akti in uradnim nadzorom nad preh-
ranskimi dopolnili. S tem na ministrstvu 
želijo ponuditi predvsem merila za trženje 
in uporabo dopolnil v Sloveniji, ki so var-
na za uživanje in v korist potrošnikom.

Rekreativci se poživ-
il poslužujejo iz podobnih ra-
zlogov kot vrhunski športniki.

Zakaj se sploh rekreativni športniki odloča-
jo za poseganje po poživilih ali prehranskih 
dopolnilih, je za Dnevnik poskušal pojasn-
iti športni psiholog Blaž Zagorc: »Motivi 
za poseganje rekreativnih športnikov po 
prepovedanih poživilih so verjetno zelo 
podobni tistim, ki jih imajo vrhunski tek-
movalci. Tu ne gre več za dobro počutje, 
ampak za nekaj povsem drugega. Kateri 
motivi med rekreativci prevladujejo, je ne-
mogoče reči, saj je športnikov zelo veliko, 
vsem pa je skupno to, da se želijo dokazo-
vati.« Kot je še poudaril, rekreativni šport-
niki po njegovem mnenju niso pripravlje-
ni dovolj trenirati, da bi dosegli rezultate.

FOTO: PIXABAY

»Rekreativci bi radi rezultat 
dosegli zelo hitro, vendar zanj 
niso pripravljeni trenirati dalj 

časa.«

FOTO: PIXABAY
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SEKS IZEM V  ŠPORTU

Bitka spolov:  Vpliv uspehov Billie 
Jean King na športnice našega časa

JERNEJA JELEN

Tenisačica, ki je spremenila pogled na ženske v športu, vedno ostro nastopila proti 
neenakosti in seksizmu in ženskam priborila svoje teniško prvenstvo.

»Po svojem prvem treningu sem vedela, kaj želim početi vse življenje,« pravi ena najuspešne-
jših svetovnih teniških igralk Američanka Billie Jean King. V svetu je poznana kot zmagoval-
ka Bitke spolov z Bobbyjem Riggsom leta 1973. Velikokrat pa je bila ravno zaradi svojega spo-
la v tenisu diskriminirana. Zato je proti spolni  diskriminaciji in seksizmu vedno ostro nastopala.

Ko se je v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja feministični ak-
tivizem začel širiti po svetu, je veliko vlogo prevzel tudi v špor-
tu. Ženske so se začele zavzemati, da bi imela dekleta enake 
možnosti in dostop do športa ter rekreacije, kot so ga imeli v 
tistem času fantje. Feministke so se zaradi ogromnih neenako-
sti na vseh področjih posvečale predvsem drugim problemom 
- pravici do splava, neenakosti pri zaposlovanju in diskriminaci-
ji. Problematika seksizma v športu zato ni bila na prvem mestu.

Teniška Bitka spolov med Kingovo in Riggsom

Obravnava in nasprotovanje spolni diskriminaciji v športu takrat 
torej nista bila pogost pojav. Prav zato je bila t. i. Bitka spolov leta 
1973 z najbolj znanim mizoginom v svetu tenisa Bobbyjem Rigg-
som za ženske takšen uspeh. Tako za Riggsa kot tudi  Kingovo so vel-
jala enaka pravila, zato z zmago Billie Jean ni dosegla le hvale ljubi-
teljev tenisa; z najbolj gledanim teniškim spopadom je dosegla, da 
so o njej govorili vsi. Dosegla je, da so jo začeli gledati kot avtorite-
to in da je lahko kot avtoriteta postala vzornica drugih šport-
nic in posledično spreminjala seksistična pravila predhodnikov.

Ženskam priborila svoje teniško prvenstvo

Billie Jean King je v tistem času, ko je zmagala na bitki med spoloma, 
doživljala največji razcvet svoje kariere. Ob tem pa se je zavzeto trudila 
za enake pravice vseh ženskih športnic, vpliv česar se vidi še danes. 
Najpomembnejša stvar, za katero se je zavzemala v drugem valu 
feminizma, je bilo enako plačilo za moške in ženske, zaposlene v 
športu. S problemom neenakosti v plačilu se je soočala tudi sama, 
ker zaradi slabega finančnega stanja ni mogla vedno plačevati svojih 
treningov za elitističen šport, kot je tenis, ki je zahteval visoke vložke.
Moški in ženske v tenisu imajo zdaj še vedno ločena pravila in 
tekmovanja, Kingova pa je bila tista, ki je ženskam priborila svoje 
teniško prvenstvo, da so se sploh lahko začele dokazovati v športu.

V svojem teniškem klubu se kot najstnica ni smela fotografi-
rati, ker na sebi ni imela krila, ampak hlače

Uspešni tenisačici je v spominu najbolj ostala negativ-
na izkušnja, ko se pri enajstih letih ni smela fotografira-
ti v svojem prvem teniškem klubu, ker na sebi ni ime-
la krila, ampak kratke hlače. In to ni ustrezalo pravilom.
Podobno izkušnjo je lani doživela prav tako ameriška tenisačica 
Serena Williams, saj zaradi spremembe pravila na igrišču ni sme-

la obleči svojega značilnega enodelnega dresa. Zato je protestno 
oblekla tutu krilo. Dogodek, ki je najbolj zaznamoval lansko se-
zono tega športa, pa je bil prepir med Sereno Williams in sod-
nikom, ki ji je zaradi arhaičnih pravil prisodil napako. Sereno so 
mediji označili za histerično, njen izpad pa za nepotreben. Bil-
lie Jean King je medijem zabrusila, da je tenis zanje le igra, Wil-
liamsovi in njeni nasprotnici Naomi Osaki, ki je v dvoboju nato 
zmagala, pa da predstavlja celotno življenje. Izpostavila je, da je 
sodnik napadel Serenino profesionalnost pri delu, zato ni mog-
la ne ukrepati. Ob podelitvi pokala pa je Williamsova čestitala 
svoji nasprotnici in s tem vsem dala vedeti, da ji privošči zmago.

Seksistična vprašanja postavljajo tudi novinarji

Kingova, ki velja za simbol športnega aktivizma, se s svo-
jim udejstvovanjem ni ustavila le ob zmagah in zaključku 
kariere, zato je še danes vzornica mnogim ženskam, ki se 
borijo za enakost v športu, ne le v tenisu. Poleg neenako-
sti v športu pa je opozorila še na pomanjkanje novinark na 
tekmi proti Riggsu - vsi poročevalc  i so bili namreč moški.
Zastarela, seksistična vprašanja o oblačilih, ki jih šport-
nice nosijo, o spolni usmerjenost in o zunanjem vide-
zu so kljub protestom aktualna še danes, kljub temu da 
podobnih vprašanj novinarji moškim ne postavljajo.

Za doseganje sprememb je pomemben diskurz in povezanost

Moda je in včasih še vedno pogosto diktira svobodo športnic. V 
preteklosti na primer ženske niso smele kazati zapestij in gležn-
jev, v zadnjih desetletjih pa se je to zelo spremenilo. Kingova 
opaža, da je zaradi dolge kariere in ukvarjanja s tenisom dožive-
la spremembe v pogledih nekaterih moških novinarjev. Tisti, ki 
so še nekaj deset let nazaj tenisačice gledali kot nesposobne in 
jim postavljali vprašanja, ki niso imela nič skupnega s športom, 
so se sčasoma začeli informirati. S tem Kingova poudarja, da je 
za spremembo zastarelih običajev pomemben diskurz. Zato je po 
njenem mnenju treba govoriti o spolni neenakosti in diskrimi-
naciji žensk, saj je steklene strope lažje razbiti v večjem številu.

Če je seksističen en sodnik, nasprotuje pa mu več tisoč žensk šport-
nic, bodo skupaj dosegle več, kot bi dosegla vsaka posameznica. 
Tako lahko tudi v tenisu, ki je sicer individualen šport, nasprotnici 
stopita skupaj in se borita proti nepravičnostim, ki prizadanejo obe.
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Ženske  v  športnem nov inarstvu

Pozor ženske v 
športnem uredništvu!

MARTINA LEBAR

Ženske se morajo v športnem novinarstvu včasih 
še vedno bolj potrudi kot njihovi moški kolegi. 
Ob tem je ženskih komentatork resnično malo.
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Tomaž Hudomalj, Aleš Potočnik, Miha Mišič, Andrej Stare, Matej Grošelj … To so imena, ki nam prva 
pridejo na misel, ko slišimo besedno zvezo športno novinarstvo. Gre za novinarje in komentator-
je, ki so se uveljavili v medijih. Navajeni smo na njihove podobe na televiziji, njihove glasove na radiu ali 
pri komentiranju. Športna novinarka Televizije Slovenija Polona Bertoncelj, meni, da je včasih bilo šport-
no novinarstvo domena moških. »Ampak se mi zdi, da so se te stvari bistveno spremenile,« je dejala v pogovoru.

Ali večje število res pomeni enakopravnost?

Novinarstvo se skozi leta feminizira, kar pomeni, 
da lahko najdemo vedno več novinark. »Dekle-
ta so pomemben del vsakega poklica in tako je 
tudi v novinarstvu. Seveda smo veseli, če se nam 
pridružijo,« je povedal Miha Mišič, eden izmed 
športnih novinarjev na Televiziji Slovenija. Po po-
datkih Statističnega urada RS je bilo leta 2018 sicer 
v Sloveniji od 2295 zaposlenih novinarjev 1372 
žensk, kar predstavlja približno 59 odstotkov. 

Številčno gledano v športnih uredništvih 
prevladujejo moški. Leta 2015 je bilo po podatkih 
projekta Global Media Monitoring v novinarst-
vu, ki se ukvarja s popularno kulturo, zabavo 
in športom v Sloveniji, zaposlenih 42 odstot-
kov novinark in 57 odstotkov novinarjev. Ven-
dar se tudi to skozi čas spreminja. Tako imamo 
danes v športnem uredništvu Televizije Sloveni-
ja skoraj enako število novinark in novinarjev.

Po mnenju športnega novinarja Televizije Slo-
venija Aleša Potočnika prav število novinark 
v uredništvu daje občutek enakopravnos-
ti. Kot pravi, »mogoče v preteklosti temu ni 
bilo tako, v zadnjem času pa ta enakoprav-
nost med novinarji in novinarkami obstaja«.

Vendar če si na primer ogledamo sestavo ured-
ništva časopisa Ekipa24, ki je povsem predano 
športu, lahko vidimo, da v njem prevladujejo 
moški. Med trinajstimi novinarji lahko najde-
mo le dve ženski. Kljub nizkemu številu žensk 
v uredništvu je novinar Ekipe Robert Pogačar 
pojasnil, da obe novinarki opravljata enako 
delo kot kolegi in sta zato tudi enakopravni.

Čeprav v športnih uredništvih prevladuje pre-
pričanje, da so ženske kljub manjšemu številu 
enakopravne moškim, je novinarka Siola in 
Planet TV-ja Sabina Zonta mnenja, da se mora-
jo ženske v medijih nasploh in tudi v novinarst-
vu veliko bolj uveljaviti kot moški kolegi. Kot 
je povedala v videu za informacijsko pisarno 
Evropskega Parlamenta, se morajo ženske še 

dandanes veliko bolj dokazovati s profesio-
nalnostjo in pokazati večji angažma kot moški.

»Kitajski zid« med ženskami in nogometom

Kljub vedno večjemu številu žensk v športnih 
uredništvih, novinarke po večini še vedno pokri-
vajo »ženske športe«. Tako novinarke Televizije 
Slovenija velikokrat pokrivajo smučanje, jadran-
je, umetnostno drsanje in plavanje. Kot je dejala 
športna novinarka TV Slovenija Jolanda Bertole 
zelo redko najdemo žensko, ki pokriva šport, kot 
je na primer nogomet. Po eni strani vidi vzrok 
za to v novinarkah samih, ki nimajo interesa, da 
bi se s tem športom ukvarjale. To je z besedami 
potrdila tudi Polona Bretoncelj: »Osebno niko-
li nisem imela želje pokrivati nogomet, ker me 
ne privlači. Preprosto me ne zanima.« Kot pa 
sta poudarila Potočnik in Mišič, bi bili odzivi 
znotraj uredništva pozitivni, če bi se katera 
od novinark odločila, da bi ta šport pokrivala.

