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Champions League
ponosno predstavlja:
EHF liga prvakov, skupina B:
Uradni bilten: Posebna izdaja mesečnika Devetka, letnik 12, številka 2/09-10

RK Gorenje Velenje vs.
MKB Veszprem KC
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SIMPLICITY JE TREND.
SIMPLICITY JE NAČIN ŽIVLJENJA.

SIMPLICITY je odločitev za MANJ nepotrebnega odločanja in VEČ uživanja! Simplicity so aparati, ki s
svojo popolnostjo delujejo enostavno.

www.gorenje.si
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2009/10 EHF Men’s Champions League

Dear Handball Friends,
Welcome to the Group Phase of the 2009/2010 EHF Men’s EHF Champions
League. The new season brings with it fresh and exciting challenges for
Europe’s top clubs as the Champions League enters a new era.
24 teams will fight it out for the Men’s Champions League title, fewer than
in previous years, and a development that will guarantee handball fans at
venues across the continent even more excitement and top quality action
from the world’s leading handball stars.
Europe’s best teams will play ten rounds of matches through to March
2010 in their quest to reach the next round and the last 16 knock-out phase. And we should not
forget the glittering prize awaiting this year’s semi-finalists, a place in the first ever FINAL4.
20,000 handball fans will pack the Lanxess arena in Cologne, Germany on Saturday 29 and Sunday 30 May as Europe’s best four teams compete in the EHF Champions League FINAL4 for the
right to lift the Champions League trophy. The FINAL4 will be the handball event of the year and
is one not to be missed!
I can promise you that the 2009/10 EHF Men’s Champions League season will be truly special for
all players, clubs, handball fans and also for the EHF.
On behalf of the European Handball Federation I wish all teams and players the very best of luck,
we are looking forward to some great games and – as always – may the best team win.
Sporting wishes,
Tor Lian,
EHF President
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PREDSTAVITEV EKIPE
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PREDSTAVITEV EKIPE

MKB VESZPREM KC

19

Evgeny Lushnikov

Levi zunanji

desno krilo

Carlos Perez

20

21

srednji zunanji

levo krilo
David Koražija

Iváncsik Thomas

Nikola Eklemović

Milan Mirković

Levi zunanji

Žarko Šešum

18

desni zunanji

Vratar

Marko Vujin

Ivan Lapčević

Mirsad Terzić

Renato Sulić

Mocsai Louis

Stephen Csoknyai

maser

pomočnik trenerja

trener

krožni napadalec

33
Srednji zunanji

30

Iváncsik Gergő

15

10

desni zunanji

Gulyas Peter

14

9

levo krilo

desno krilo

Uroš Vilovski

Dejan Perić

5

krožni napadalec

Nándor Fazekas

12

4

Srednji zunanji

3
Krožni napadalec

2

Vratar

1

Vegh Jozsef

7
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the highlight of European club handball

29 / 30 May 2010
LANXESS arena Cologne

Tickets and information
Ticket hotline

+49 221 280 288
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RAZPORED IN REZULTATI LIGE PRVAKOV SKUPINE B
2009/10 EHF LIGA PRVAKOV, SKUPINA B
MKB Veszprém KC

Madžarska

RK Gorenje Velenje

Slovenija

Chambery Savoie HB

Francija

Rhein - Neckar Löwen

Nemčija

RK Bosna BH GAS Sarajevo

BiH

KS Vive Targi Kielce

M

EKIPA

1.

Rhein-Neckar Löwen

2.

MKB Veszprém KC

3.

KS Vive Targi Kielce

4.

RK Gorenje

5.

Chambery Savoie HB

6.

