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Potem kar se v zadnjih mesecih, tednih in dnevih dogaja v svetu
in seveda tudi v Sloveniji, se je tej pereči in še bolj žgoči temi težko
izogniti. Praktično vsak, še tako površen pogovor se dotika besede
recesija. Preden sem se lotil pisanja tega uvodnika sem malo pobrskal po netu, če bom našel kakšen res dober vic na temo recesije.
Ne vem ali je res tako hudo, ali pa s(m)o povsem izgubili smisel za
humor. Pregledal sem kar nekaj strani – morda ne ravno pravih, pa
vendar – vicev o tej temi je bore malo, še manj je dobrih. Potem sem
v Google vpisal geslo: recesija v športu in v delčku sekunde sem
dobil kar 152.000 zadetkov. Vsekakor ni malo, glede na to, da gre
za slovensko geslo. Sodeč po komentarjih in zapisih stanje ni prav
rožnato.
Dejstvo je, da je gospodarstvo in predvsem njegov realni sektor v krizi. Sam
nisem ravno velik strokovnjak, ampak zdravorazumska logika mi pravi, da velik
del krivde leži v medijih. Tako so nas prestrašili, da smo zategnili pasove do
zadnje luknje ali morda naredili še kakšno dodatno. Nihče več ne želi trošiti,
posledično se zaustavlja tok denarja. S padcem prodaje, pada tudi produkcija
in nekateri ljudje ostanejo brez služb. Krog je zavozlan in težko ga je prerezati.
Tudi šport že čuti težke čase, v prihodnosti jih bo bržkone še bolj. Čeprav mi
je zadnjič nekdo rekel: »V takih obdobjih ljudje potrebujejo kruha in iger.« To
morda drži, toda slovenskim klubom, tudi najboljšim to ne pomaga dovolj. A
šport je moderno gladiatorstvo in najbrž vsi potrebujemo tovrstne dogodke
zato, da morda izločimo naše frustracije ali pa samo da na tekmovališčih vidimo nekoga, ki bo zgubil, umrl - na simbolični ravni seveda – in mi bomo
srečni, da poraženci nismo mi. Toda šport v našem prostoru se manj kot s sociološko-filozofskimi problemi srečuje s precej bolj kruto realnostjo. V največji
meri se profesionalni šport napaja iz gospodarstva ali sponzorstev, če hočete.
Živimo v malem okolju, na malem trgu, zaradi česar je tudi trg medijskih pravic
slabo razvit. Le redek je klub, liga ali dogodek, ki dobi plačane pravice za
televizijske prenose. Večina kvečjemu sama plačuje produkcijo. Tam, kjer na
šport gledajo kot posel, bi se to bolj težko zgodilo. Iz tega naslova, ki na razvitih trgih prinaša športnim subjektov tudi do 40 odstotkov proračuna pri nas
dohodkov ni. Športne arene, sicer je to verjetno nekoliko preveč glamurozna
beseda, so v večini primerov vse prej kot polne. Še tam, kjer so, razen redkih
izjem seveda, se pojavlja vprašanje koliko ljudi je plačalo vstopnico. Prodaja
artiklov, ki nosijo logotip kluba je pri nas zanemarljivo majhna. V državah, kjer
imajo posamezni športni subjekti dolgoletno tradicijo nastopanja v istem tekmovanju, z bolj ali manj istimi nasprotniki, je seveda nekoliko drugače. Nam
pa je najprej razpadla država, v kateri smo vsaj v ekipnih športih igrali bolj
obrobno vlogo, zaradi česar nimamo tradicije prenašanja najljubšega kluba
iz roda v rod. Prav tako skorajda nimamo zbiralcev tovrstnih izdelkov. Pa tudi
nihče nam ni razložil, da se te stvari prodajajo. Pri nas smo raje to kar delili in
ko so se ljudje na to navadili, je pot nazaj skoraj nemogoča. Izpade nam še
en dober vir dohodka. Morda smo v športno-marketinškem smislu sposobni
narediti zanimive produkte – v resnici je večina siromašnih -, toda ali imamo
trg, oziroma ali jih znamo prodati?
In potem pride recesija. Velika večina je že prej poslovala prek okvirjev mogočega, sedaj se klesti še tisti zanesljivi del. Vsekakor se športu ne pišejo dobri
časi. Preživeli bodo samo najbolj iznajdljivi in najbolj trdoživi. Tisti umetniki, ki
bodo iz vode naredili vino. Naravna selekcija bo kosila brez milosti, toda po
drugi strani so cikli v življenju nekega športa, reprezentance, lige, kluba ali
posameznika normalni. Edino vprašanje je kako ekstremno oddaljena sta vrh
in dno. Vsi preživeli bodo zmagovalci. Morda bo s tem tudi vpliv dogovornih
sponzorstev vse manjši. Tiste, ki bodo v težkih časih ustvarili platformo na kateri bo prava zmes tradicije, vizije, znanja, izkušenj, intelektualnega kapitala in
tudi ali pa predvsem pravih tržno-komunikacijskih aktivnosti ter prijemov skozi
katere bodo vsi vpleteni dobili želene učinke, čaka strma pot navzgor. Do takrat nam ne ostane drugega kot, da se borimo. V RK Gorenje se bomo, tako
kot vedno. Ali kot rečejo ose pred vsako tekmo »Al, smo, al nismo? Smo!«
Mitja Gavriloski

Tisk: Gorenje, I.P.C., d.o.o.
Naklada: 7.500 izvodov
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POKAL EHF

PREDSTAVITEV EKIPE DKSE AIRPORT DEBRECEN
Debrecen je stabilen madžarski prvoligaš, a vendar ima bistveno manj evropskih izkušenj kot Gorenje. Svojo evropsko pot je začel
šele v lanski sezoni. Toda izpadli so že v 3. krogu proti ruskem Skif Krasnodarju. V preteklih letih so se v madžarskem prvenstvu
uvrščali med osmim in četrtim mestom, ki je njihov največji uspeh. Ekipa je slovenski javnosti bolj malo znana, prav tako pa nima
izrazitih zvezdnikov, ki bi igrali pomembno vlogo na večjih tekmovanjih. Toda to ne pomeni, da gre za slabo moštvo.
Debrecen je v 3. krogu Pokala EHF obe tekmi odigral doma in visoko, s skupno 15 goli razlike izločil ukrajinsko ekipo Portovik Južni
(44:33 in 28:24). Po 18 odigranih tekmah trenutno zasedajo solidno 5. mesto. Njihova najnevarnejša strelca sta srednji zunanji
Tamas Frey in krilo Peter Gunya, ki v povprečju dajeta okoli 5 golov na tekmo. Vsekakor pa bo treba biti pozoren tudi na visokega in
nevarnega strelca na desni strani napada Redei Istvana. Izkušnje so na strani Gorenja, toda za napredovanje v četrtfinale bo treba na
igrišču pokazati vse svoje znanje.