Čeprav je po Mišičevih besedah Bertoleje-
va velika poznavalka nogometa, ga vseeno ne 
pokriva. Da novinarke na sploh ne pokriva-
jo nogometa si razlaga s stereotipom, ki po 
njegovem mnenju prevladuje v Sloveniji. Pre-
pričan je, da tukaj ne gre za strah novinark, da 
bi se pokrivanja nogometa lotile, ampak da se 
dekleta bolje znajdejo pred kamero.  Po njegov-
em mnenju so ženske v preteklosti več po-
ročale in brale poročila – bile v vlogi voditeljic.

Bertolejeva, sicer pionirka med ženskami v 
športnem novinarstvu, se je v svoji karieri le en-
krat lotila nogometa. Sodelovala je pri izdelavi 
krajših prispevkov, v katerih so bili zajeti najbol-
jši trenutki svetovnega in evropskega prvenstva 
v nogometu. »Če bi danes bila stara 25 let, bi šla 
do šefa in mu rekla, da bi rada delala nogomet-
ni prenos,« je z nasmehom dejala. »Zdaj je mor-
da res prepozno, da bi v teh zrelih letih začela 
prenašati cele nogometne tekme, ampak po dru-
gi strani pa nikoli ni prepozno,« je še dodala. Pre-
pričana je, da je nogomet vrsto let veljal za moš-
ki šport. »Bila je neka bariera, kitajski zid, ki ga 

ni bilo mogoče zrušiti,« je pojasnila in opozorila, 
da se je svetovnega športa, kot je nogomet, tre-
ba lotiti profesionalno in se temeljito pripraviti.

(Ne)spoštovanje novinark izven Slovenije

Sicer imamo nekaj novinark, ki se v manjši meri 
ukvarjajo z nogometom, vendar kot je povedal 
Potočnik, nimamo nogometne komentatorke. 
Imajo jih pa v drugih državah. Nemški tednik 
Der Spiegel je junija 2018 objavil serijo kra-
jših intervjujev, v katerih so novinarke delile 
izkušnje pri pokrivanju nogometa in formule.

»Ko sem prvič prišla v športno uredništvo, sem 
pokrivala bolj ženske športe, na primer jahanje 
in ples. Pol leta je trajalo, da sem lahko pokrivala 
nogomet,« je v intervjuju za Der Spiegel dejala 
Inka Blumensaat, novinarka na nemškem mediu 
Norddeutscher Rundfunk in medijski mreži ARD. 
Kot pravi, po tej začetni fazi ni imela več prob-
lemov znotraj redakcije, saj so jo sprejeli tako na-
drejeni kot kolegi. Tudi njene izkušnje s športni-
ki so dobre, saj zaradi spola nikoli ni imela težav.

Da se lahko zgodi tudi drugače, je doživela 
Karin Sturm, novinarka Der Spiegla, ki pokri-
va Formulo 1. Tovrstno izkušnjo je dobila, ko 
je želela narediti kratek intervju z Rafaelom 
Schumacherjem. »Ko si v kabini voznikov spre-
jet, so težave nekoliko omejene, ampak seveda 
obstajajo tu in tam tudi taki vozniki, ki se iz-
kažejo, kot mačoti,« je v intervjuju dejala Stur-
mova. Prepričana je, da se je temu mogoče 
izogniti tako, da si novinarka nabere čim več 
strokovnega znanja o področju, ki ga pokriva.

Tako kot v drugih državah bi se po mnenju 
novinarke in komentatorke Jolande Bertole 
lahko izkazale tudi ženke pri nas. Kot pra-
vi, se na začetku lahko pričakuje nekaj pri-
pomb predvsem s strani moških. »Toda, če 
bi se katera tega za res lotila in se pripravi-
la, kot je potrebno, sem prepričana, da bi 
tudi gledalci sprejeli žensko komentatorko.«
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Šport  in  inval id i

Šport za vse – pa je res?

JANJA BRAČKO

»Pri športnikih invalidih je pomembno, da vidi-
jo, da kljub nekemu hendikepu lahko dosežejo rezul-
tate in premikajo meje, o katerih so nekoč le sanjali«
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Invalidi zajemajo okoli 12 do 13 odstotkov naše populacije in čedalje več 
se jih želi zaradi pozitivnih učinkov na njihovo zdravje ukvarjati s špor-
tom. Vse to, kar o športni aktivnosti že vemo, šport prinaša tudi inva-
lidom: Je pomemben socializator, ki omogoča integracijo, privzgaja vred-
note in zdrave vzorce življenja. A še vedno se invalidi soočajo z vrsto težav, 
kot so dragi športni rekviziti in težka dostopnost športnih aktivnosti. 

Šport je za invalide pomemben

Ljudje z invalidnostjo, ki se ukvarjajo s športom, naj bi po ra-
ziskavah v 70 odstotkih primerov lažje našli službo in v več 
kot 60 odstotkih lažje pridobili partnerja, v primerjavi s tis-
timi invalidi, ki ne sodelujejo v športu. Zato je šport pomemben. 

Damjan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov, meni, da je 
»poslanstvo športa, da omogočamo osnovno dostopnost špor-
ta vsem, na vseh nivojih, predvsem pa na tej rekreativni ravni«. To 
ne prinaša samo fizične aktivnosti invalidov, »ampak tudi nov stil 
življenja in pozitiven vidik do življenja«. Z njim se je na novem-
brskem Kongresu športa za vse strinjal tudi predsednik Olimpi-
jskega komiteja Bogdan Gabrovec, ki je dejal, da je »povsem na-
pačno razmišljanje, da gibalno, telesno in drugače hendikepirana 
oseba ne more biti športno aktivna« in da »šport in telesna aktiv-
nost bistveno prispevata k izboljšanju kakovosti njihovega življen-
jaW tako v biološkem, psihološkem kot tudi v socialnem smislu«.

Prvi stik s športom je ključen

To, kar pravijo vodilni v športnih organizacijah, potrjuje tudi Amir 
Alibabić, slovenski paraplesalec in paraplesni svetovni podprvak. 
Zanj ples predstavlja na eni strani »pomembno športno aktivnost, 
saj s tem krepim svoje mišice. S plesom ohranjam fizično kondici-
jo in jo tudi izboljšujem.« Spet na drugi strani pa je šport pomem-
ben za njegovo psihično zdravje. Kot je povedal v intervjuju za por-
tal Siol, je zanj »ples zatočišče, kraj, kamor se lahko umaknem od 
grobe realnosti in se pokažem v dejanjih, kdo sem, kaj sem«. Ra-
zložil nam je tudi, da je ples obogatil njegovo socialno omrežje: 
»Spoznal sem veliko zelo dobrih plesalcev, trenerjev, tudi politikov 
in najpomembnejše: dobil sem veliko prijateljev, ki so mi v oporo«. 

Amir se je s plesom začel spoznavati že v srednji šoli. »Konkretno sem 
se s plesom prvič srečal med športno vzgojo,« je povedal Amir in dodal, 
da je imel tudi na maturantskem plesu posebno točko s plesno učitel-
jico. Pravi, da je ples zanj ena izmed najlepših stvari, ki so se mu zgo-
dile v življenju, da pa je bil ključen prvi stik s plesom, podpora okolice. 

Največja težava – nedostopni športni pripomočki

Lazar pove, da je največja težava, s katero se invalidi soočajo, »da po-
trebujejo za svojo športno aktivnost prilagojene športne pripomočke, 
ki so visokega cenovnega razreda«. In ne samo to, da so pripomočki 
dragi, v Sloveniji te baze sploh nimamo, kar pa »invalide ovira, da bi 
se že na rekreativni ravni poskusili v različnih športih«, dodaja Lazar. 
In to v Zvezi za šport invalidov Slovenije vidijo kot glavni razlog, ki 

onemogoča vključevanje invalidov v mrežo športa v Sloveniji.

Ultralahki plesni športni invalidski voziček, ki je neizogiben 
pripomoček paraplesalca Amirja Alibabića, stane najmanj 
dva tisoč evrov. Električni plesni voziček, ki ga Amir trenut-
no uporablja, pa kar pet tisoč evrov. Kot je povedal, se cene 
»za primerne invalidske vozičke za ples gibljejo med tri in 
deset tisoč evrov«. Invalidski vozički za denimo košarko, ki 
je zelo popularna med gibalno oviranimi, med 1500 in 4000 
evri za rekreativne športnike in do 5000 evrov za profe-
sionalne parašportnike. Pri pet tisočakih pa se začne cena 
opreme za tiste invalide, ki bi se radi preizkusili v smučanju.

Je pri nas šport res vsem enako dostopen?

Amir Alibabić na vprašanje o dostopnosti športa vsem, 
odgovarja, da »šport invalidom še vedno ni enako dost-
open kot drugim«. »Težava nastane že pri iskanju klubov, 
ki se ukvarjajo s športom, ki si ga lahko kot invalidna 
oseba izbereš.« In ko najdeš klub nastane težava seve-
da z opremo. Toda Alibabić poudarja, da se stanje zelo 
izboljšuje: »Paraolimpijski komite je začel izvajati ak-

Ljudje z invalidnostjo, ki se ukvarjajo s športom, 
naj bi po raziskavah v 70 % primerov lažje našli 
službo in v več kot 60 % lažje pridobili partner-

ja, v primerjavi s tistimi invalidi, ki ne sodelujejo 
v športu. 

Društvo športnih novinarjev Slo-
venije je v Cankarjevem domu tradi-
cionalno razdelilo nagrade najbol-
jšim športnikom leta 2018. Na že 
enainpetdeseti podelitvi je v moš-
ki konkurenci slavil 19-letni Luka 
Dončić, v ženski je največ glasov 
prejela 19-letna Janja Garnbret, 
med ekipami pa sta zmagali jadral-
ki Tina Mrak in Veronika Macarol. 
Po letih 1975, ko sta nagradi pobra-
la Bojan Križaj ter Mima Jaušovec, 
in 1985, ko sta zmagala Rok Petro-
vič ter Mateja Svet, sta še tretjič oba 
absolutna zmagovalca mlajša od 
dvajset let. Celo nagrajenec za izs-
topajočo mlado osebnost leta Tadej 
Pogačar je od obeh leto dni starejši. 

Za športne uspehe ni potrebna le 
mladost
A da za uspehe ni »kriva« zgolj 
mladost, nam je po prireditvi zaupa-

cijo Postani športnik, kjer mlade povabijo, da se udeležujejo športnih dogodkov in da se ukvarjajo s športom. Ob tem jim predstavljajo 
možne panoge v Sloveniji, jim zagotavljajo kontakte do trenerjev ali predsednikov klubov, kjer se lahko odločijo za športne aktivnosti.«

Damjan Lazar pravi, da s tem sledijo ciljem Zveze za šport invalidov in Paraolimpijskega komiteja, ki jima predsedu-
je, saj da mora biti šport enako dostopen za vse – tudi za invalide. ter dodaja, da je pri njih še posebej pomemb-

la trikratna svetovna prvakinja v 
športnem plezanju. »Za uspehe je 
treba trdo delati in biti discipliniran. 
Tudi če ti ne uspe prvič, ne smeš 
odnehati. Moraš trenirati »do kon-
ca« in ne obupati,« je dejala Jan-
ja Garnbret. Z njenimi besedami 
se strinja tudi 23-letna smučarska 
tekačica in dobitnica velike statve 
Olimpijskega komiteja Slovenije 
Anamarija Lampič: »Zelo pomembno 
je, da v športu uživaš in si sproščen. 
Rezultati ter uspehi pa nato pridejo 
sami od sebe.« Da mladost ni nujna za 
uspešno nastopanje, meni trikratni 
dobitnik olimpijske kolajne, deskar 
Žan Košir: »Nekateri so v svetovnem 
vrhu že pri dvajsetih, drugi šele pri 
osemindvajsetih. Če si nečesa za-
res želiš, to počneš, dokler te vese-
li. In uspeh na koncu ne izostane.«
Pomembno vlogo ima tudi družina. 
Mirjam Poterbin, mati športnika leta 

2018 Luke Dončića, ki je v njegovem 
imenu tudi prevzela nagrado, pravi, 
da je treba otroke pri njihovih željah 
podpirati. »Zdi se mi, da starši včasih 
preveč pritiskajo na svoje otroke in 
jim ne dovolijo početi tistega, kar si 
želijo. Sama nisem nikoli razmišljala, 
kaj lahko Luka doseže. Majhni otroci 
si pogosto postavljajo previsoke cil-
je, kar pa je precej tvegano, saj je na 
poti veliko preprek. Potrebne je tudi 
nekaj sreče.« Da ima zaton doma ve-
lik vpliv, se strinja tudi nekdanja bi-
atlonka Tadeja Brankovič: »Treba je 
imeti jasno začrtane cilje. Starši pa 
pri tem ne smejo biti posesivni in 
otroka obremenjevati s tem, kaj bo v 
prihodnosti, ampak morajo biti pod-
pora v trenutkih, ko ni vse pozitivno.«