HC Bosna BH Gas

Z

1. kolo
R-N Löwen - Veszprém ....................................32:29
Vive Kielce - RK Gorenje ................................ 23:21
Bosna BH Gas - Chambery ..............................24:23
2. kolo (08. - 11. 10. 2009)
R-N Löwen - Vive Kielce ..................................29:29
Chambery - Veszprém ......................................19:29
RK Gorenje - Bosna BH Gas ...........................30:29
3. kolo (17. - 18. 10. 2009)
Veszprém - Vive Kielce ..................................33:26
Chambery - RK Gorenje .................................28:24
Bosna BH Gas - R-N Löwen ..............................24:39

Poljska

R

P

G -R

R

T

1

1

0

100 : 82

+18

5

0

1

1

91 : 77

+14

4

1

0

1

78 : 83

-5

3

0

0

2

75 : 80

-5

2

0

0

2

70 : 77

-7

2

0

0

2

77 : 92

-15

2

4. kolo (05. - 07. 11. 2009)
R-N Löwen - Chambery
Vive Kielce - Bosna BH Gas
RK Gorenje - Veszprém
5. kolo (11. - 14. 11. 2009)
R-N Löwen - RK Gorenje
Veszprém - Bosna BH Gas
Vive Kielce - Chambery
6. kolo (19. - 22. 11. 2009)
Chambery - Vive KielceR
Bosna BH Gas - Veszprém
K Gorenje - R-N Löwen
7. kolo (13. - 14. 02. 2010)
Bosna BH Gas - RK Gorenje
Veszprém - Chambery
Vive Kielce - R-N Löwen
8. kolo (20. - 21. 02. 2010)
Veszprém - R-N Löwen
RK Gorenje - Vive Kielce
Chambery - Bosna BH Gas
9. kolo (27. - 28. 02. 2010)
Bosna BH Gas - Vive Kielce
Veszprém - RK Gorenje
Chambery - R-N Löwen
10. kolo (06. - 07. 03. 2010))
Vive Kielce - Veszprém
RK Gorenje - Chambery
R-N Löwen - Bosna BH Gas
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INTERVJU: MIHA ŽVIŽEJ
Miha Žvižej je eden naših treh krožnih napadalcev. Zaslovel je pri Slovanu,
kjer je doživel svoj reprezentančni krst. Zdaj si je izbral sredino, kjer lahko
še napreduje. Ponosno nosi rumeno-črn dres in na igrišču vselej da vse od
sebe.
Po lanski odlični sezoni v Slovanu
si bil »vroč«. Ponudbe so
prihajale od vsepovsod. Gorenje
pa je tvoj začasni cilj. Kaj vse je
botrovalo tej odločitvi, kako se
je začelo?

določene stvari, katerih ne bom slišal
od nobenega trenerja. To je zagotovo
neka prednost pred tistimi, ki mogoče
v družini nimajo koga, ki bi imel toliko
izkušenj, ki ti lahko pridejo prav vsak
dan.

Sigurno je eden od dejavnikov ta, da
je na klopi tudi Ivica Obrvan, ki ima
podoben način dela, kot ga je imel
Denič, katerega sem se zelo navadil.
Drugi razlog pa je seveda igranje v
Ligi prvakov, ter seveda super ekipa.
Fantje so prava klapa in v taki sredini
je lepo igrati.

Lani je Gorenje v zadnji tekmi
osvojilo naslov. Je lahko tudi
letos tako zanimivo?
Zagotovo je možno tudi to, bi kar
rekel da bo. Naša liga je letos spet
zelo močna. Pa še izenačena. To smo
lahko videli po prvih krogih. Favoriti
iz lanske sezone so se močno okrepili,

tako kot tudi mi in zato pričakujem
težek boj za prvo mesto, ki pa bo, če
bomo v nadaljevanju optimalni ostalo v
Velenju. Tega si vsi želimo.

Ali favoriti ostajajo isti? Moč
CPL in Cimosa, Slovana, MB-ja,
Trima…?
Celje je letos bistveno močnejše kot
lani, in delujejo popolnoma drugače.
Cimos je pripeljal v svoje vrste nekaj
zelo kvalitetnih tujcev. Slovan je leto
starejši, in delujejo kot prava ekipa,
ki je doma zelo močna in menim, da
se lahko na Kodeljevem marsikdo

opeče. Maribor je novinec v ligi, ki
pa ni vreden podcenjevanja, saj so
ekipa, ki ima visoke ambicije, nekaj
dobrih posameznikov in so lačni zmag.
Trebnje pa bo kot vsako leto, pošteno
mešal štrene na vrhu. Liga bo še
zanimiva.