PREDSTAVITEV EKIPE DKSE-AIRPORT DEBRECEN
M
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ŠT.DRESA
2
3
12
7
21
10
5
6
11
9
16
14
19
18

IGRALEC
Ambrus József
Csikós Lajos
Djordjevics Srdjan
Frey Tamás
Gúnya Péter
Hornyák Zoltán
Juhász Károly
Kelecsevics Marinko
Lókodi Gergő
Mezei Róbert
Nahaj László
Pálos Gábor
Pető Norbert
Rédei István
Vlcskó Bence
Vyshnevskyy Artem

IGR.MESTO
Levi zunanji
Srednji zunanji
Vratar
Srednji zunanji
Levo krilo
Krožni napadalec
Krožni napadalec
Levi zunanji
Desno krilo
Levo krilo
Vratar
Desno krilo
Srednji zunanji
Desni zunanji
Vratar
Krožni napadalec

STAROST
30
22
30
31
34
20
21
23
20
22
21
23
20
25
18
24

VIŠINA
192
185
194
186
183
191
194
186
199
187
186
197
198
-

TEŽA
96
93
100
91
81
90
88
81
96
80
83
92
120
-

T
18
18
18
17
18
1
17
18
18
17
18
17
8
15
3
18

GOLI
9
10
0
89
88
0
27
51
63
10
0
55
5
69
0
42

POV.
0.50
0.56
0.00
5.24
4.89
0.00
1.59
2.83
3.50
0.59
0.00
3.24
0.63
4.60
0.00
2.33

* Zapustil klub na polovici sezone: Farkasovsky Martin
Trener: Mihaly Kovacs
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LESTVICA MADŽARSKEGA DRŽAVNEGA
PRVENSTVA
M
1.

EKIPA
MKB Veszprém KC

T
17

Z
17

N
0

P
0

GOLI +
630

GOLI 407

REZULTATI DKSE-AIRPORT V DRŽAVNEM
PRVENSTVU
T
34

KR.

DOMAČI

GOSTI

REZULTAT

1

DKSE-Airport Debrecen

Budapest Bank Kecskeméti...

33 : 26 (19 : 10)

2

Csurgói KK

DKSE-Airport Debrecen

35 : 34 (18 : 17)
28 : 28 (13 : 17)

2.

Pick Szeged

17

16

0

1

527

419

32

3

DKSE-Airport Debrecen

Mezőkövesdi KC

3.

Dunaferr SE

17

13

0

4

506

415

26

4

Győrhő ETO FKC

DKSE-Airport Debrecen

21 : 29 (11 : 14)

5

DKSE-Airport Debrecen

Balatonfüredi KC

33 : 32 (18 : 13)

6

Százhalombattai KE

DKSE-Airport Debrecen

31 : 29 (18 : 20)

4.

PLER KC

17

12

0

5

485

437

24

5.

DKSE-Airport Debrecen

18

10

2

6

544

513

22

7

DKSE-Airport Debrecen

Komlói BSK

36 : 24 (21 : 10)

6.

Tatabánya Carbonex KC

16

9

1

6

480

460

19

8

MKB Veszprém KC

DKSE-Airport Debrecen

42 : 27 (19 : 11)

7.

Balatonfüredi KC

17

8

1

8

454

471

17

9

DKSE-Airport Debrecen

Tatabánya Carbonex KC

32 : 25 (10 : 8)

10

PLER KC

DKSE-Airport Debrecen

33 : 22 (18 : 11)

11

DKSE-Airport Debrecen

Dunaferr SE

31 : 26 (14 : 11)

12

DKSE-Airport Debrecen

Gyöngyösi FKK

35 : 27 (18 : 13)

13

Pick Szeged

DKSE-Airport Debrecen

41 : 33 (24 : 12)

14

Budapest Bank Kecskeméti... DKSE-Airport Debrecen

29 : 24 (17 : 13)

8.

Mezőkövesdi KC

17

5

3

9

462

509

13

9.

Budapest Bank Kecskeméti KC

17

6

1

10

466

517

13

10.

Gyöngyösi FKK

17

6

0

11

499

541

12

11.

Százhalombattai KE

18

4

3

11

454

558

11

15

DKSE-Airport Debrecen

Csurgói KK

23 : 22 (14 : 10)

12.

Csurgói KK

17

2

2

13

458

518

6

16

Mezőkövesdi KC

DKSE-Airport Debrecen

27 : 27 (14 : 15)

13.

Komlói BSK

16

2

1

13

425

516

5

17

DKSE-Airport Debrecen

Győri ETO FKC

36 : 23 (14 : 11)

18

Balatonfüredi KC

DKSE-Airport Debrecen

(11.2.09)

14.

Győri ETO FKC

17

0

4

13

401

510

4

19

DKSE-Airport Debrecen

Százhalombattai KE

32 : 21 (15 : 7)

DRUGI PARI OSMINE FINALA POKALA EHF
PAR

GOSTI

1.tek.

1. par OS Belenenses (POR)

DOMAČI

CAI BM. Aragon (ESP

14.2.

2.tek.
21.2.

2. par J.D. Arrate (ESP)

Arhus GF (DEN)

14.2.

21.2.

3. par VfL Gummersbach (GER)

SC Magdeburg (GER)

14.2.

21.2.

4. par Maccabi Rishon Le Zion
(ISR)
6. par Bjerringbro-Silkeborg (DEN)

Zarja Kaspija Astrakhan
(RUS)
TBV Lemgo (GER)

15.2.