V težkih trenutkih je pomembna 
vztrajnost
Kako je za mlade športnike v Sloveni-

ji poskrbljeno, smo se pogovarjali s 
štirikratnim dobitnikom olimpijske-
ga odličja, veslačem Iztokom Čopom. 
»Podpore za mlade nikoli ni dovolj. 
Sistemske rešitve in materialni pogo-
ji so, kakršni so, a vedno bi lahko bilo 
bolje.« Njegovim besedam pritrjuje 
tudi Žan Košir: »Ne poznam dovolj 
natančno posameznih panog, ampak 
dejstvo je, da je v tujini urejeno bolje. 
Vsi si glede na uspehe zaslužimo čim 
boljše pogoje, saj je težko biti v stiku 
s svetovnimi velesilami z manjšimi 
finančnimi vložki.« Za izjemne nas-
tope, s katerimi so slovenski šport-
niki razvadili domačo javnost, mora 
biti torej izpolnjenih več pogojev. A 
kot pravi Veronika Macarol, članica 
zmagovalne ekipe leta, »je pomem-
bno v težkih trenutkih vztrajati, da 
lahko kasneje v uspehih uživaš.«

Podel itev  nagrad najboljš im športn ikom

Recept za uspeh ni  mladost,  temveč trdo delo in vztrajnost
V iztekajočem letu so slovenske športne novinarje najbolj navdušili košarkar Luka Dončić, športna plezalka Janja Garnbret in jadralki razre-
da 470 Tina Mrak in Veronika Macarol. Šele tretjič v zgodovini podeljevanja nagrad sta v obeh posamičnih konkurencah slavila najstnika.

TIMOTEJ RUPAR

Uspehi najboljših slovenskih športnikov v 
letu 2018, Luke Dončića, Janje Garnbret  

ter Tine Mrak in Veronike Macarol, so re-
zultat trdega dela in vztrajnosti.

Cena športnih invalidskih vozičkov:
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Korošec,  ki  je 
priplezal do svetovnega vrha
JANJA BRAČKO
Veliko je športnikov, ki imajo talent in vztrajnost, ki jim uspe v mladih letih 
in ki v svoji karieri (počasi, hitro ali pa z vzponi in padci) rastejo. A malo je 
športnikov, ki imajo talent in vztrajnost, za katere vsi vedo, da zmorejo, pa jim 
ne uspe. Ne prvič, ne drugič, ne petnajstič ... A še vedno trenirajo in vztrajajo 
in po več letih doživijo preboj. Med slednjo »majhno peščico« sodi Gregor Ve-
zonik, koroški plezalec, ki je pri triindvajsetih letih priplezal do svetovnega 
vrha. Počasi, vztrajno, z mnogimi padci in nenehnim bojem s samim seboj.

»Bom profesionalni plezalec!«

Če bi pred desetimi leti Gregorja 
Vezonika vprašali, kaj bo, ko bo ve-
lik, bi imel samo en odgovor: »Bom 
profesionalni plezalec!« Včasih se 
rad pošali, da je plezal, že preden 
je shodil. Danes pa nam svetlola-
sec (z iskrico v očeh) zaupa, da se 
je s plezanjem začel ukvarjati pri 
dveh oziroma treh letih. Plezanje 
je sicer pri Vezonikovih že nekakš-
na »družinska tradicija«. Njegova 
starša sta plezalca, spoznala sta se na 
plezališču, plezal je tudi njegov stare-
jši brat Ciril, zato to, da se bo Vezi (kot 
ga kličejo prijatelji) podal v plezalne 
stene, ni bilo veliko presenečenje. 
Ravenčan, ki je iz osnovne šole na 
Čečovju vsak dan po pouku z nahrbt-
nikom na rami odkorakal na Javornik, 
v »domačo plezalno steno«, kot ji pra-
vi, danes pleza na najbolj prestižnih 
plezališčih na svetu. A še vedno se 
najbolj udobno počuti v Sloveniji. 
Odkar študira na ljubljanski Fakulte-
ti za šport, so sicer stene, kjer se 
počuti najbolj domače, postale stene 

Plezalnega centra Verd na Vrhniki. 

Nenehen boj s samim seboj

»Plezati mi ni nikoli težko. Je pa res, 
da sta bili sezoni 2016 in 2017 pre-
cej naporni,« nam zaupa Gregor. Vsa 
ta tekmovalna leta, leta treningov in 
odrekanja mu namreč ves čas niso 
»vračala« energije z uspehi. Pred dve-
ma letoma je svetovno prvenstvo v 
Parizu končal na 45. mestu, pred le-
tošnjo sezono je bil le enkrat v polf-
inalu. Pravzaprav je njegovo kariero 
ves čas zaznamoval boj s samim se-
boj, ki ga je, kot pravi danes, »vedno 
oviral na poti do cilja«. »Vedno sem 
vedel, da zmorem, da sem pripravl-
jen in da sem dovolj treniral. A na 
tekmovanju tega nikakor nisem znal 
pokazati.« Kot »pozitiven in potrpežl-
jiv fant«, pa ga opiše njegova punca 
Nuša Počič, saj mu prejšnje slabše 
sezone vseeno niso pokvarile vesel-
ja do treningov. Gregor pa se – po-
trpežljivo - »takšni rezultati v takšni 
konkurenci potrebujejo svoj čas«, 
z nogami trdno na tleh, ozre nazaj.

Vztrajen in potrpežljiv

Do vrha je prišel samo in izključno 
zaradi velike motivacije, potrpežl-
jivosti in vztrajnosti, česar se danes 
marsikdo, ki o njem piše kot o »nove-
mu slovenskemu plezalnemu ju-
naku« ter »koroškemu meteorju«, ne 
zaveda. Če je bila namreč njegovim 
vrstnikom v šoli kazen to, da ne bi 
smeli ob petkih zvečer v takrat pop-
ularne lokale, je bila njegova največja 
kazen to, da ne bi smel na trening. Na 
osnovni šoli Prežihovega Voranca je 
veljal za enega izmed najbolj vestnih 
učencev, vsa leta je bil odličnjak. Ob 
tem je treniral z ravenskim alpinis-
tičnim klubom in se - vedno, ko mu je 
čas dopuščal - odpravil plezati tudi s 
prijatelji. Kasneje, ko se je vpisal na ra-
vensko gimnazijo, je v športnem odd-
elku veljal »za enega najbolj zagretih 
športnikov«, opisuje sošolka Eva Ir-
man. »In če smo vsi takrat »vrhunski 
športniki« svoje športe opustili takoj 
po gimnaziji, on še vedno vztraja.« In 
ravno ta Gregorjev karakter je tisti, 
ki ga je danes popeljal do svetovnega 

vrha. Je vztrajen, trmast, inteligent-
en in predvsem ima rad plezanje.

»Jokal sem kot mali otrok«

Gregor odgovore na takratna 
vprašanja »Zakaj mi ne uspe?« vidi 
predvsem v napornem usklajevanju 
treningov, fakultete in dela. Ob študi-
ju namreč bodoči kineziolog dela 
kot trener in postavljalec plezalnih 
smeri. Letošnji dosežek v Inns-
brucku, ko si je priplezal bronasto 
medaljo na svetovnem prvenstvu, je 
bil ravno zato zanj toliko bolj čust-
ven. »Vse življenje sem treniral za 
to,« pove. »Jokal sem kot mali otrok. 
Biti v vrhu svetovnega plezanja je 
zame zagotovo uresničitev otroških 
sanj.« A najbolj važno je, da ima 
plezanje rad že od nekdaj in ga nikoli 
ni nehal imeti rad. In nikoli ni nehal 
verjeti v to, da mu bo uspelo. Zdaj 
dobro ve, da ljudje od njega po tem 
dosežku pričakujejo več. A dodaja, 
da ga »to ne gane preveč. Počel bom 
tisto, kar delam najraje in najboljše, 
zato pritiska ne čutim«. Predvsem pa 
bo plezal zato, ker v plezanju uživa.

FOTO: URBAN URBANC

NEUSTRAŠNI  IREC
MANCA SAKSIDA
Včasih vodovodar in na socialni podpori, danes četrti na Forbesovi lestvici najbolje plačanih športnikov. Razvpit, pogosto glasen in poln 
samega sebe, a vendar unikaten. Tisti, ki kombinira umazane besede z nepričakovanimi dejanji. Njegova levica je uspavala že mnoge. 
Je celtski bojevnik, ujet v telo neustrašnega Irca, in je prvi v zgodovini UFC, ki se je bahal z dvema pasoma v različnih kategorijah hkrati.

FOTO: ESPN

30-letnega v Dublinu rojenega Conorja McGregorja danes s priznani-
ma nogometašema Ronaldom in Messijem povezuje le Forbesova lest-
vica najbolje plačanih športnikov. Včasih pa si je to želel postati tudi 
sam. Svoje sanje je kmalu zamenjal – želel se je naučiti le, kako se braniti.

Ko so se mu vrata UFC-ja odprla
Pa ni ostal skromen dolgo. Pred vrati je imel življenjski izziv: kako se prebiti 
na elitno tekmovanje v mešanih borilnih veščinah UFC in tam postati prvak. 
Kot prvak v dveh različnih kategorijah na tekmovanju Cage Warriors in po 
več zaporednih knock outih, med njimi je z levico za uspavanje sotekmovalca 
potreboval tudi pičle 3,5 sekunde, so se mu vrata UFC-ja odprla. Zakorakal je 
na polno in dokazal, da sodi vanj. Po zaslužku prvega dvoboja in dodatnimi 
60 G-ji bonusa pa je socialno podporo, ki jo je prejemal, pač »poslal nekam«. 

Za prvaka se je imel sicer že od prvega dne. Na priložnost pa je čakal kar dve leti. 

Zaradi zlomljenega rebra siceršnjega prvaka se je moral potolažiti z začasnim 
pasom v peresno lahki kategoriji. In vendar je pas, čeprav vmesni, iz njega izv-
abil solze in objeme ter zahvale. »Pri bogu prisežem, to sem naredil za nas.«

»Pound-for-pound« najboljši v dveh kategorijah hkrati
Pet mesecev kasneje je napočil najverjetneje najbolj pričakovan dvoboj v 
zgodovini peresno lahke kategorije UFC. Pred dvobojem je Jose Aldu oblju-
bil svoje vedro za pljuvanje in mu ukazal, naj gre domov in zlošči pas, da se 
bo sijal, ko si ga bo po knock outu v prvi rundi nadel. Kakšen Mystic Mac (op. 
p. napovedovalec prihodnosti), bi mu nekateri rekli! Aldo je bil 10 let ne-
premagljiv, dokler ga ni z levico pobožal McGregor. Le en njegov udarec je bil 
dovolj, da je zaspal. Irec pa je postal »pound-for-pound« najboljši na svetu.

Z mislijo »osvojim lahko karkoli« je zakorakal tudi v dvoboj na dve stopnji 
težji kategoriji z Nate Diazom. Neuspešno. Sledila je revanša, v kateri si nis-
ta ostala dolžna. Dvoboj je bil pasji in krvav, po njem pa je bilo mogoče sliša-
ti Conorjeve besede: »Surprise, surprise m*****f******, the king is back.«
In vrnil se je, čez tri mesece in še bolj kraljevsko. Eddie-
ju Alvarezu je prevzel pas v lahki kategoriji. Svojih sanj, da pos-
tane UFC prvak, ni samo uresničil, ampak jih je celo podvojil.

Dveletni premor, sodišče in težko pričakovani povratek
Kot da bi dosegel dovolj, je nato sledil dve leti dolg premor. Pasa so 
mu odvzeli, saj časa, da bi ju ubranil, očitno ni imel. Vmes se je zloglas-
ni Irec celo zagovarjal pred sodnikom zaradi incidenta, v katerem je 
na avtobus drugih MMA borcev vrgel transportni voziček. Upal je očit-
no, da bo z njim zadel Rusa Habiba Nurmagomedova, ki se je potegov-
al za »Conorjev« pas v lahki kategoriji. Ker mu ne pravijo kar tako Dana 

White poster boy, mu je šef UFC-ja po incidentu vseeno dovolil vrnitev.