Kaj delaš, ko ne misliš na
rokomet?
Svoj prosti čas izkoristim za užitek,
sprostitev in druženje. Ker ga je
na žalost malo, mi za ostale stvari
primanjkuje časa.

Kako si sprejel Velenje, okolico,
ljudi, navijače?
Kar hitro sem jih sprejel za svoje,
tako kot tudi oni mene, vsaj tako
jaz mislim☺. Upam, da bomo dobro
sodelovali. Sezona je dolga in
zagotovo bomo potrebovali njihovo
pomoč. Že sedaj so pokazali, da ne
gremo nikamor brez njihove pomoči.

Kakšna je vloga publike za
domače moštvo? Kako nate
vpliva ambient?
Sami navijači in gledalci lahko
poskrbijo, da posameznika ali celo
ekipo, napolnijo z neko dodatno
energijo, poskrbijo za dodatno dozo
adrenalina in s tem pripravijo igralce,
da marsikdaj naredijo nekaj, kar še
sami niso vedeli, da so sposobni.
Meni sigurno pomaga, če nas navijači
ponesejo, če so glasni, bučni, če
odmevajo njihovi bobni in takrat zares
uživam v rokometu. To te enostavno
dvigne na višji nivo.

Liga prvakov je nekaj posebnega.
Kako gledaš na to, prve občutke
vsekakor že imaš?
To je najvišje evropsko klubsko
tekmovanje in mislim, da si vsak
igralec želi vsaj enkrat v življenju
zaigrati v ligi prvakov. To je
hkrati velika priložnost, ki odpira
marsikatera vrata. Odigrali smo tri
tekme, dobili tekmo z Bosno in bili
zelo blizu zmagi na poljskem. Mogoče
bi lahko iztržili več. Toda priložnosti
bo še kar nekaj, pričakujem čimboljše
predstave in seveda napredovanje v
drugi del tekmovanja.

Tvoj brat Luka ima s tem že
bogate izkušnje, kakšen je
vajin odnos? Koliko govorita o
rokometu, se kje razhajajo vajina
mnenja?
Mnenja se sigurno razhajajo (haha),
ampak ima Luka toliko izkušenj več, da
ga je pametno poslušati in upoštevati.
Veliko mi pomaga in dostikrat pove
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INTERVJU:
CLAUDE ONESTA – selektor francoske rokometne reprezentance
Selektor francoske reprezentance je letnik 1957.
Je nekdanji igralec, zdaj pa trener s številnimi
trofejami francoske reprezentance, ki že vrsto
let pod njegovim vodstvom pobira najžlahtnejša
odličja na vseh velikih tekmovanjih. Tri zlate,
EP 2006, OI Peking 2008 in SP Hrvaška 2009
so krona njegovega dosedanjega dela. Z njim
smo se pogovarjali v Chamberyju, kjer je bil
Onesta sokomentator francoske televizije ob
prenosu tekme lige prvakov med Chamberyjem
in Gorenjem.
»Res je občasno delam tudi kot
sokomentator francoske televizije,
sicer pa prihajam na tekme v
Chambery tudi kot gledalec. Trenutno
ima ta ekipe 4 reprezentance in
seveda me zanima njihov učinek.
Zanimajo pa me tudi nekateri mlajši
igralci.«

je osrednja figura ekipe. Pozna se jim,
da so bili šokirani, ko jih je zapustil
njihov najboljši igralec Narcisse. To
je bilo konec avgusta in znašli so se v
težki situaciji. Morali so hitro reagirati
in v tem času niso mogli storiti kaj več.
Recesija je tudi naredila svoje. Mislim,
da gre zdaj na bolje.«

Kakšno mnenje pa imate o
Chamberyju, ki je v naši skupini
lige prvakov?

Kakšno pa je stanjev francoskem
rokometu?

»Igra Chamberyja še vedno niha.
Vse je odvisno predvsem od igre
Berntranda Roineja, veliko je odvisno
tudi od Madžara Csaszarja Gaborja, ki

»Tu je vsem jasno, da je Montpelier
daleč pred vsemi. Imajo dobre pogoje
in sijajno ekipo. Zadaj pa je gneča.
Tu so Chambery, Ivry, Dunkerque in

mogoče še kdo, ki se bodo borili za
drugo mesto.«

Naša skupina B v ligi prvakov se
je dobro začela. Kakšen je vaš
komentar te skupine?