21.2.

14.2.

18.2.

7. par US Ivry handball (FRA)

US Creteil Handball (FRA)

15.2.

22.2.

8. par TSV St.Otmar St. Gallen
(SUI

RD Merkur (SLO

11.2.

21.2.

USPEHI RK GORENJE V
EVROPSKIH POKALIH
V letošnji sezoni Gorenje beleži svoj 13. nastop v evropskih pokalih. Tekma proti Debrecenu bo hkrati jubilejna, kajti to bo že
75. dvoboj velenjskih os na evropskem prizorišču. Prav gotovo
številka, s katero se lahko pohvali le omejeno število evropskih
moštev.
SEZONA
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95

TEKMOVANJE
Liga prvakov
Pokal pokalnih zmagovalcev
Liga prvakov
Liga prvakov
Pokal pokalnih zmagovalcev
Pokal pokalnih zmagovalcev
Pokal EHF
Pokal pokalnih zmagovalcev
Pokal pokalnih zmagovalcev
Pokal pokalnih zmagovalcev
Pokal EHF
Pokal pokalnih zmagovalcev
Pokal EHF

REZULTAT
1/8 finala
2. krog
1/8 finala
1. krog / 3. mesto
¼ finale
½ polfinale
3. krog
4. krog
1/8 finala
1/8 finala
¼ finale
1/16 finale
½ finale
5
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POM L A D N A P R H A !
Polna užitkov. V tuš kabini LUX.
Spoznajte novost v naši ponudbi. Elegantno stekleno tuš
kabino LUX, ki vam po napornem dnevu z odlično prho vselej
zagotovi prijetne trenutke sprostitve. Predajte se tisočim
kapljicam, ki vas obdajajo in razvajajo.
Iz pestrega nabora barv in vzorcev stekla izberite svojo
najljubšo kombinacijo, ki vam bo zagotavljala leta in leta
tuširanja in uživanja.

www.reﬂex.si
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26 hitrih
Momir Rnič: Mamina sarma je zakon

Momir Rnič je pred sezono prestopil v Gorenje. Ne kot
velika okrepitev, temveč kot potencial za prihodnost.
Kot eden najbolj nadarjenih rokometašev Srbije, - v
svojo vitrino je postavil že dva naslova najboljših s kadetskega EP 04 v Beogradu in SP 05 v Katarju - je v
Velenju hitro uvidel, da mu do vrhunskosti še vedno
manjka zelo veliko. Toda prijazni mladenič iz Zrenjanina, ki se trudi odgovarjati v slovenščini, se tega zaveda.
In morda nekoč zrase v vrhunskega igralca, takega kot
je bil nekoč njegov oče, jugoslovanska legenda Momir
Rnič starejši.
1. Kdaj si začel trenirati in zakaj ravno rokomet?
Trenirati sem začel pri 10 letih kot pionir v rodnem Zrenjaninu.
Šport mi je bil všeč. Bil sem strasten navijač Nenada Peruničiča.
Na televiziji sem gledal vse možne tekme. Zanimivo pa je, da oče ni
bistveno vplival na mojo odločitev in čeprav sem na video kasetah
videl nekaj njegovih tekem, me to ni toliko pritegnilo. Rokomet je bil
zame enostavno edina možna izbira.

2. Pri katerem trenerju si se naučil največ?

smijo te še dodatno motivirajo. Mislim, da so fantastični. Prisilijo
te, da daš še več kot si morda sposoben. Ob tej priložnosti se jim
zahvaljujem za zvestobo in odlično navijanje na vseh tekmah.

V mlajših selekcijah se je zamenjalo veliko trenerjev. Vsak mi je pokazal nekaj novega. In pri vsakem sem se nekaj naučil. Še vedno
se lahko veliko naučim. Že teh šest mesecev kolikor sem v Velenju,
je zame velika izkušnja, od trenerja Obrvana in soigralcev pa skušati vsrkati čim več znanja. Zavedam se, da je moja igra v obrambi
slaba in, me v preteklosti ni privlačila, toda zdaj pa mi je jasno, da
brez tega elementa ne bom nikoli vrhunski igralec.

9. Si vraževeren in ali imaš posebne priprave pred
tekmo?

3. Za kateri klub bi v idealni situaciji najraje zaigral?

11. Vzdušje v ekipi in njena najboljša lastnost?

Ne vem. Zelo sem vesel, da sem prišel v takšno ekipo kot je Gorenje. Vsi so pravi profesionalci. Zaenkrat razmišljam samo o Gorenju, kjer se želim maksimalno potruditi in čim bolj napredovati. Če
bi lahko izbiral, bi želel igrati v Kielu.

Največja vrednost je ravno vzdušje. Ni zavidanja, gre za pravi kolektiv, v katerem dobro treniramo, in mislim, da nam lahko gre samo
še boljše.

4. Najboljši igralec na svetu?

Sem velik navijač Partizana, v vseh športih. Bil sem na nekaj derbijih proti Crveni Zvezdi. Ne morem opisati vzdušja na teh tekmah.
Noro!

Trenutno je to Nikola Karabatič. On igra ves čas, skoraj vsako tekmo s polno minutažo, na najtežjih pozicijah tako v bundesligi in kot v
francoski reprezentanci. Igra brez počitka in tudi zato je najboljši.

5. Kaj je bolj pomembno, talent ali trdo delo?
Najboljša je prava mešanica. Talent ti brez dela ne more pomagati.

6. Najlepši rokometni spomin in najbolj boleč?
Najlepši spomin je prav gotovo, ko smo dve leti zapored postali kadetski evropski in svetovni prvaki. Ponosen sem na 20 nastopov v
članski reprezentanci Srbije. Najhujša izkušnja pa je polfinale mladinskega evropskega prvenstva leta 2006 ko smo proti Švedom
izgubili, sam pa sem si za nameček potrgal kolenske križne vezi.

7. Najboljša tekma v dresu Gorenja?
Še ni prišla. Mogoče sem bil soliden proti Ribnici v gosteh v državnem prvenstvu.

8. Kaj ti pomenijo Šaleški graščaki?
Veliko lažje je igrati pred polno dvorano. Ko začnejo z bobni in pe-

Verujem v boga in v Zrenjaninu sem pogosto hodil v cerkev. Tudi
tukaj imam določene rituale, a bi jih zadržal zase.