Dvoboj z dagestanskim orlom Nurmagomedom morda ni bil tako eps-
ki, kot bi si sicer želeli, in Conor v njem morda res ni zmagal, Habib ga je 
namreč povsem dominiral in nato »podušil«, je pa dvoboj prinesel s se-
boj vse tisto, kar spremlja McGregorja na njegovi poti. Dvoboj, tako kot 
pretekli, je prinesel pomp, denar ter veliko opolzkih besed in zbadanja. 
Javnost se je precej očitno tudi razdelila na dva tabora – Conorjevega in 
Habibovega. Conorjevo vrnitev je spremljajo veliko vznemirjenje in priča-
kovanje, predvsem pa so z njim spet prišle horde Ircev. Kjerkoli se bo že 
bojeval, ga bo njegov lasten narod prišel množično podpret. Pa tudi ostali.

Kdo ne bi prišel gledati vrnitve Irca, ki v areno vsakokrat vkoraka, zavit 
v irsko zastavo in se z dvignjeno glavo šopiri po oktagonu s »Conorjevo 
hojo«? Irca, ki je s kavča privlekel nepremaganega upokojenega boksarske-
ga šampiona Floyda Mayweatherja, da sta vsak zase zaslužila vsaj 100 
milijonov ameriških dolarjev. Irca brez dlake na jeziku in v vsej svoji pro-
vokativnosti unikatnega. Tistega, ki besedo »f***« uporablja pred skoraj 
vsako drugo besedo in ki se oblači v suknjiče, na katerih so napisane klet-
vice. Borca, ki na novinarski konferenci promovira viski. Tistega, ki je v 
Jimmy Kimmelovem šovu rekel, da je ekstremno zabavno pretepati ljudi za 
ogromno denarja. Nekoč brezposelnega vodovodarja, ki je, če karikiram, 
začel kot skromna mala opica, na koncu pa je postal gorila. Tako kot tista, ki 
se bohoti na njegovem prsnem košu. UFC je prevzel, tako kot je to obljubil.

Pa vendar – ali je to res pravi Conor McGregor? Mor-
da ga je Lorenzo Fertitta le dobro naučil prodaje in šov bi-
znisa. Ljudje mu verjamejo, zato … koga to sploh briga!

»Prepričali  so me,  da če se ne dokažeš 
v športu ali  šoli ,  nisi  veliko vreden.«
ŠIVA RUSTJA
Penjenje morski valov, sunki vetra in drsenje po vodni gladini ga spremljajo že od malih nog. Po-
leg tega, da je rojen v Kopru, ki je obmorsko mestece, je morje tako rekoč v njegovi krvi. Uspešna 
jadralca sta bila tako njegov nono Janko Kosmina, kakor tudi oče Mitja Kosmina. Kot se za Kos-
mino spodobi, je Jan nadaljeval družinsko tradicijo s tem, ko je leta 2014 v kategoriji slalom na 
svetovnem prvenstvu dosegel 3. mesto, nato pa istega leta postal še evropski prvak windsurfa.

Jadralec naj bo!
»Prihajam iz družine športnikov, ki so kasneje 
v življenju postali podjetniki in športne kariere 
zamenjali z uspešnimi poslovnimi potmi,« pove 
Jan, ki je lani dopolnil 22 let. Njegov nono Jan-
ko je leta 1960 na olimpijskih igrah v Rimu za-
sedel 8. mesto v jadranju, njegov oče pa je pri-
merljiv uspeh dosegel leta 1992 na olimpijskih 
igrah v Barceloni, kjer je v cilj prispel 12.. Kas-
neje je s svojo jadrnico Maxi Jena osvojil Bar-
colano, eno izmed najbolj množičnih evropskih 
regat, na kateri je Jani, kot ga ljubkovalno kliče, 
sodeloval že kot otrok, najprej kot radoved-
ni opazovalec, kasneje pa tudi kot član ekipe.

Ko je bil star 6 let, sta oče in nono želela, da bi 
nadaljeval družinsko tradicijo in tudi on jadral, 
zato so ga vpisali v klub in pričel je s trenin-
gi. Istočasno pa se je spoznal tudi z jadran-
jem na deski, saj je bil njegov oče tudi stras-
ten surfer. »To je bil šport, v katerega sem se 
zaljubil. Hitro sem nehal jadrati in začel samo 
surfati. Doma so me na vse načine želeli pre-
pričati, naj bo surf samo hobi, jadranje pa zares, 
a jaz sem imel drugačno idejo,« se spominja. 
 

Evropski prvak
Nedvomno je bila v njegovem življenju figura 
uspešnega očeta ena tistih, ki je odigrala ključne 
poteze. Imel je strogo vzgojo, prepričali so ga, da 
»če se ne dokažeš v športu ali šoli nisi veliko vre-
den, vsaj v očeh očeta ne«, zato se je po sedmih 
letih ljubiteljskega surfanja odločil, da se preiz-
kusi v profesionalnih vodah. Pot je bila trnova, a 
se je izplačala; uspehi na mladinskih tekmah so 
dokazovali, da je Jan zavzet, resen in fokusiran. 
Popolno nasprotje njegovi zasebnosti, saj med 
prijatelji in sorodniki velja za zmedenega zabavl-
jača, ki iz vsake stvari potegne nekaj dobrega.

To odliko je prenesel tudi na športno področje 
in svoj neuspeh na svetovnem prvenstvu leta 
2013, ko je v cilj pripeljal 19., pretvoril v zver-
inski motivacijski stroj, ki je delal s polno paro. 
»Nisem mogel dopustiti, da bi se ponovilo. Eno 
leto sem z mislijo na tisti dan treniral vse dni v 
tednu, tudi večkrat na dan in naslednje leto, pri 
18 letih doživel dva najlepša trenutka mojega 
življenja. Bil sem 3. na svetovnem prvenstvu in 
prvi na evropskem prvenstvu. Takrat sem nare-
dil očeta prvič zares ponosnega,« nam zaupa Jan.

Svetovni prvak
Lani je Jan surfanje postavil na stranski tir, saj je 
želel očetu pomagati pri družinskih poslih, po-
leg tega pa se je, kot sam pravi, kot marsikateri 
športnik vprašal, kaj bo počel, ko konča s špor-
tom. Za nadaljevanje druge družinske tradicije 
– uspešnega posla - ima dobro podlago. Sredn-
ješolska leta je preživel na Srednji ekonomsko 
poslovni šoli v Kopru, kjer je leta 2014 maturi-
ral. Njegov profesor podjetništva se ga spominja 
kot nasmejanega fanta, ki je pridno treniral, šolo 
pa opravljal z levo roko. Gospod Jurković, tudi 
sam amaterski jadralec, je v Janu več kot očit-
no vzbudil zanimanje za poslovne vede, saj zdaj 
študij nadaljuje na Fakulteti za management.

»Odločil sem se, da je čas, da preidem v bolj realen 
in stabilnejši šport, in to je posel. Tukaj bi rad dose-
gel več, kot sem v športu. Tukaj bi rad bil svetovni 
prvak,« svoje odločitve z nasmehom pojasni Jan 
Kosmina, ki je že razpel jadra v poslovnih vodah.

FOTO: SURFSHOP
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P o g o v o r  z  m e d n a r o d n i m  s t r a n s k i m  s o d n i k o m  J u r e t o m  P r a p r o t n i k o m

» V č a s i h  s e  n a  i g r i š č u  p o č u t i m o 
k o t  v  n e k e m  m a j h n e m  l a b i r i n t u «

Pogled na nogomet, po-
tek tekme, napake, žaljen-
je in drugo neprimerno 
obnašanje ter VAR teh-
nologijo skozi oči sodnika.

MANCA SAKSIDA
Nogomet je svojevrsten fenomen. Je šport številka ena po priljubljenosti, gledanosti, pojavnosti in denarnih vložkih. Predn-
jači tudi po velikosti igrišča in številu igralcev. Trije, največ šest nogometnih sodnikov pa je tam zato, da kar se da objektiv-
no in nepristransko presojajo igro in situacije. In to v trenutku. Časa za premislek praktično ni. O posegu ali pa ne v igro pa se 
morajo odločiti tudi, ko zaradi svojega položaja situacije niso videli tako natančno, kot so jo ujele kamere ob igrišču. »Včasih 
se zato počutimo kot v nekem majhnem labirintu,« je pojasnil slovenski mednarodni pomočnik sodnika Jure Praprotnik.

Praprotnik se po 15 letih dela kot nogometni sodnik strinja, da je pre-
streči in zaznati vse akcije ali konfliktne situacije med igralci na velikem 
prostoru, kakršno je nogometno igrišče, zahtevno. Kot je pojasnil, včasih 
preprosto zaradi svojega položaja na igrišču, bodisi zato, ker si zakrit, 
bodisi ker imaš pogled usmerjen drugam, situacije ne moreš pravil-
no oceniti oziroma je zaradi svoje pozicije niti nisi sposoben pravilno 
presoditi. »Včasih se zato počutimo kot v nekem majhnem labirintu,« je 
slikovito orisal sodniško zagato in dodal, da ima sodnik samo en pogled 
na igro in zaradi tega situacije včasih ne »ulovi«. Za razliko od kamer 
ob igrišču, ki so postavljene tako, da lahko zelo jasno pokažejo skoraj 
vse akcije na igrišču. Tako lahko gledalci za zasloni po njegovih besedah 
vidijo situacije bolj jasno kot sodniki na igrišču. »Gledalci ne razmišlja-
jo o tem, da mi včasih nimamo optimalnega pogleda na dogodek oziro-
ma, da iz našega kota dogodka sploh ne moremo oceniti,« je še poudaril.

»Ko govorimo o centimetrih, je pravilnost sodniške odločitve bolj st-
var sreče.«
Na Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije so se v zadnjih letih po besedah 
Praprotnika, ki je pri njej tudi vodja sodniškega oddelka, veliko trudili, da bi 
tudi preko spletne strani poskušali ljudem predstaviti, kaj je poklic nogomet-
nega sodnika. »Mi smo na igrišču tisti, ki smo dolžni presojati objektivno, ne-
pristransko in v trenutku, kar je velikokrat zelo težko,«je opisal sodniško delo.

Pri tem je odgovornost sodnika v nogometu zaradi priljubljenosti, po-
javnosti, denarnih vložkov in vsega, kar se okoli tega športa dogaja, po 
njegovem mnenju v primerjavi z drugimi športi največja. Odgovornost 
sodniki po Praprotnikovi oceni prenašajo različno, zdi pa se mu pomem-

bno, da se s pritiski in vsem, kar se dogaja, znajo sprijazniti oziroma 
se s tem kaj preveč ne ukvarjajo. Zato so najboljši sodniki po njegov-
em mnenju lahko le tisti, ki svojo energijo usmerijo v fizično in taktič-
no pripravo na tekmo, da so pripravljeni in vedo, kaj lahko pričakuje-
jo od posameznih igralcev, ekipe in tekme. »Vse ostalo pa odmisliš.« 

Napake so po Praprotnikovih besedah prisotne na vsaki tek-
mi, poskušajo pa jih narediti čim manj in odsoditi tekmo kar se 
da najbolje. Pomembno se mu zdi ne razmišljati o napakah, saj 
te ravno razmišljanje o napakah po navadi do njih tudi privede.

V primerih nejasnih situacij ali pa denimo prepovedanih položajev, ko 
mora sodnik gledati položaj branilcev in napadalcev ter istočasno tre-
nutek podaje žoge, je pravilnost odločitve pri »tako malo centimetrih« 
po njegovem mnenju bolj stvar naključja oziroma sreče kot pa sod-
nikove kakovosti. Praktično je nemogoče hkrati gledati trenutek odd-
aje žoge, ki je bistven za presojo, ter položaj branilcev in napadalcev. 
Kot je dodal, o odločitvah, ki niso vsem jasne in »črno bele«, razpravl-
jajo tudi na sodniških seminarjih in skušajo ugotoviti, kaj je pravil-
neje. »Mi pogledamo en kup posnetkov, na koncu pa se še v tako me-
jnih primerih odločimo, kaj je pravilneje tu in za v bodoče,« je priznal.