Kakšno je vaše mnenje o
slovenskem rokometu?

»Rekel bi, da so Nemci, Madžari in
Poljaki favoriti te skupine. Kielce so
namreč s prihodom Wente in nekaterih
igralcev pridobile ogromno. Wenta je
denimo odklonil španske in nemške
klube, prišel pa je na Poljsko. Zahodni
klubi znižujejo vložke v ekipe, Poljaki
so jih dvignili. Za preboj naprej se
bodo borili Chambery, Bosna in
Gorenje.«

»Seveda že vrsto let spremljam
slovenski rokomet, ki je na vrhunski
ravni. Nasplošno smo se v mojih
rokometnih časih vsi učili od
rokometašev s tega konca Evrope. Z
Balkana. Srbi, Hrvati Slovenci so bili
sinonim ta rokomet. Veliko smo se
naučili od njih. Sedaj so še vedno vsi v
vrhu svetovnega rokometa.«

Nudimo vam:
lasersko odstranjevanje dlak,
diamantni piling,
nege obraza, masaže,
oblikovanje telesa,
pedikuro in manikuro,
fotopomlajevanje,
lifting obraza,
make up,
darilne bone!

Bevkova 5, 3310 Žalec
035 716 626, 041 350 615
www.salonurska.com
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DRŽAVNO PRVENSTVO

RAZPORED TEKEM 2009 - 2010
KROG

DATUM

DOMAČI

GOSTJE

Krog 1.

12.09.2009

Rk Merkur

Rk Gorenje Velenje

Krog 2.

20.09.2009

Rk Gorenje Velenje

Rk Celje PL

Krog 3.

26.09.2009

Rk Rudar

Rk Gorenje Velenje

Krog 4.

30.09.2009

Rk Gorenje Velenje

Rk Ormož

Krog 5.

07.10.2009

Rk Krško

Rk Gorenje Velenje
Rk Trimo

Krog 6.

14.10.2009

Rk Gorenje Velenje

Krog 7.

24.10.2009

Rd Slovan

Rk Gorenje Velenje

Krog 8.

04.11.2009

Rk Gorenje Velenje

Rk Ribnica

Krog 9.

14.11.2009

Rk Cimos Koper

Rk Gorenje Velenje

Krog 10.

21.11.2009

Rk Gorenje Velenje

Rk Klima Petek

Krog 11.

28.11.2009

Rk Prevent

Rk Gorenje Velenje

Krog 12.

05.12.2009

Rk Gorenje Velenje

Rk Merkur

Krog 13.

09.12.2009

Rk Celje PL

Rk Gorenje Velenje

Krog 14.

12.12.2009

Rk Gorenje Velenje

Rk Rudar

Krog 15.

16.12.2009

Rk Ormož

Rk Gorenje Velenje

Krog 16.

19.12.2009

Rk Krško

Rk Gorenje Velenje

Krog 17.

23.12.2009

Rk Trimo

Rk Gorenje Velenje

Krog 18.

06.02.2010

Rk Gorenje Velenje

Rd Slovan

Krog 19.

10.02.2010

Rk Ribnica

Rk Gorenje Velenje

Krog 20.

17.02.2010

Rk Gorenje Velenje

Rk Cimos Koper

Krog 21.

24.02.2010

Rk Klima Petek

Rk Gorenje Velenje

Krog 22.