10. Največji komedijant v ekipi Gorenja je in zakaj?
Jure Dobelšek je brez konkurence. Vedno je razpoložen za šale in
»zafrkancije«.

12. Za koga navijaš v rokometu in ostalih športih?

13. Idealen konec tedna je?
Druženje s punco, prijatelji in družino.

14. Idealno jutro je?
Če lahko spim malo dlje in se počasi prebujam v dan. Kavica in
športni časopisi so obvezen ritual.
15. Sanjske počitnice? V toplih krajih.

16. Najljubši predmet življenja?
Odkar sem zdoma je to računalnik, ki je pomembno sredstvo komuniciranja.
17. Najljubše dejanje? Pozornost do ljudi, ki so mi blizu.

18. Najljubši film, glasba, nanizanka, oddaja, knjiga?
Gledam veliko filmov, a nimam najljubšega. Tuje glasbe ne poslušam pogosto, sem pa velik »fan« Cece. Od nanizank sem se zagrel
za Beg iz zapora. Od oddaj pogosto pogledam Bravo šov na Pinku.
Knjige zamenjujejo časopisi vseh vrst.

19. Stil oblačenja?

VAŠ SVET
JE SVET
PRIHODNOSTI

Verjamemo v dialog,
ki se začne z nasvetom,
konča pa z zadovoljstvom
partnerjev.
SMART COM d.o.o., Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana-Črnuče

Transportna omrežja
Pristopna omrežja
Sistemi vodenja omrežij (OSS)
Omrežja NGN
Sistemi javne telefonije IP
Video sistemi
Napredna LAN omrežja
Sistemi telefonije IP za podjetja
Sistemi elektronske varnosti

Športno. Če se je treba urediti, potem se pa »zrihtam«.

20. Obvezna dnevna oprema brez katere ne greš
nikamor?
Torbica v kateri je vse nujno za preživetje.

22. TV ali računalnik, koliko in zakaj (ne)?
Prej sem bolj gledal TV, sedaj je računalnik prevzel primat.

23. Kaj storiš, ko želiš, da bi te svet pustil pri miru?
Izklopim vse elektronske naprave.

24. Najljubša jed in pijača?
Nisem izbirčen, jem vse, najboljša mi je mamina hrana. Sarma je
zakon. Najraje pijem sokove.

25. Na katero svojo lastnost se lahko vedno najbolj
zaneseš?
Vztrajnost.

26. Ljubezen je, ko imaš poleg sebe iskreno žensko
na katero se lahko zaneseš in ona nate.
Medsebojno spoštovanje je garancija za uspešno zvezo.
www.smart-com.si
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Nagradna igra

RK Gorenje in trgovina Hummel nagrajujeta!
Naštejte vsaj dva slovenska kluba in eno reprezentanco, ki nosi športno opremo hummel?
1. nagrada – žoga hummel s podpisi igralcev RK Gorenje
2. nagrada – majica hummel
3. nagrada – kapa hummel
Ime in priimek: ..........................................................................................................................................................
Naslov in kraj: ...........................................................................................................................................................
e-pošta: ..................................................................................................................................................................
mobilni telefon: .........................................................................................................................................................
* Osebne podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Kupone pošljite do 25. februarja na naslov: trgovina hummel, Kidričeva 2b, 3320 Velenje. P.S. Odgovor najdete na www.hummel.dk.
Žrebanje bomo opravili v oddaji RKG pressing time out na Mojem radiu.
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Branko Tamše analizira SP 2009

Prvenstvo je imelo določene kvalitete, a tudi slabosti.
Po mojem mnenju prvenstva po olimpijskih igrah niso
tako kakovostna kot tista pred njimi. Očitno so igralci
iztrošeni, poleg tega pa imajo samo 14 dni na voljo za
pripravo na svetovno prvenstvo. Dejstvo je, da je kakovost razpršena, saj na SP nastopajo številne skoraj eksotične reprezentance kot so denimo Avstralija, Alžirija, Kuba, Kuvajt, Brazilija ali Argentina, ki so v eni tekmi
morda sposobne presenetiti, da pa bi se približale vrhu
pa jim manjka še zelo veliko.
Sama kakovost igre je bila tako na nižjem nivoju kot denimo na
olimpijskem turnirju. Moram priznati, da so me zelo presenetili
Južni Korejci, ki imajo velik potencial, hitre noge in dobro gibanje, v nekih specifičnih obrambah, manjka pa jim disciplina
v igri in taktično znanje. Po eni strani nimajo višine in mase,
ampak to kompenzirajo s hitrim gibanjem. Bili so prav prijetno
presenečenje, za povrh ne prihajajo iz Evrope, ampak iz druge
celine, kar je zagotovo dobro. Svoje so dodali tudi naši krvniki
Slovaki, ki so se gladko uvrstili v drugi krog in tudi tam enkrat
zmagali. Poleg njih so tu Makedonci, ki so navduševali in odigrali nad svojimi pričakovanji, hkrati pa so imeli tudi zelo dobro
podporo s tribun. Srbije pet let ni bilo na velikih tekmovanjih
in mislim, da če ne bi imeli določenih nesoglasij znotraj ekipe,
bi se lahko uvrstili tudi v polfinale. Preveč oscilirajo od vrhunskih do povsem povprečnih predstav, kar se jim ponavlja na
vseh tekmovanjih. Imajo zelo dobre posameznike, toda težko
sestavijo usklajeno celoto, tako da včasih delujejo kot povsem
razbita vojska. V polfinale so uvrstile tri od štirih reprezentanc,
ki sem jih tudi sam pričakoval tam. Poleg Hrvaške in Francije
do neke mere še Poljsko. V krog polfinalistov sem uvrščal še
Nemce in Dance. Razočaran sem z igrami španske in ruske reprezentance, kajti pričakoval sem, da bo s prihodom uglednega
in cenjenega strokovnjaka Valera Rivere Španija še nadgradila
svojo kakovost, še posebno po odličnih igrah v pripravljalnem
obdobju, ko so delovali zelo čvrsto. Med drugim so premagali
Nemce, s kar 11 goli razlike, toda na prvenstvu so po porazu s
Hrvati povsem popustili. Nemci so pomladili ekipo, toda trener
Hainer Brand ve kaj dela in z malo sreče bi lahko bili znova v
polfinalu. Že na naslednjem velikem prvenstvu jih tam tudi vidim. Švedi so igrali dober in dinamičen rokomet. Bolj kot se
je turnir bližal h koncu, bolj so pojenjali in kot vse kaže nimajo
dovolj širokega izbora kakovostnih igralcev, kar se jim je poznalo v zaključnih bojih. Na drugi strani so se Poljaki in Norvežani
v drugem krogu dvignili kot feniks iz pepela, Poljaki pa so brez
točk iz prvega dela prišli celo do polfinala, medtem ko so Norvežani nesrečno v zadnjih sekundah ravno proti Poljski izgubili
možnost za medaljo. Danci so še enkrat dokazali, da sodijo v
sam svetovni vrh, toda bili so bistveno manj prepričljivi kot na
evropskem prvenstvu na Norveškem. Odstopali sta obe, ta trenutek najboljši reprezentanci na svetu Hrvaška in Francija. Domačine je poleg kakovosti nosila še fenomenalna publika, medtem ko so Francozi še enkrat več dokazali, da znajo zelo dobro
tempirati formo v turnirskem sistemu. Hrvatom se je poznalo, da