»Vsi bi šteli napake, ki so njim (op. p. ekipam) v škodo, noben ne šteje 
napak, ki so jim v prid«

V nogometu med tekmo pade bistveno manj golov kot v katerem dru-
gem športu, denimo košev v košarki. En sam dogodek na tekmi tako 

lahko povsem spremeni njen nadaljnji potek in odloči zmagovalca 
še pred »pravim koncem«. Včasih to spremeni tudi potek prvenstva.
Sodniške odločitve ne glede na jasnost ali nejasnost situacije posle-
dično lahko pomembno vplivajo na igro. Velikokrat se zato po tekmah 
na široko razpravlja tudi o tem, ali je sodnik ravnal pravilno. To velja še 
posebej v primerih nejasnih ali pa za razplet tekme pomembnih situacij. 
V diskusiji o pravilnosti sodniške odločitve se v javnosti velikokrat po-
javijo tudi teorije zarote, češ da je bila sodnikova odločitev posledica na-
klonjenosti enemu ali drugemu klubu. Praprotnik je glede tega poudar-
il, da na igrišču skušajo biti do vseh igralcev enaki in dodal, da ekipe 
vedno manj opazijo in ne štejejo napak, ki so jim bile narejene v prid.

Sodniki veliko zmerljivk prezrejo, sankcionirajo pa le tisto ravnanje, 
ki je navzven razvidno
Sodniške odločitve velikokrat spremljajo tudi burne reakcije igralcev, 
trenerjev, navijačev in uradnikov iz klubov. Te še toliko bolj eskalira-
jo v primerih pomembnih in domnevno napačnih ali spornih odločitev. 
Včasih ne gre zgolj za ugovarjanje sodniški odločitvi in prepričevanje 
sodnika, kaj se je v resnici zgodilo, ampak sodnike tudi žalijo, zmerjajo, 
v skrajnih primerih jim grozijo ali jih celo fizično napadejo. Praprotnik 
meni, da so burne reakcije na igrišču predvsem posledica čustev in stre-
sa: »Na igrišču so protesti in žalitve bolj posledica nekih reakcij, stre-
sa, občutkov igralcev, da nekaj nismo dobro odsodili, ki pa so včasih res 
posledica naše nepravilne odločitve, včasih pa so tudi posledica njiho-
vega subjektivnega prepričanja.” Člani ene ekipe namreč vidijo situaci-
jo zelo enostransko, člani druge ekipe pa drugače. »Mi pa smo tisti, ki 
moramo narediti tako, kot mislimo, da je prav,« je med drugim pojasnil. 

V Sloveniji je žaljenja in protestiranja v višjih ligah manj kot v nižjih. To 
deloma pripisuje profesionalnosti nogometašev in temu, da so sodniki in 
sodnice na nivoju najboljših. Na tekmah na nižjih nivojih, kjer ni toliko lju-
di, včasih po Praprotnikovih besedah slišijo tudi kakšno zbadljivko s tri-
bune, nekatere si včasih tudi zapomnijo. »Mi se danes temu prej nasme-
jimo, kot pa da bi nas to potrlo. Zbadljivke te lahko potrejo, ko jih slišiš 
prvič, drugič, nato pa človek dobi že trdo kožo,« je z nasmeškom dodal.
Zdi se mu, da bo tovrstnega neprimernega ravnanja z leti čedal-
je manj, tudi zaradi vedno večje prisotnosti kamer ob igriščih, zara-
di katerih je mogoče igralcem že iz ustnic prebrati izrečene besede.

Poleg tega se mu pri neprimernem vedenju zdi pomembno, da so no-
gometaši na najelitnejši ravni zgled ostalim, čeprav temu ni vedno tako. 
Ob tem je spomnil na primer, ki je odmeval v javnosti, ko je njegov sodniški 
kolega Damir Skomina v vlogi glavnega delivca pravice na lanski tekmi Lige 
prvakov med Barcelono in Juventusom Lionelu Messiju pokazal rumeni 
karton. “Španski sodniki mu enostavno težje dajo rumeni karton, ker očit-
no ni navajen, da nima privilegijev, zato je bila zaradi tega taka polemika.”
Čeprav meni, da se neprimerno vedenje na tekmah zmanjšu-
je, je pritrdil dejstvu, da bi ga bilo lahko še manj, če bi bili sod-
niki zelo strogi s sankcioniranjem oziroma še manj tolerantni.

»Če bi na seminarjih s klubi, ki jih imamo vprašal trenerje 
ali pa kapetane, če je bilo komu v tej sezoni ali zadnjih ko-
lih storjenega kaj v škodo, bi vsi dvignili roke. Če bi potem 

vprašal, če ima kdo občutek, da je bila kakšna odločitev 
komu v prid, ne bi roke dvignil nihče.«

Torej če igralec sodnika recimo žali in nihče tega ne sliši ali vidi, sod-
nik pa mu nato pokaže rdeči karton, ne bo od zunaj nihče razu-
mel sodnikove odločitve. »Po tekmi bo igralec rekel, da mi sploh n i 
nič rekel, navijači bodo seveda verjeli njemu, ne pa meni, in na kon-
cu bomo še mi izpadli kot tisti, ki kompliciramo,« je še razložil.

VAR tehnologija je lahko koristna v primeru ključnih, a očitno na-
pačnih odločitev

Praprotnik sprva VAR-u oziroma video tehnologiji za pomoč sodnikom ni bil 
popolnoma naklonjen, ker mu ni bila všeč misel, da bi v video sobah drugi 
sodniki preverjali njihove ključne odločitve. Nogomet bi tako izgubil svoj čar, 
kar se tiče obširnega razpravljanja o spornih sodniških odločitvah v medijih 
in širši javnosti. To pa dela po njegovem mnenju nogomet tudi zanimiv. Igra 
bi se tudi preveč ustavljala, sodniki pa bi »izgubili del avtoritete na igrišču”.
Sistem VAR tehnologije je do zdaj preizkusil na pokalu konfederacij in ob 
boku Skomine na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Svoje mnenje o 
uporabnosti tovrstne tehnologije je spremenil: »Mislim, da je trenutno VAR 
lahko koristna ali pa zelo koristna stvar, ker se je omejila na najbolj pomem-
bne odločitve, ki jih sodniki na samem igrišču tudi ne moremo videti.” Na 
tekmah svetovnega prvenstva je 40 kamer, ki jasno pokažejo situacijo. 

Predstavljal si je, da bi moral sprejeti odločitev, ko zaradi svoje-
ga položaja situacije ne bi mogel pravilno oceniti. »Ker nisi bil niti 
sposoben pravilno presojati, pa bi bil na koncu stigmatiziran, bi 
to bilo tudi nepošteno in krivično. In če te VAR sistem lahko reši 
takšnih odločitev, ključnih, a očitno napačnih, potem hvala bogu.«
VAR ne bo rešil čisto vseh težav in odločitev, saj se lahko pose-
ga le v tiste sodnikove odločitve, ki so jasno in očitno napačne, in 
ne v odločitve, ki so dvomljive. Sodnikom tudi ne olajša dela, saj 
morajo na igrišču še vedno sami sprejeti odločitve. Video sodnik 
pa lahko glavnemu sodniku predlaga, da si gre ogledati posnetek.

Neprimerno obnašanje bo v nogometu vedno prisotno
Poleg vsega naštetega je v javnosti kar pogosto slišati rek, da smo ljud-
je zmotljivi, naprave pa ne. Sistem VAR bi torej lahko bil eden izmed 
načinov, kako prispevati k povečanju zaupanja ljudi v pravilnost sod-
nikove odločitev. Zaradi slednjega bi se ugovarjanje in neprimerno 
obnašanje, povezano s sodniškimi odločitvami, v neki meri lahko 
zmanjšalo. Težko je namreč reči, da je sodnik tudi po ogledu posn-
etka sprejel odločitev zaradi favoriziranja ene oziroma druge ekipe.

Poleg kaznovanja veliko prispeva tudi ozaveščanje o tem, kakšno obnašan-
je spada ne tekme in katero ne. Ob nogometnem igrišču v Radomljah so na 
primer postavili tablo, ki trenerje, starše, navijače in preostale obiskovalce 
opozarja, naj spoštujejo pravila poštene igre oziroma fair playa. Med njimi 
je tudi opozorilo obiskovalcem, da naj imajo ob spremljanju tekme v mislih, 
da so sodniki samo ljudje in da je nogomet igra. Nogometna zveza Slovenije 
pa na primer organizira predavanja za starše o pošteni igri. Praprotnik, ki 
zadnjih pet let sodi kot pomočnik glavnega sodnika na največjih mednarod-
nih tekmah, tudi opaža, da klubi mlajše selekcije izobražujejo tako, da žal-
jenja in protestiranja pri sodnikih ne dopuščajo. Kljub vsemu pa meni, da 
neprimernega obnašanja ne bomo nikoli mogli povsem izločiti iz nogometa.

»Na igrišču veliko »pojemo«. Tisto, kar navzven ni zelo raz-
vidno, tega praviloma ne sankcioniramo, če ni zares hudo.«

»Žaljenje in protestiranje se ne bo nikoli izkoreninilo. Tudi 
zaradi čustev v nogometu, ker ene reakcije so povsem spon-
tane in nepremišljene, ko se jih že po parih sekundah zave-

dajo. Ampak to je pač nogomet.«
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N O G O M E T
Slavljenci,  ki  slavijo Olimpijo

STAŠA PUST

30 let obstoja ljubljanske navijaške skupine Green 
Dragons, ki je nepogrešljivi člen Olimpijine zgodbe.

Prav zanimiva je zgodba navijaške skupine Green Dragons, ki se lahko pohvali z že tridesetletno zgodovino. Zadnji rojstni dan so v velikem 
slogu obeležili lanskega oktobra v centru Ljubljane in poskrbeli, da je Ljubljana še za en večer postala »zelena prestolnica«. Gorelo je več 
kot 700 bakel, večinoma zelene barve, med drugim je eno v rokah držal sam Prešeren. Prepevalo in rajalo se je pozno v noč, za piko na i pa 
je lepo število navijačev v središču mesta videlo tudi spektakularen ognjemet, ki se ga prebivalci Ljubljane ne bi branili niti za novo leto. 
Pri proslavljanju so se jim pridružili člani NK Olimpija in KK Petrol Olimpija in s tem pokazali, kaj Green Dragonsi pomenijo za oba kluba. 

Začetek skupine sega v leto 1988, ko jo je z željo, da oživijo navijaško kulturo v Lju-
bljani, ustanovilo 50 Zasavcev. Prvič se je napis Green Dragons pojavil na tekmi ju-
goslovanske lige proti ekipi NK Priština. Ustanovitelji pa so precej hitro prišli v spor z 
Ljubljančani, ki so prevzeli primat in svojo bazo postavili na tribuno sever. In tam os-
tali še naslednja tri desetletja. Seveda se je vmes zgodilo kar nekaj sprememb v vodst-
venih strukturah in organizaciji skupine, ki sodi med ene najbolj organiziranih s pros-
tora bivše države. Za take so jih leta 1990 proglasile Večernje novosti. Prav tako je 
prišlo do menjave generacij in mnogo večjega števila članov, lansko leto naj bi šteli 
vsega skupaj 300 posameznikov. Toliko je bilo namreč prodanih članskih izkaznic, šte-
vilo navijačev pa je sicer dosti višje in variira ob pomembnosti posamezne tekme.

»Najmočnejši, najglasnejši in zvesti Dragonsi …«
Skupina je bila na začetku delovanja prisotna zgolj na nogometnih tekmah, ob doseganju 
dobrih rezultatov pa so se začeli pojavljati tudi na hokejskih tekmah in košarki. Dvorani 
v Stožicah in Tivoliju zdaj že nekaj let nista gostili Dragonsov zaradi ne tako prepričljivih 
predstav domačih ekip. Način navijanja ljubljanskih zelenih (beri: uporaba pirotehnike) je 
v zaprtih prostorih težje izvedljiv, njihova »paradna disciplina« pa je nogomet. Svojo vrnitev 
na  tekme »košarkarske Olimpije« so že napovedali, to pa so tudi nakazali z obiskom prve 
Olimpijine tekme v evropskem tekmovanju proti Strasbourgu. S svojim navijanjem so dvora-
ni vrnili nekaj duše, saj se tam zadnja leta razen redkih izjem sliši zgolj škripanje parketa.