03.03.2010

Rk Gorenje Velenje

Rk Prevent

11.2. Rebel Unusual Character
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PRIČAKOVANJA Z ŽENSKE STRANI

Pričakovanja z ženske strani
Pa smo spet tu! Kot bi trenil je minil čas od majskega finala med Ciudadom
Realom in Kielom. Zadnji obračun v eliti ostaja le še spomin. Uvod nove
sezone ima poseben čar, kajti le malokdo ve, kakšna so razmerja moči
na evropskem zemljevidu. Poraja se milijon vprašanj in še dvakrat več
špekulacij. Pričakovanja so povsod velika, tako tudi novinarska, predvsem
glede "naših" klubov. Podobno kot igralce, trenerje, direktorje tudi nas
čaka prelivanje znoja, a ne na igrišču, temveč ob najboljših prijateljih
– računalniku in diktafonu. Dogajanje pred, med, po tekmi, na in ob igrišču,
vse je potrebno dokumentirati in obveščati javnost. Morda si kdo misli,
saj ti novinarji le nekaj zapišejo, in to je, to. Res "le" pišemo, a zgodbe je
potrebno najti, izluščiti in podati, bralcem, ljubiteljem športa in še posebej
rokometa.
Verjemite, da je včasih nam prav
tako težko pri srcu, ko spremljamo
slovenske športnike na domačih in
mednarodnih prizoriščih. Še posebej
neugodno in neprijetno je ob porazih,
ko je potrebna kakšna kritična
beseda, ne zlonamerna, temveč
realna. Mnogo "toplejši" občutki so
ob dobrih predstavah in zmagah. Lažje
je poročati in pisati. Najlepše pa je
zapisati vrstice, ko vidiš, da se ekipa
bori do zadnjega atoma moči. Takrat
so tudi negativni rezultati manj grenki
in lepa beseda, lepo mesto najde.
Vselej. O Gorenju, ki je letos edini

med slovenskimi moškimi klubi v eliti,
je bilo v minuli sezoni prelito mnogo
črnila. Slabega in predvsem dobrega.
Igra in rezultati, za katere upamo, da
se bodo ponavljali še naprej. Zagotovo
bo težje med 24 najboljšimi evropskimi
klubi, a moštvo obeta. Ne dvomim,
da se bo tako kot po žilah igralcev,
tudi po novinarskih, prelilo nekaj
adrenalina.
Čeprav novinarstvo in navijaštvo ne
gresta skupaj in je včasih prav težko,
priznam, da sem srečna in vriskam v
sebi, ko Slovenci in Slovenke, športniki
in ekipe, navdušujejo in pišejo

zgodovino. Svoja čustva, navdušenje
in razočaranje sem nekako sprostila
nedavno tega na evropskem prvenstvu
na Poljskem, kjer sem po dolgih letih
prisostvovala v vlogi navijača in ne
po službeni dolžnosti. Bilo je prav
"fajn". Sedaj pa je na vrsti resno delo,
kjer ni prostora za tovrstne zadeve:
čeprav sodim med mlajše novinarje in
redke novinarke v rokometni družbi
moških kolegov, sem se v vseh teh
letih naučila, da je profesionalnost
pač profesionalnost. Navijam doma
pred televizijskim zaslonom, v dvorani,
tiskovnem središču, v redakciji – tako

rekoč za računalnikom pa sem zgolj
poročevalka. Upam, da bom lahko tako
v ligi prvakov ter ostalih evropskih
pokalih kot januarja na evropskem
prvenstvu v Avstriji poročala o uspehih
in nizala zadovoljne izjave naših fantov
in deklet!
MAJA MASTNAK
SIOL-SPORTAL

Pokličite 080 70 77
in preverite, kako lahko
prihranite do 150 €!
EMNO
R
T
S
K
E
A
RA CEN

DOB arne
za v
!
oznike

v

Generali d.d. je prva zavarovalnica, ki nagrajuje varne voznike in
vrne 10% premije avtomobilskega kasko zavarovanja vsem, ki v
zavarovalnem letu ne prijavijo nobene škode.
Obiščite spletno stran www.generali.si ali pokličite na brezplačno tel. številko 080 70 77 in preverite,
koliko lahko prihranite pri obveznem in kasko zavarovanju svojega avtomobila. Zavarovanja lahko sklenete
tudi v vseh poslovalnicah zavarovalnice Generali d.d., pooblaščenih agencijah in poslovalnicah SKB.
Od vsake sklenjene police avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica Generali d.d. podari 1 EUR
v dobrodelne namene. Zbrana sredstva bo namenila društvu Rdeči noski in zavodu Varna pot.