jim manjka povsem zdrav in pripravljen Ivano Balič, ki je igralec
za ustvarjanje razlike, poleg tega Petar Metličič, ki ni več na
ravni preteklih let, ni imel prave zamenjave. Tu bi lahko bolj do
izraza prišel Denis Buntič za katerim so tri dobre klubske sezone, v reprezentanci pa ne najde ali ne dobi pravega mesta. V
to ekipo bi prav gotovo sodil tudi »naš« Drago Vukovič, ki lahko
igra v obe smeri, zelo močan pa je tudi v polprotinapadih, toda
očitno ga selektor Lino Čevrar ne vidi v tej luči. Francozi imajo izkušene posameznike, ki ne podležejo pritisku občinstva.
Kljub temu, da so prvenstvo bolj ali manj odigrali z devetimi ali
desetimi igralci, se jim to praktično nikjer ni poznalo. Imajo resnično igralce z izjemnimi individualnimi sposobnostmi, ki lahko
v vsakem trenutku odločijo tekmo. Kljub temu, da je manjkal
krožni napadalec Bertrand Gille in na desnem zunanjem niso
imeli klasičnega desnega zunanjega, so z odlično obrambo na
čelu z najboljšim vratarjem sveta Thieryem Omeyerjem zlomili
odpor vsakega nasprotnika. V napadu pa sta Daniel Narcise in
Nikola Karabatič brez večjih težav razbijala vse vrste obramb.
Zlata medalja je povsem zaslužena. Tricolori so tako v treh letih
osvojili vsa tri velika tekmovanja. Najboljša sedmerka: Guigou,
Karabatič, Lijewski, Čupič, Omeyer, Vori in Lackovič. Slednji
je edini, ki tokrat ne sodi med najboljše, kajti nenazadnje je še
njegov kolega Tonči Valčič odigral na višji ravni. Kakorkoli že,
Hrvati so organizirali resnično brezhibno svetovno prvenstvo, s
prekrasnimi dvoranami in fantastičnim občinstvom. Manjkala je
le Slovenija. Če je bilo še Hrvatom žal, ne glede na razloge, da
nas ni zraven, kako je lahko šele nam?
Branko Tamše
Ivan Čupič je resnično pokazal, da je izvrsten strelec realizator, igralec. Glede na njegova leta je izredno pameten in zrel
igralec. Osebno me ni presenetil, kajti že z igrami v Gorenju
je dokazoval, da gre za izjemnega rokometaša. Upal sem
samo, da bo dobil priložnost. Na koncu jo je in jo seveda maksimalno izkoristil. Po mojem mnenju je povsem zasluženo
osvojil naziv najboljšega desnega krila na svetu. Če bi igral
vse tekme ves čas bi po mojem mnenju visel tudi svetovni
rekord, ki ga je postavil Kiro Lazarov v nevarnosti, kajti Čupič
je sposoben vsako tekmo zabiti od 10 do 15 golov.
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Pogovor
IVAN ČUPIČ - najboljše desno krilo na svetu

Čestitke za srebrno medaljo, čeprav si še vedno
razočaran. Kako si videl vašo reprezentanco na
skozi turnir?
Prva tekma je bila malo nepričakovano negotova otvoritev prvenstva proti Koreji. Zelo težka tekma, ki smo jo odigrali v krču.
Morali smo se boriti od prve do zadnje minute. Kar se mene
tiče, je bila to daleč najtežja tekma na prvenstvu, saj je bilo
ogromno pritiska, nervoze in pričakovanja ljudi. Sledili sta lažji
tekmi s Kuvajtom in Kubo. Tu smo se nekako spraznili, poleteli,
navadili na polno dvorano in potem eksplodirali proti Špancem
in Švedom. In kar je bilo najbolj pomembno, prenesli smo štiri
točke v drugi krog. Proti Madžarom in Slovakom nismo bili najboljši, počasi smo čutili utrujenost. Nismo igrali bajno, nismo
leteli po terenu, a najpomembneje je bilo, da smo zmagali in
si zagotovili polfinale. Proti Francozom sta trenerja taktizirala,
počivali so najboljši posamezniki. Sledila sta dva dneva počitka
pred dvobojem proti Poljakom, kar nam je zelo ustrezalo. Uspeli
smo se dobro spočiti in pripraviti ter v polfinalu zasluženo premagati Poljake. V finalu smo bili prekratki. Francozi so bili boljši,
zasluženo so zmagali. Žal nam je, ker smo bili tako blizu, lahko
bi osvojili zlato, a tudi srebro ni tako slabo.

Kaj vam je manjkalo, mogoče kakšen igralec kot
Denis Buntič ali morda dovolj izkušeni Drago
Vukovič? Morda pravi Goran Šprem, ki do finala
ni veliko igral, potem pa kar celo tekmo? Kaj vam
je manjkalo?

upravičil pričakovanja, da sem zasluženo med prvih sedem tako
v reprezentanci kot tudi na svetu.