»Tam, kjer si ti, s teboj smo mi«, je znameniti slogan Olimpijinih najzvestejših navijačev. 
Ti jo spremljajo v dobrem in slabem, kar pomeni, da jo podpirajo v prvi ali pa peti ligi in 
na vseh domačih tekmah in gostovanjih. Skozi leta so postali nepogrešljivi člen Olimpi-
jine zgodbe. Njihova vloga in moč je v javnosti mnenjsko deljena. Na eni strani pred-
stavljajo sinonim za vandalizem, saj z - na trenutke - nešportnim navijanjem mečejo 
slabo luč na klub in ostale navijače, po drugi strani pa izkazujejo pristno predanost in 
ljubezen do kluba ne glede na ostale zunanje dejavnike. Javnosti velikokrat kažejo oba 
obraza. S humanitarnimi akcijami za žrtve poplav ter prispevki za brezdomce in Rdeči 

križ (v eni izmed akcij so moči združili celo z Violami) so 
dokazali, da so precej več kot let le huligani. Občasno pa 
to negirajo s pretepi s policijo in razgrajanji na stadionu.

»Še Bog navija zate …«
V svojih vrstah so imeli in še vedno imajo številna znana ime-
na. Na tribuni sever je svoj čas glas pustil prvi mož slovens-
kega nogometa Jan Oblak, prav tako njegov občasni reprez-
entančni kolega in član Olimpije Nejc Vidmar. Da je ponosen 
navijač, je velikokrat javno priznal tudi atlet Luka Janežič. 

Ne glede na vse s svojimi največjimi konkurenti iz Maribo-
ra – Violami predstavljajo najbolj znana obraza slovenske 
navijaške scene in skrbijo, da je tudi v Sloveniji moč začutiti 
rivalstvo med navijači, kar je pri nas bolj izjema kot pravilo.
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Tudi  posebni  Mourinho ni  uspel,  kdo 
bo nadomestil sira Alexa Fergusona?
GREGOR KLANČAR

Pred nekaj dnevi je prišel dan, ki ga je marsikateri navijač Manchester Uniteda sanjal 
že nekaj časa. Portugalec Jose Mourinho je zaradi neuspeha v prvi polovici sezone an-
gleške Premier lige zapustil mesto glavnega stratega trofejnega angleškega kluba. S 
tem se je izpraznil izjemno vroč stolček, ki se ga večina nogometnih strokovnjakov ne 
bi branila. Delo vsekakor skriva zapreke vseh vrst, ki jim na koncu ni bil kos niti »na-
jboljši trener«, kot si sam rad pravi Mourinho. Kdo bo v prihodnost popeljal United?

Na čelu Manchester Uniteda je sicer preživel dve leti in pol in čeprav je moštvu prinesel ne-
kaj uspeha, to ni bil učinek, ki naj bi ga prinesel posebni Jose Mourinho. United je le klub z izjem-
no bogato zgodovino, ki jo je težko še nadgrajevati. Izbira strokovnjaka, ki bi uspešno izpolnil vse 

zahteve kluba, je bila tako vse prej kot lahka.

Po legendarnem siru Alexu Fergusonu še ni 
bilo pravega naslednika 
Po dolgem stažu legendarnega sira Alexa Ferguso-
na se je vsaka izmed izbir njegovega naslednika iz-
kazala za neuspešno. Najprej je bil to David Moyes, 
ki je Unitedu prinesel nekaj najslabših rezultatov 
zadnjih 40 let in je zato svoje delo pri klubu sklenil 
po manj kot enem letu. Louis van Gaal, ki je eden na-
jbolj odlikovanih nogometnih trenerjev, se je zdel 
odličen nadomestek za Fergusonom. Van Gaalovo 
turbulentno obdobje se je zaključilo po dveh letih, 
ko je brez kluba ostal Mourinho, v očeh Uniteda še 
boljši nadomestek. Mourinho se je takrat razšel s 
Chelseajem in v Manchestru so si ga odkrito želeli.

V prvi sezoni se je še zdelo, da bo Mourinho mor-
da iz te moke lahko kaj spekel - med drugim je 
osvojil evropsko ligo, kar je kljub šestemu mestu 
v domači ligi pomenilo udeležbo v Ligi prvakov. 
Vendar se je v drugi sezoni izkazalo, da je njegov 
kruh morda lepo zaobljen in zapečen, a znotraj 
bolj kot ne votel. Sicer je v Premier ligi končal 
na drugem mestu in dosegel najvišje število točk 
po odhodu Fergusona, vendar je bilo to tudi vse. 
Že takrat so se slišale kritike na njegov račun, prva 
polovica letošnje sezone pa je bila pravzaprav na-
jslabša v tem tisočletju in to je bilo usodno tudi 
za tako posebnega trenerja. Mourinho ni uspel 
predstav Unitedovih igralcev oblikovati v nekaj, 
kar bi bilo vredno nastopanja v gledališču sanj.

Manchester United potrebuje novega trenerja, 
začasno vodstvo prevzel Ole Gunnar Solskjær
United je že praktično izgubil bitko za naslov pr-
vaka. Med Unitedom na šestem mestu in Liver-
poolom na prvem mestu je kar 19 točk razlike, 
kar pomeni, da so po točkah bližje dnu kot  vrhu 
razpredelnice. Vodstvo kluba je sprejelo mor-
da še najboljšo odločitev in na klop posedlo le 
začasnega skrbnika. Do konca sezone bo no-
gometaše vodil Unitedov nekdanji napadalec Ole 
Gunnar Solskjær, ki bo skušal dvigniti moralo in 
ponovno vzpostaviti bolj napadalno igro ter vsaj 
ohraniti trenutno situacijo. Klub je s tem že za 
pol leta vnaprej napovedal, da potrebuje nove-
ga trenerja in dal vsem vedeti, da je vse mogoče.

Zinedine Zidane, Antonio Conte, Laurent Blanc 
ali kdo drug?
Ob razmišljanju o tem, kdo bi lahko prevzel Unit-
ed, se najprej spomnimo na trenerje, ki trenut-
no nimajo dela in so tako najbolj enostavna, a ne 
nujno najbolj verjetna rešitev. Eno izmed imen, 
ki se ga pogosto sliši, je Zinedine Zidane. No-
gometni zvezdnik, ki se je presenetljivo dobro 
znašel v vlogi trenerja in z Real Madridom osvojil 
zgodovinske tri zaporedne krone evropskega pr-
vaka. Kljub nekaterim kritikam ob občasno slabši 
igri je uspel obdržati vajeti v svojih rokah in doka-
zati svojo kvaliteto. Zidane je sicer relativno neiz-
kušen trener, saj je praktično vodil le en klub in ta 
mu je že v startu ponudil močno in izdelano eki-

po belih baletnikov. Res pa je, da je Zizou vseka-
kor močna osebnost med nogometaši in mu jih 
je morda tako lažje krotiti. To morda potrebujejo 
v Manchestru. Njegov agent je sicer pred krat-
kim dejal, da sta se z Zidanom pogovarjala o tem, 
a da ga delo v angleškem nogometu ne privlači. 
»Mislim, da ne bo šel v Anglijo, to ni njegov stil,« 
je izjavil v intervjuju za Journal du Dimanche.

Na seznamu prostih trenerjev je tudi Anto-
nio Conte, ki je nadomestil Mourinha že v 
Chelseaju in njegovo bivšo ekipo ponovno vr-
nil na zmagovalno pot. Očitno ima občutek za 
odpravljanje Mourinhovih napak in ponovno 
obujanje njegovih bivših ekip, vendar za enkrat 
le na kratek rok. V prvi sezoni je Chelsea popel-
jal do naslova prvaka, v drugi pa do trenj z igralci 
in razpada sistema, kar je vodilo v njegov odhod.

Listo morebitnih kandidatov, ki so trenutno pro-
sti, zaključuje še Laurent Blanc, ki je pred dve-
ma letoma zapustil klop PSG-ja in se od takrat 
ni odločil za novega delodajalca. V svoji igralski 
karieri je nastopal tudi za United in tako je klub 
iz Manchestra morda najbolj primeren za njego-
vo prvo trenersko delo izven Francije. Blanc, 
Zidane in Conte pa verjetno niso izbire z vrha 
seznama pri Unitedu, saj bi kot prosti trenerji la-
hko to mesto že prevzeli, ne le na koncu sezone.

Med kandidati tudi nekateri trenerji drugih 
klubov
Preostane nam nič drugega, kot da iščemo more-
bitne kandidate med trenerji, ki so trenutno zapos-
leni z drugimi klubi. Med njimi se večinoma omen-
ja trenutnega trenerja Spursov iz Tottenhama, 
Argentinca Mauricia Pochettina. Spursi v Totten-
hamu pod njegovim vodstvom že štiri leta igrajo 
atraktiven nogomet in redno posegajo po najvišjih 
mestih na lestvici kljub omejeni klubski blagajni. 
Pochettinu uspeva učinkovito vodenje in je odgo-
voren tudi za razvoj velikih upov angleške reprez-
entance, kot so Alli, Dier in seveda Kane. Argen-
tinec se je tako že večkrat znašel na radarju velikih 
klubov. Po odhodu Van Gaala se je govorilo tudi o 
njegovi selitvi v Manchester United, saj ga je skora-
jda javno priporočal kar sam Ferguson. Ko Zidanu 
ni kazalo najbolje, se ga je močno povezovalo tudi 
z Real Madridom. Ta interes še ostaja, saj v Madri-
du še vedno niso našli zares dolgoročne rešitve.

Morda bomo poleti videli boj med Real Madrid-
om in Unitedom za Pochettina, ki vsekakor ne bo 
poceni, saj je maja letos podpisal novo petletno 
pogodbo. United bi si izplačilo njegove pogodbe 
lahko privoščil in si jo bo, če bodo to prepoznali 
kot kvalitetno naložbo. Pochettino pa Tottenhama 
gotovo ne bi zapustil med sezono, kaj bo s koncem 
sezone, pa ni zagotovil. Dejstvo je, da je večkrat 
izrazil nezadovoljstvo s finančno politiko kluba 
in že napovedal, da letos pozimi ne bo nakupoval, 
saj preprosto nima denarja. In to je po njegovem 
mnenju tudi glavna ovira Tottenhama na poti do 
večjih uspehov. Zato ne bi bilo presenetljivo, če 

bi ga zvabili v Manchester, kjer takih ovir nimajo. 

Pochettino ne izključuje odhoda iz Tottenhama, na 
kar namigujejo tudi njegove zadnje izjave. »Nogom-
et je danes bele barve, jutri črne, razumete? Kaj se 
bo zgodilo poleti? Ali jutri? Nihče ne ve,« je po po-
ročanju britanskega Guardiana izjavil na eni izmed 
novinarskih konferenc takoj po novici o Mourin-
hovem odhodu. Izjavo lahko med vrsticami razume-
mo tudi kot prijavo na delovno mesto pri Unitedu.
Pochettino bi zadostil vrednotam kluba, poleg 
tega pa že deluje v drugačnem ustroju ekipe, kjer 
je podrejen tehničnemu direktorju oz. direktorju 
nogometa, kar želijo z naslednjo sezono vpeljati 
tudi pri Unitedu. Hkrati si morda na Old Traffordu 
obetajo tudi, da bo s seboj pripeljal še kakšno izmed 
zvezdniških imen, s katerimi dela pri Spursih.

Poleg Pochettina je na seznamu verjetnih kandi-
datov tudi Ryan Giggs, ki trenutno vodi valižansko 
reprezentanco in je skoraj nujen del kakršnih koli 
špekulacij okoli Uniteda. Giggs je ena izmed legend 
kluba, ki ga je kot začasni trener že vodil po odhodu 
Moyesa. Že takrat se ga je omenjalo kot kandidata 
za stalnega trenerja, spet nato po odhodu Van Gaa-
la, vendar so pri tem odtehtale njegove izkušnje, ki 
so bile bolj ali manj neobstoječe. Zdaj ima za seboj 
skoraj leto dela z valižansko reprezentanco, vendar 
brez večjih uspehov, tako da bo neizkušenost na-
jbrž ponovno odločilna. Ustroj Uniteda sicer pozna 
do obisti, vendar bi bil loterija za vodstvo kluba, saj 
so trenutno v godlji, s kakršno se Giggs še ni srečal.

Prav tako so med morebitnimi imeni vedno pris-
otni Diego Simeone, ki opravlja odlično delo pri 
madridskem Atleticu in je bil že večkrat povezan z 
različnimi klubi, vendar na koncu ostal v Madridu. 
Tukaj sta tudi Leonardo Jardim, ki je z Monacom pre-
kinil vladavino PSG in so ga na otok letos neuspešno 
vabili pri Arsenalu in Cheseaju, in Massimiliano Al-
legri, ki pa je letos zavrnil Real Madrid v prid Juven-
tusa, tako da je verjetnost njegove selitve majhna.