Šprem je igral proti Kubi in Kuvajtu, potem pa 10 dni samo treniral. Mislim, da je pregorel v želji, saj se je želel dokazati, da si
je zaslužil več minutaže. Ni mu šlo, mi pa smo imeli samo eno
levo krilo, tako da je moral igrati vseh 60 minut. Okoli Denisa
Buntiča, Draga Vukoviča ali koga drugega sem brez komentarja. Mislim, da je velika škoda, ker Ivano Balič ni bil pripravljen,
ne samo v finalu, ampak tudi v vseh drugih tekmah. Enostavno
ni zmogel odigrati svoje vloge. Če ne bi bilo toliko poškodovan,
če bi bil maksimalno pripravljen, potem bi osvojili naslov svetovnih prvakov.

Tudi v Zagrebu so ljudje odlično navijali. Vsekakor poraz nima
nič opraviti z njimi. Oni so nas od prvega dneva priprav skoraj
ves mesec dni bodrili, in niso bili samo osmi, temveč prvi igralec. Še enkrat se jim zahvaljujem.

Si na pripravah upal, da boš dobil takšno
minutažo, zaupanje selektorja in odigral takšno
vlogo?
Verjel sem, da me bo ta reprezentanca potrebovala, da mi bo
selektor Lino Červar zaupal določeno vlogo. Začel je Vedran
Zrnič, na prvih treh tekmah sva igrala vsak po polčas, nato so
mi selektor in tudi ostali izkazali veliko zaupanje. Upam, da jih
nisem razočaral, da sem odigral na visoki ravni. Vem, da je vedno lahko še boljše, pravzaprav moraš biti bolje. Upam, da sem

Če bi se igralo v Splitu ali Zadru, kjer so navijači
še bolj glasni in organizirani, bi premagali Francoze?

Veliko se je govorilo o sodnikih v finalu, so bili na
njihovi strani.
Ne želim veliko govoriti o tem, a dejstvo je, da v takšnih tekmah,
ko se srečata dve odlični ekipi, sodnikom ni treba dati 10 ali 15
žog, da bi nekdo zmagal. Če da sodnik eno ali dve sumljivi žogi
takšni ekipi kot je Francija, potem tako izkušeni igralci kot so
oni, to seveda izkoristijo. Mi smo v teh trenutkih zaradi nervoze
izgubili glavo, splet okoliščin jim je bil naklonjen in tudi to je
vplivalo na končni rezultat.

Izbran si bil za najboljše desno krilo, na razglasitvi pa je zgledalo kot da nočeš tega priznanja?
Zelo sem srečen, brez lažne skromnosti To je prestižna nagrada za katero igraš, za katero treniraš. A v tistem trenutku mi ni
bilo do ničesar. No, potem ko sem prespal dan ali dva, sem
dojel, da je velik uspeh postati najboljše desno krilo na svetu.
Takrat pa mi ni bilo niti do slikanja, niti do nagrade, pravzaprav
do ničesar. Hotel sem samo oditi v slačilnico. Takšen je pač
šport, enkrat zmagaš drugič izgubiš, to je življenje.

Kako je bilo ko ste z odra za podelitev odšli v
garderobo?
Kako pa bo, nekateri so jokali, skoraj sama tišina, nihče ni govoril. A potem ko smo slišali, da nas v centru Zagreba, na trgu
Bana Jelačiča čaka veliko ljudi, ki zmrzujejo zaradi nas smo se
počasi pobrali . Vsaj meni se je vrnil nasmeh na ustnice, ko
sem videl, da nas je prišlo pozdravit 30.000, 40.000 ljudi, da
smo očitno kljub vsemu naredili nekaj dobrega, da ljudje v nas
vidijo junake.
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Vračaš se v Velenje. Veliko se lahko osvoji tudi v klubski sezoni?
Seveda. Vse tri trofeje so še v igri. Pomembno je
predvsem prvenstvo. Na začetku smo imeli smolo s
poškodbami. Jaz in Sergo Datukašvili sva se pozno
priključila, ampak vseeno smo odigrali odličen prvi
del. Moram poudariti, da nisem poznal slovenske
lige, nisem vedel kako dobri smo. Sedaj držimo vse
v svojih rokah. Zame smo najboljša ekipa v Sloveniji.
Morda na papirju nimamo najboljših igralcev, toda
ekipa je pravi kolektiv, dobro smo sestavljeni, naša
igra ima glavo in rep. Lahko osvojimo tako prvenstvo
kot pokal, kar pa se tiče evropskega Pokala EHF
imamo vsaj na papirju nekoliko lažjega nasprotnika.
Mislim, da smo proti Debrecenu favoriti. Če gremo
med osem in bomo še imeli še malo sreče pri žrebu
sreča, potem uvrstitev v polfinale ni nemogoča.

V Gorenju imaš še dveletno pogodbo,
a zate se zanimajo veliki klubi kot so
Rhein-Neckar Lowen, Zagreb in drugi?
Kako ti gledaš na vse to? Ti ponudbe
godijo?
Če ti po resnici povem, vem kolikor sem pač prebral
v časopisih. Vse to se me ne dotika preveč, kajti
maksimalno sem osredotočen na Gorenje. Še vedno sem pod vtisom svetovnega prvenstva. Vem,
da me čakajo nove obveznosti, vem da Gorenje
čaka name, da bomo takoj morali začeti z zmagami.
Kar se ponudb tiče, nočem o tem veliko razmišljati,
govoril sem tako s svojim menedžerjem, kot tudi z
direktorjem kluba in s tem se res ne želim obremenjevati. Naj se oni med sabo dogovorijo kako in kaj.
Če me bodo prodali, bom šel s težkim srcem, kajti
tu so me odlično sprejeli, počutim se fantastično,
ljudje me imajo radi. Imam dobre pogoje, dobro pogodbo in če se klub odloči, da bom ostal, potem to
ne bo težko.
Mitja Gavriloski

Cinkarna je podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred
135 leti. Do leta 1968 pretežno metalurško podjetje
je z razvojem postopno prešlo v prevladujočo kemijsko-predelovalno dejavnost. Danes sodi med
največja slovenska kemično-predelovalna podjetja,
kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1100
ljudi in ustvarja preko 150 milijonov evrov skupne
letne prodaje. Več kot 80% svoje celotne prodaje
realizira na zahtevnih globalnih trgih.

www.cinkarna.si
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Novice – naši »gastarbajterji«

Bivši

rokometaši Gorenja Momir Ilič (8), Drago Vukovič
(5) in srebrni iz zadnjega svetovnega prvenstva Vedran
Zrnič (4) so dobro odprli drugi del klubske sezone, potem ko so na težkem gostovanju proti Nordhornu igrali
neodločeno, čeprav so imeli tik pred koncem priložnost
za zmago. Skupaj so prispevali več kot polovico golov
Gummersbacha. Trenutno so na 8. mestu, a le dve točki
za petim, ki še vodi neposredno v evropske pokale.
Vid Kavtičnik je že v začetku nadaljevanja sezone v odlični strelski formi, saj je k visoki zmagi Kiela proti Ballingenu s 44:31 prispeval 7 golov, ob Kimu Anderssonu pa je bil najboljši strelec
vodeče ekipe v ligi. Na lestvici najboljši strelcev je z 71 goli trenutno na 14. mestu, medtem ko Momir Ilič zaseda visoko 3. mesto.
Potem ko je Kiel že zavrnil ponudbo Rhein-Neckar Lowena za
Nikolo Karabatiča v višini 1,5 milijona evrov, pa še vedno obstaja
možnost, da bi Velenjčan Vid Kavtičnik že v naslednji sezoni prestopil v moštvo svojega bivšega trenerja Noke Serdarušiča.
Sergej Rutenka je komaj čakal, da se začne drugi del sezone,
potem ko je jeseni odigral le osem tekem državnega prvenstva

in tri v ligi prvakov, zaradi poškodbe mišice. Za njim je naporno
pripravljalno obdobje, v katerem je z ekipo Ciudad Reala treniralo le osem igralcev, vsi ostali pa so nastopili na SP. »Poškodba
mišice se mi vleče že kar nekaj časa. Verjamem, da so težave
mimo in da bom lahko znova maksimalno pomagal svoji ekipi.
Željan sem rokometa in težkih tekem,« pravi Rutenka in dodaja:
»Moram reči, da kar zavidam vsem, ki so igrali na svetovnem prvenstvu in kar malo mučno mi je bilo gledati tekme le po televiziji.
Komaj čakam, da bom spet dobil pravico do igranja na največjih tekmovanjih.« Rutenka je zadnjo tekmo za Slovenijo odigral
na svetovnem prvenstvu 2007 v Nemčiji, leta 2010 pa bo dobil pravico do igranja za špansko ali belorusko reprezentanco.
Luka Dobelšek, ki je lani odšel v TUS N`Lübbecke, trenutno vodečo ekipo 2. nemške lige, bo zaradi zloma dlančne kosti moral
počivati vsaj dva meseca, kolikor bo trajalo okrevanje po operaciji. V 15 tekmah je Dobelšek zabil 25 golov. Pred kratkim je podpisal novo dvoletno pogodbo. Seli se v Emsdetten, ki trenutno za
2. mestom in kvalifikacijami za bundesligo zaostaja za tri točke.
Luka bo znova združil moči z bivšim trenerjem Gorenja Larsom
Waltherjem.

©
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V pričakovanju nadaljevanja sezone

Še 17 tekem do konca državnega prvenstva. Vmes bodo še tekme Pokala EHF in finalnega turnirja četverice za
Pokal Slovenije. Skupaj najmanj 21 dvobojev, polovica od tega spektaklov. Pričakujemo lahko intenzivne štiri rokometne mesece, v katerih si nihče od konkurentov za vrh ne sme privoščiti popuščanja. Lahko ima slab dan in zatem
naredi popravni izpit, ki je resda precej težji, toda več spodrsljajev lahko pomeni usodno napako. Zaenkrat sta Koper in Gorenje v ospredju, a ne glede na vse bodo Celjani še velik trn v peti, dokler bo vsaj teoretična možnost za nov
naslov. Dejstvo je, da vsi računajo na male, ki bi ob pravem dnevu, energiji, motivu in tudi sreči vzeli skalp konkurenta. Pravijo, da se prvenstvo odloča na malih tekmah. V rednem delu ima Gorenje tri težka gostovanja. Verjamemo,
da so sredinega v Ormožu preživeli, sledila bosta še dve, morda najtežji preizkušnji, v Celju in Trebnjem.
Doma proti Preventu, Ribnici in Slovanu načeloma ne bi smeli oddati točk, kot tudi ne na gostovanju pri Krki. Celjani zapored igrajo
s Preventom in Gorenjem doma ter Koprom v gosteh. Slednji ima najboljši razpored, kajti poleg državnih prvakov gosti še neugodni
Slovan in Ormož, vprašanje pa je ali bo gostovanje v Slovenj Gradcu konec marca nevarno. Trenutno so Primorci še vedno v najboljšem položaju, saj imajo najboljši razpored do konca rednega dela lige. A vendarle samo Gorenje še lahko prevzame najvišjo pozicijo
pred končnico. Celjani so zaenkrat le preveč zadaj. Njih lahko v igro vrne le še izjemna serija, v kateri bi morali zmagati na praktično
14. zaporednih tekmah. V zadnjih treh krogih pa odločati o prvaku. Se lahko ponovi lanska zgodba, ko so bile tri kroge pred koncem
vse tri ekipe v točki ali dveh razlike? Lahko, a po drugi strani je možno, da bo prvenstvo končano že veliko prej. Dejstvo je, da v MIK
1. ligi lahko vsak premaga vsakega, kar pa ni nujno posledica kakovosti in izenačenosti ekip. A ne glede na to, videli bomo peklensko-adrenalinski boj do zadnjega diha. Koper in Gorenje si najbolj od vsega želita položiti »kanto« za naslov prvaka v svojo vitrino. Vsi
ostali hočejo sodelovati, zagreniti življenje, postaviti najvišjo oviro, nenazadnje hočejo svoj del zgodbe. Čeprav so ponavadi mine na
katerih so se spotaknili poraženci hitro zakopane in pozabljene. Ta ekipa Gorenja se je že zapisala v anale z najdaljšo serijo v zgodovini kluba. Neporažena je že 18 tekem zapored. Za osami je fantastičena niz, ki ga je še lep čas ne želijo prekiniti. Težka naloga?
Nedvomno! Kajti ritem bo čedalje bolj naporen, pritiska bo vedno več in glave bodo postale zelo utrujene. Vedno težje bo zjutraj
vstati iz postelje in najti motiv za nove zmage. A le najboljše čaka zadoščenje! Neki modrec je dejal: »Važna je pot in ne cilj.« Super,
a tokrat šteje tudi cilj.