Mauricio Pochettino najverjetne-
jši kandidat, podporo so mu izra-
zile tudi nekatere legende Uniteda
Na koncu se zdi, da je Pochettino res najverjet-
nejši kandidat. Podporo so mu javno izrazile tudi 
nekatere legende Uniteda, med drugim Gary Nev-
ille in Darren Fletcher. Pred leti ga je podpiral že 
Ferguson. Vendar kot sam pravi, v nogometu ni 
nič gotovega, do poletja se lahko še veliko spre-
meni. Vodstvo Manchester Uniteda ima več kot 
dovolj časa, da skrbno izbere strokovnjaka, ki bo 
zasedel stol, ki ga začasno greje Solskjær. Navijači 
najbogatejšega kluba na svetu pa lahko le upajo, 
da bodo klubski funkcionarji po treh neuspešnih 
izbirah našli nekoga, ki bo lahko ponovno raz-
plamtel ogenj in nadaljeval Fergusonovo tradicijo.

FOTO: AFP

FOTO: THE MAG

POJASNILO POJASNILA!
Fact checking! Če ste verjeli prejšnjemu pojasnilu, ste spet nasedli. Zdaj pa zares – kurji šus se pogovorno reče tistemu stre-
lu na gol, ki je tako slab in zanič, kot da bi žogo brcnila kura in ne nogometaš. Primer situacije: Igralec brcne žogo proti golu, vra-
tar pa čaka, da jo bo ubranil. Strelec žogo tako slabo brcne (kot kura), da se ta kaj dosti niti ne premakne in se ustavi že pred 
golom. Temu pa sledi: »Jaooooo no, pa daj, kak kurji šus!« (Opomba: Če ste zdaj podvomili v resničnost informacije, vam lah-
ko zagotovimo, da je najbrž pravilna. Drugače bo pa profesor rekel, da smo spet z*******. Vsaj naučili smo vas fact checkinga )
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R e p o r t a ž a  o  p o d v o d n e m  h o k e j u

»Kriza je,  ko ti  zmanjkuje kisika.«

PETJA KOS, FOTO: P. KOS

Ko se dvanajst igralcev na dnu do štiri metre globoke-
ga bazena s palicami bori, da bi plošček potisnili v nasprotnikov gol.

»Podvodni hokej je super šport, ker je v njem zelo malo poškodb,« z nasmeškom pove Blaž Škof, eden izmed igralcev. »No vsaj 
teh dolgoročnih. Sklepi ne trpijo in podobno,« še nadaljuje in tako na nedeljski večer vname eno izmed debat med soigralci …

Vsi se strinjajo, da poškodb v tem 
športu ni veliko, a hkrati razkaže-
jo razne modrice in zareze. Pade pa 
tudi nekaj krepkih o dogajanju pod 
vodo. Včasih lahko dobiš tudi plošček 
v glavo, kdaj pa kdaj poči kakšna ark-
ada, priteče kri iz nosa ali pa se polo-
mijo rebra zaradi močnega  udarca 
z nogo. »Takšni smo, temperament-
ni. Vsak si želi zadeti gol ali narediti 
dober ‘flik’,« doda Škof. Flik je sicer 
zavita podaja paka po dnu bazena

Luka Vižintin začne razlagati o iz-
kušnjah soigralca Françoisa, ki ima 
kot dvakratni svetovni prvak za 
Francijo za sabo že veliko preigranih 
tekem in z njimi izzivov, pred katere 
je bil postavljen. »V vodi je žival,« 
karikira Vižintin in doda, da je vztra-
jen in neustavljiv, kar prinese svoje 
posledice: »Večkrat je v vodi omedlel, 
ker se je prepozno vrnil na površje. 
To pa je tekmovalnost,« še doda. V 
tem že iz vode drvi naslednji in osta-
li Vižintina opominjajo: »Center gre, 
center! Kdo gre not?« In igra se začne.

»Pravi izziv je premagati 
sebe in vedeti, kdaj je čas, da 

se vrneš na gladino.«

Igralci se v vodi s palicami borijo, 
da bi plošček potisnili v nasprot-
nikov gol
Maska, dihalka, plavutke, zaščit-
na rokavica ter palica in kapa 
v barvi ekipe (bela oz. črna) in 
plavalec je pripravljen na igro.

Dve ekipi, ki sta sestavljeni iz šes-
tih igralcev, na začetku igre čakata 
vsaka na svojem robu bazena.  Ob 
znaku sodnika se obe zapodita pro-
ti paku, ki je postavljen na sredini 
od dveh do štirih metrov globoke-
ga bazena. »Ekipa, ki prva doseže 
pak, ima seveda prednost, a takrat 
se igra šele začne,« pojasni Vižintin. 

Pri tem si pomagajo s palico, s katero 
pak zavrtijo, da ta lažje potuje čez vodo.
Cilj je, da v desetih minutah do 
1,5 kilograma težak plošček čim 
večkrat potisnejo v nasprotnikov 
gol. Na nekaterih tekmah do gola 
sploh ne pride, občasno pa jih ek-
ipa zadane več kot 10. Igralci se 
potapljajo na dah, zato dlje kot 
zdržijo pod vodo, bolj imajo igro 
pod kontrolo. Pod vodo pa se igral-
ci lahko sporazumevajo le z rokami.
»Na vsaki strani so dovoljene do 

štiri menjave,« pove Miha Drofe-
nik, ki čaka na robu bazena. Igralci 
menjave, ki jih je lahko neomejeno, 
izvedejo po lastni presoji, medtem 
ko igra poteka. Tako kot ob zadetem 
golu ali napaki, se tudi v tem prime-
ru ure ne ustavi. Vedno pa mora biti 
nekdo pripravljen na vstop v igro.

»Vedno mora biti nekdo prip-
ravljen, da prevzame plošček 

in igro, saj se boš na neki 
točki moral vrniti na površje 

po kisik.«

Tudi pri podvodnem hokeju sta 
pomembna strategija in taktika
Tako kot pri katerem drugem špor-
tu ali športni igri sta tudi pri pod-
vodnem hokeju pomembni strate-
gija in taktika, pojasni Drofenik. 
Zato pa so pomembni treningi in 
priprave. »Včasih smo imeli na 
treningih kondicijske priprave, 
plavanje in podobno, sedaj več ali 
manj le igramo,” razlaga Drofenik.

Če je pripravljenost dobra, je tudi 
regeneracija hitrejša. Posameznik 
se hitreje nadiha, ko pride na glad-

ino, in to je izjemno pomembno. 
Pomembne so  tudi vaje za hitrost, 
da pod vodo s plavutmi dosežeš 
čim večji pospešek. Trenerja pri 
tem ne boste videli stati ob bazenu, 
ampak so ves čas tudi oni v akci-
ji. »Raje ga »flikni« v prazen pros-
tor kot nasprotniku. Ga bo že drugi 
pobral naprej,« daje napotke med 
igro njihov trener Peter Grosman.

V Sloveniji primanjkuje pokritih 
bazenov
»Glavni problem v Sloveniji je poman-
jkanje pokritih bazenov in slovenska 
kultura,« pravi Grosman. V državah 
kot sta Francija ali Nizozemska ima-
jo več lig podvodnih hokejistov. Tam 
je posledično tudi kultura drugač-
na, kar se tiče odnosa do plavanja 
in potapljanja, saj se z njim spozna-
vajo že v šoli. »Skoraj vsaka vas ima 
bazen, tako kot pri nas nogometno 
igrišče,« zatrdi Grosman. »Tivoli je 
edini normalen pokriti bazen v Slo-
veniji, ne le v Ljubljani. Poleg Tirane 
smo edini, ki nimamo pokritega 
petdesetmetrskega bazena. Edini.« 
Zaradi nerazpoznavnosti športa in 
manjši pomembnosti naproti den-
imo plavanju, lahko bazen upora-
bljajo le ob poznih večernih urah.

A včasih so bile razmere v podvod-
nem hokeju drugačne. Razen tega, 

da je bila oprema bolj okorna in se 
je igralo bolj počasi, pa je bilo ve-
liko več igralcev. V Sloveniji so bili 
klubi tako v Ljubljani, Kranju in 
tudi Mariboru. Danes klubi podvod-
nega hokeja v Sloveniji ne obsta-
jajo, treningi pa redno potekajo le 
v Ljubljani, občasno tudi v Kranju.

»Ponovno gre na bolje,« zatrjuje-
jo »ta stari« igralci. Počasi dobivajo 
podmladek, ki se veča, in upajo, da 
bodo ta šport lahko peljali naprej. 
»Prijatelj me je povabil, naj preiz-
kusim. Prišel sem prvič, drugič in 
nikoli nehal,« svoje začetke opiše 
Škof, ki so podobni izkušnjam dru-
gih tekmovalcev. V Ljubljani se 
trenutno vsak teden zbere skupaj 
okoli 30 igralcev. Najmlajši ima 14 
let, najstarejši pa 50. »Želim si, da 
bi lahko nekoč moji otroci igra-
li podvodni hokej, če bodo seveda 
želeli,« z upanjem doda Grosman.

Podvodni hokej najbrž ni 
tako privlačen za gledalce, 
ker se igra odvija pod vodo. 

To bi lahko spremenili 
stekleni bazeni.

Ker se igra pri podvodnem hoke-
ju odvija pod vodo, na žalost ni 
tako privlačen za gledalce. »Če 
ne bodo začeli graditi steklenih 
bazenov, bo ostal zanimiv le za 
tiste, ki ga igramo,« se pošali Ivan 
Uršič Drolc. Na večjih tekmovan-
jih so sicer nameščene kamere pod 
vodo, dogajanje pa lahko gledalci 
spremljajo na zunanjem zaslonu.

S podvodnim hokejem so začeli 
profesionalni potapljači
V okviru Slovenske potapljaške 
zveze (SPZ) je bilo 16. decembra 
lani organizirano Državno prven-
stvo v podvodnem hokeju. Prven-
stva se je udeležilo šest ekip, ki so 

Podvodni hokej je tudi ženski 
šport, vendar v Sloveniji že 

več kot deset let nimamo svo-
je ekipe in smo v tem pogledu 

ena redkih držav.

jih sestavljali igralci iz Ljubljane in 
Kranja. »Tekmovanje poteka po prin-
cipu turnirja, vsaka ekipa se pomeri 
z vsemi ostalimi,« razloži delegat 
SPZ Marko Šifrar. Zelo pomembno 
je tudi, da se igralci hitro menjajo, 
saj se ura ne ustavlja, ob vsakem 
golu pa imajo le pol minute časa, 
da se pripravijo na ponoven start.

Tekmo sodijo kar trije sodniki. 
Dva, ki sta v vodi, spremljata igro 
in z rokami dajeta znake glavnemu 
sodniku, ki s podvodnim gongom 
ali sireno ustavlja igro in dosoja 
prekrške ter morebitne izključitve.

»S podvodnim hokejem so začeli pro-
fesionalni potapljači,« kot zanimi-
vost pove Šifrar. Čez zimo namreč 
niso mogli trenirati, zato so v pokri-
tih bazenih igrali podvodni hokej in 
tako pridobivali na kondiciji. V Slo-
venijo so šport prinesli zanesenjaki 
iz kluba NORIK SUB, ki so se tudi 
udeležili evropskega prvenstva leta 
1995, kjer so pridobili potrebne iz-
kušnje in opremo za uspešen začetek.

Leta 2020 podvodni hokej tudi 
olimpijski šport
»Prvič se bo podvodni hokej štel 
kot olimpijski šport leta 2020. Ja-
ponska ga je kot država gostiteljica 
izbrala za promocijski šport,« pove 
Grosman. Trenutno se udeležujejo 
raznih turnirjev po Evropi, želijo pa 
si tekmovati tudi na Evropskem pr-
venstvu 2021 in ponovno postaviti 
Slovenijo na zemljevid tega športa. 

Voda, dobra družba, mednarodni 
turnirji in ekipni šport je namreč 
kombinacija, ki naredi hokej pod 
vodo privlačen. Igralci pa pravijo, 
da obstajajo vzporednice tudi med 
podvodnim hokejem in življenjem, 

saj moraš biti pri obeh pripravl-
jen na vse, vzdržljiv in borben. 
Igralci menijo, da je največji 
problem, ko ti zmanjka kisika.