MLAJŠE SELEKCIJE
MLADINCI
Mladinci, ki jih je z novim letom prevzel Branko Tamše so trenutno
trdno zasidrani na 2. mestu s 23 točkami, potem ko so v zadnjem
krogu premagali Koprčane, vodečo ekipo lige s 34:30. S 101
golom je najboljši strelec Niko Medved. V sezoni so zabeležili tri
poraze, letos pa še niso izgubili.
KADETI
Kadete sedaj trenira Tomaž Juršič. Potem ko so bili kar 16 tekem
zapored neporaženi, so jim v 3. krogu polfinalne skupine B Celjani
odčitali lekcijo in jih premagali visoko, s kar 9 goli razlike (42:31).
Uvrstitev na finale bo bržkone zelo težka, največ možnosti poleg
Krškega, Celja in Dola pri Hrastniku pa ima tudi Gorenje.
STAREJŠI DEČKI
A
Tudi starejši dečki A so pretekli teden izgubili proti Celju s 33:22.
V polfinalni skupini bodo seveda naredili vse, da se približajo finalu državnega prvenstva, toda to bo zelo, zelo težka naloga. Trenutno so četrti s štirimi točkami.
B
Bolje kaže starejšim dečkom B, ki imajo zaenkrat le en poraz v
polfinalu državnega prvenstva in so na dobri poti v finale. Klonili
so le v Krškem, a premagali Celjane. Strelsko razpoloženi Rok
Ovniček je s 44 goli daleč najboljši v vrstah os, skupno pa je na
drugem mestu.
MLAJŠI DEČKI
A
Tem generacijam je seveda primarno učenje in igranje rokometa,
manj pa seveda rezultati. A ne glede na to, fantje se dobro držijo,
v vzhodni skupini imajo krog pred koncem še vedno možnost za
osvojitev tretjega mesta, čeprav niso več odvisni samo od sebe.
B
Najmlajši so se v tem letu veliko naučili in predvsem v zadnjih
tekmah pokazali, da so izjemno napredovali od začetka sezone.
Zmagali pa so tudi na zadnjih treh tekmah. V vzhodni skupini so
na 5. mestu.
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DRŽAVNO PRVENSTVO

RAZPORED TEKEM V MESECU FEBRUARJU
DATUM
14.2.
18.2.
21.2.

DAN
SOBOTA
SREDA
SOBOTA

URA
20.00
19.00
17.00

KRAJ
VELENJE
VELENJE
DEBRECEN

TEKMO.
POKAL EHF
1. MIK LIGA
POKAL EHF

FAZA
1/8 FINALA
17. KROG
1/8 FINALA

DOMAČI
GORENJE
GORENJE
DEBRECEN

GOSTI
DEBRECEN
PREVENT
GORENJE

LESTVICA MIK 1. LIGA
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

EKIPA
RK CIMOS KOPER
RK GORENJE
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
RK PREVENT
RD SLOVAN
RK TRIMO TREBNJE
RK JERUZALEM ORMOŽ
RD RIBNICA RIKO HIŠE
RD MERKUR
RK RUDAR EVJ TRBOVLJE
MRK KRKA

T
14
13
14
13
14
14
14
13
14
14
13

Z
11
11
9
7
6
6
4
5
2
3
1

N
3
1
1
2
3
2
3
1
3
0
1

P
0
1
4
4
5
6
7
7
9
11
11

RAZLIKA
457 : 376
401 : 331
393 : 336
363 : 351
346 : 363
383 : 371
375 : 386
339 : 352
354 : 399
364 : 444
316 : 382

T
25
23
19
16
15
14
11
11
7
6
3

STATISTIKA IGRALCEV RK GORENJE
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

IGRALEC
ČUPIĆ IVAN
KAVAŠ BOŠTJAN
MLAKAR MATJAŽ
HARMANDIĆ ADNAN
RNIĆ MOMIR
DATUKASHVILI SERGIO
DOBELŠEK JURE
GOLČAR ROK
BEZJAK MARKO
SOVIČ SEBASTJAN
ŠTEFANIČ ALJOŠA
OŠTIR MARKO
GROMYKO YURY
MEDVED NIKO
SIRK ALEŠ
VREČAR MATIC
GAJIĆ IVAN
SKOK MATEVŽ
STOJANOVIK RADOSLAV
TALETOVIČ EMIR

N
11
11
13
11
13
10
10
12
13
13
12
13
9
9
10
1
12
12
5
1

GOLI
85
43
36
33
32
31
29
26
23
20
16
10
6
5
3
2
1
0
0
0

7m
35
0
0
8
5
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

7m+
28
0
0
6
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2`
2
4
11
3
0
1
2
3
3
3
8
10
2
1
0
0
0
0
2
0

LESTVICA STRELCEV V MIK 1. LIGI
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IGRALEC
DOLENEC JURE
ČUPIĆ IVAN
ČUDIČ BOJAN
BRUMEN MATJAŽ
ŠIMIČ ROK
ŽURAN ROK
DUJMOVIČ MARKO
SKUBE SEBASTJAN
ČANČAR DEJAN
ROJC BLAŽ

EKIPA
RD MERKUR
RK GORENJE
RK JERUZALEM ORMOŽ
RK CIMOS KOPER
RK PREVENT
RK JERUZALEM ORMOŽ
RK PREVENT
RK TRIMO TREBNJE
RK RUDAR EVJ TRBOVLJE
MRK KRKA

GOLI
89
85
85
83
83
75
75
72
70
69
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