»Čar je v tem, koliko boš 
zdržal pod vodo, kriza pa je, 

kot ti zmanjkuje kisika«
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k u r o s k o p

Za vitalne ovne je šport zelo pomemben. Z rednim 
gibanjem si morate z polniti baterije, sicer postan-

ete slabe volje in celo zbolite. Kot individualisti imate 
radi športe v ednini, na primer tek, deskanje na valovih, atletiko ali 
kolesarjenje.

Najbolj primeren šport: borilne veščine, boksanje
Najmanj primeren šport: golf, joga, plavanje in odbojka
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: teku na dolge proge

O V E N
2 3 .  m a r e c  –  2 0 .  a p r i l 

Šport je za leve boj na življenje in smrt – edini možni 
izid pa je zmaga. Želja po zmagovanju  vam pač teče 

po žilah. Za vsakodnevno rekreacijo vam priporočamo 
gimnastiko, s katero okrepite oslabljene hrbtne mišice. Med dru-
gimi športi pa še fitnes, jadranje, polo, tenis in golf.

Najbolj primeren šport: profesionalni športi, športi na olimpijski 
ravni
Najmanj primeren šport: rekreativni športi, ne-tekmovalni športi
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: gimnastiki

L E V
2 3 .  j u l i j  –  2 2 .  a v g u s t

Bika pogosto slišimo reči: »Šport je smrt.« Ste gibal-
ni lenuh in se rekreirate le toliko, kolikor presodite, 

da za vas ni prenaporno. Na srečo uživate v naravi, zato 
vas hitro navduši jadranje, ribolov ali lažji pohodi v manj strme 
hribe.

Najbolj primeren šport: dvigovanje uteži, bodybuilding, nogomet 
Najmanj primeren šport: profesionalni športi
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: badmintonu 

B I K
2 1 .  a p r i l  –  2 1 .  m a j 

Device se s športom ukvarjate samo toliko, da ohran-
jate svojo vitalnost in lepo postavo. Pri tem najra-

j e izbirate panoge, pri katerih v kratkem času porabite 
veliko kalorij. Takšne so nordijska hoja, smučarski tek, dvigovanje 
uteži ali gibalne vaje z elastičnim trakom. 

Najbolj primeren šport: nizko intenzivni rekreativni športi, hoja, 
fitnes
Najmanj primeren šport: nogomet, košarka, baseball 
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: tenisu

D E V I C A
2 3 .  a v g u s t  –  2 3 .  s e p t e m b e r

Strelci naravnost hrepenite po telesni aktivnos-
ti. Vendar ne v telovadnici in drugih zatohlih pros-

torih, veliko bolj uživate na prostem. Pozimi ste odlični 
smučarji, poleti pa ste navdušeni nad deskanjem na vodi in pota-
pljanjem. Prav tako je za vas primerno lokostrelstvo.

Najbolj primeren šport: nenavadni športi, lokostrelstvo, jahanje
Najmanj primeren šport: nogomet, baseball, tek na smučeh
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: košarki

S T R E L E C
2 3 .  n o v e m b e r  –  2 1 .  d e c e m b e r 

Za disciplinirane kozoroge so najprimernejši vztra-
jnostni športi, kot sta tek in kolesarjenje. Pri tem kar 

čutite, kako vam rastejo mišice, kar vam je neznansko 
všeč. Radi pa izkoriščate tudi naravne sile, kot je veter: za jadralno 
padalstvo, zmajarstvo, polete z balonom.

Najbolj primeren šport: hokej, tek, boksanje
Najmanj primeren šport: joga, pilates, rekreativni športi
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: rokoborbi/wrestling

K O Z O R O G
2 2 .  d e c e m b e r  –  2 0 .  j a n u a r

Znoj v potokih ni najboljša motivacija za vodnarjevo 
rekreacijo. Raje živite po načelu »najprej čisto malo 

športa, nato pa dolga veselica«. Ustrezajo vam tudi 
športi, kot so metanje gumijastih škornjev v daljavo, vlečenje vrvi, 
tekmovanje v nošenju vrčkov piva. 

Najbolj primeren šport: skok s padalom, jadralno padalstvo, jadran-
je
Najmanj primeren šport: ekipni športi
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: lokostrelstvu

V O D N A R
2 1 .  j a n u a r  –  1 9 .  f e b r u a r

Tehtnice ste nekoliko podobne devicam, saj se s 
športom ukvarjate samo takrat, ko je treba shujšati. 

Ko se na problematičnih predelih zadnjice, trebuha in 
stegen nabere preveč maščob, se lotite joge ali plesa. Prisegate na 
skupinske športe.

Najbolj primeren šport: umetnostno drsanje, sabljanje, surfanje, 
joga, balet 
Najmanj primeren šport: tisti, ki od vas zahtevajo, da se zelo spotite
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: plavanju

T E H T N I C A
2 4 .  s e p t e m b e r  –  2 3 .  o k t o b e r 

Za nemirne dvojčke je šport življenjski eliksir. Z 
njim se lahko popolnoma sprostite in navežete 

stike z drugimi ljudmi. Nujno potrebujete skupinsko 
rekreacijo, na primer košarko, odbojko, badminton. Nasploh imate 
dvojčki dober občutek za igre z žogo. 

Najbolj primeren šport: odbojka, veslanje, tenis
Najmanj primeren šport: tek na smučeh, plavanje
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: taekwondoju

D V O J Č K A
2 2 .  m a j  –  2 1 .  j u n i j 

Raki niste posebej strastni športniki, a k lažji 
rekreaciji vas ni težko pregovoriti. Nad napornimi 

panogami vihate nos, raje imate gibanje netekmoval-
nega značaja in na svežem zraku. Poleti se boste najbolj zabavali z 
odbojko na mivki ali metanjem frizbija.

Najbolj primeren šport: joga, športi na prostem (jadranje, vožnja s 
kajakom)
Najmanj primeren šport: košarka, nogomet
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: kolesarstvu

R A K
2 2 .  j u n i j  –  2 2 .  j u l i j

Škorpijoni živite intenzivno, polno, v harmoniji z 
vsakodnevnim gibanjem. In kateri športi so za vas 

idealni? Zagotovo so to skoki s padalom, vse hitrostne 
preizkušnje, tek na dolge razdalje ali rolanje. Bolj bojeviti pa prise-
gate še na judo in karate. 

Najbolj primeren šport: bodybuilding, potapljanje, plezanje, rafting
Najmanj primeren šport: veslanje, golf, joga
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: judu

Š K O R P I J O N
2 4 .  o k t o b e r  –  2 2 .  n o v e m b e r

Ribe uživate v telesni dejavnosti, ne marate pa na-
pornih tekmovanj. Najbolje se znajdete v vodi – pla-

vanje, deskanje na valovih, vodna gimnastika, šport-
ni ribolov. Ustreza vam lagodno obiskovanje savne in meditativno 
gibanje, kot je tai či ali joga. 

Najbolj primeren šport: plavanje, surfanje, jadranje – katerikoli 
vodni šport
Najmanj primeren šport: ekipni športi in športi s strogimi pravili
Na olimpijskih igrah bi tekmovali v: nogometu

R I B I
2 0 .  f e b r u a r  –  2 0 .  m a r e c

ko - ko -  ko - 
k o d a k

PRETEP NA TEKMI
Oče je sina odpeljal na nogometno tekmo. Med 
ogledom tekme je sin opazil, da gledalci nekoga 

izmed publike pretepajo.
‘’Očka, zakaj ga pa tepejo?’’ je vprašal sin.
‘’Zato, ker je v sodnika vrgel steklenico.’’

‘’Pa saj ga ni zadel?’’
‘’Saj ravno zato ga tepejo.’’

Janezek: ‘’Kateri šport je najbolj varen?’’
Ata: ‘’Šah.’’

Janezek: ‘’ In kaj je najhujša možna poškodba 
pri šahu?’’

Ata: ‘’ Izpah čeljusti zaradi zehanja.’’

Trener reče prijatelju:
‘’Danes sem imel z dekleti tak trening, da so bile že 

v minuti vse popolnoma mokre.’’
Prijatelj: ‘’Aja, kaj pa jih treniraš?’’

Trener: ‘’ Plavanje’’

Kaj je to prepovedani položaj?
Žena v dnevni sobi.

Včasih sem treniral tenis, košarko, nogomet in šah. 
Moja uspešna kariera se je zaključila, ko je moj sin 

pokvaril playstation.

Moški: ‘’Star sem komaj 35 let. Še celo življenje 
imam pred seboj.’’

Športni komentator: ‘’Na zelenico prihaja 
najstarejši igralec v ligi. Star je 32 let. Pravi 

čudež, da je zmožen še igrati.’’

Kako rečemo temu, ko večina belih moških sedi na 
klopi?

Liga NBA.

Oče: ‘’Nehaj gledati porno filme! Vse se sliši v 
dnevno sobo!’’

‘’Saj ne gledam porno filmov,’’ pravi sin,’’ Maria 
Sharapova igra tenis!’’

Mujo: ‘’ Zakaj potapljači iz ladje padejo vzvratno?’’
Haso: ‘’ Ker če bi padli z glavo naprej, bi bili še 

vedno na ladji.’’

DOROTEJA DOBOVŠEK
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Kaj nam je  ostalo od vsega ko- 
ko-ko-kodakanja pri  predmetu
Da smo najbrž zadnja generacija pri tem predmetu.

Da je profesorjeva srednješolska ljubezen rus-
ka tenisačica Ana Kurnikova že kar nekaj let v 
zvezi s španskim pevcem Enriquejem Iglesiasom.

Da so predavanja lahko zelo zanimiva – sploh ko 
na njih gledamo oglase nekdanjega angleškega no-
gometnega zvezdnika Davida Beckhama v spodnjicah.

Da profesor najbrž še nekaj časa, če sploh, ne bo znal 
izgovoriti italijanske besede za nogomet – calcio.

Da smo predvsem Slovenci v spominu ohranili prihod naše-
ga telovadca Leona Štuklja na olimpijske igre leta 1996 v Atlan-
ti - oči drugih so bile uprte v bolnega ameriškega boksarja Mu-
hammada Alija, ki je s tresočimi rokami prižgal olimpijski plamen.

Da sokolska telovadba bolj kot ne spomin-
ja na vojaško paradiranje in ne na šport. 

Da so v starem Rimu kopališča in terme veljale za moderne športne 
komplekse, danes pa o njih govorimo kot o sprostitvenih centrih.

Da se šport v družbi pogosto ne jemlje resno, da odvrača 
od aktualnih vprašanj in je močno odvisen od medijev.

Da pravo in poglobljeno športno novinarstvo ni nikakršen »oddelek za 
igrače«, je pa športno novinarstvo včasih dobra oglaševalska agencija.

Da bi Real Madrid lahko imel celo svoj 
otok v Združenih Arabskih Emiratih.

Da lahko večino družbenih, političnih, ekonomskih in dru-
gih razmerij povežemo in razložimo tudi s športom.

Da najverjetneje še vedno vsi ne vemo, kaj pomeni kurji šus.

Da se je treba vedno (ampak res vedno) izpisa-
ti iz družbenih omrežji na  fakultetnih računalnikih.

s p r o s t i  s e !

G O B E L I N

S U D O K U

Reševanje gobelina je več ali manj pro-
ces izločanja: ugotoviti morate, kje 
morajo biti barvni kvadratki in kje ne 
smejo biti. Ko to počnete, postane-
jo rešljivi tudi drugi stolpci in vrstice.

Številke ob strani vam povedo, ko-
liko je obarvanih kvadratkov v vrstici 
ali stolpcu.  Med vsako številko mora 
biti vsaj eno prazno polje.   Ponavadi 
se začne  reševati pri najvišji številki.

Na koncu se vam bo prikazala slika.

 Uživajte!
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Sudoku je priljubljena logična igra.

Cilj igre je, da izpolnite tabelo sudoku s 
števili od 1 do 9 tako, da se v nobeni vrsti-
ci, stolpcu ali poudarjenem področju 
velikosti 3 × 3 ne ponovi nobeno število. 

Zanimivost:  Da lahko ima lahko le eno 
rešitev, mora imeti sudoku podanih vsaj 
17 števil. Ne poznamo nobenega sudo-
kuja s 16 števili in eno samo rešitvijo.