Generali d.d. vrne 10% plačane letne neto premije avtomobilskega kasko
zavarovanja voznikom osebnih vozil - ﬁzičnim osebam, ki v obdobju
zavarovalnega leta ne prijavijo škode iz tega naslova. Več na www.generali.si.
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MLADINSKE SELEKCIJE – IZJAVE TRENERJEV
IZTOK ROZMAN,
trener starejših dečkov A
Z ekipo Starejših dečkov A sem se deloma seznanil že
konec prejšnje sezone, saj smo meseca junija trenerji
opravili nekaj treningov z ekipami, ki jih bomo trenirali
v sezoni 2009/10. Zdaj sem si že ustvaril neko okvirno
sliko o kvaliteti posameznih igralcev, tako v smislu
dosedanjega rokometnega znanja, kot o sposobnostih
sprejemanja novih informacij. Vsekakor je pred ekipo še
ogromno ur dela, da bo igra hitra, agresivna in učinkovita.
Skratka, želimo si, da bo naša igra, kljub naši mladosti, čim
bolj podobna igri vrhunskih ekip. Imam dober občutek in
vem, da si tudi fantje to želijo.
Od te generacije v letošnji sezoni osebno pričakujem
veliko, predvsem pri napredku na področju tehnike
preigravanja in različnih tehnik strela, saj je tukaj znanje
te ekipe najšibkejše. Kar se tiče napredka oz. pričakovanj
v rezultatskem smislu, pa pričakujem uvrstitev med
najboljše štiri v Sloveniji, kar pa bo vse prej kot lahko.
Napredek pa pričakujem tudi na osebnostnem razvoju
igralcev, kot tudi o načinu razmišljanja o športu nasploh.

TOMAŽ JURŠIČ,
trener ekipe kadetov
Z odnosom in delom fantov na treningu sem zelo zadovoljen,
fantje se zavedajo svoje odgovornosti, saj so pred nami
enaki cilji, to pomeni, da poskušamo s skupnimi močmi
igralce pripraviti za čimlažji prehod v viško kategorijo ob
koncu sezone.V letošnji sezoni je ekipa kadetov združena
generacija letnikov 93-94. Cilji pa niso vezani samo na
rezultat, čeprav delamo v smeri, da se uvrstimo med
najboljše 4 ekipe v državi.

BRANKO TAMŠE,
trener mladinske ekipe
Imamo mlado in perspektivno ekipo mladincev v kateri so
pretežno mlajši igralci letnika 91 in 92, le peščica igralcev je
starejših. To je zagotovo svetla prihodnost našega kluba, veliko
igralcev imamo posojenih, marsikateri od njih pa je zrel celo za
1. ekipo Gorenja.
Naš cilj za sezono je jasen. Želimo se uvrstiti med prve tri
ekipe v Sloveniji, kar pa nebo lahko, saj vemo, da iz nekaterih
ostalih klubov prihajajo igralci, ki že krojijo prvoligaški
rokomet.
V ligi mladincev igra 5 do 6 ekip, ki izstopajo in imajo po več
igralcev iz prve ligaške konkurence zato se zavedamo, da bo
postavljeni cilj težko osvojiti.
Do zdaj smo odigrali 4 tekme in od teh 3 zmagali.
Velik poudarek pri treningih z mladinci posvečamo temu, da so
čimbolj pripravljeni na prestop iz mladincev med člane, zato
imamo tudi poudarek na uvajanju in uigravanju. Sam potek
treningov pa je približek sistemu prve ekipe.
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PRVA LIGA – odslej tudi v Velenju!
KONČNO! Dolgoletni zastopnik blagovne znamke Adidas je v nakupovalnem centru
Velejapark v Velenju, odprl svojo osmo trgovino Prva liga v Sloveniji. Trgovine Prva
liga so v mreži športnih trgovin, ki ponujajo največji izbor izdelkov znamke Adidas v
Sloveniji. Zdaj bodo ljubitelji znamke Adidas resnično prišli na svoj račun tudi na tem
koncu Slovenije.
PRVA LIGA –
VSE NA ENEM MESTU

OSEBNI PRISTOP IN POSLUH
ZA SPECIFIČNE POTREBE

Z ADIDASOM SODELUJE TUDI RAPERKA MISSY ELLIOTT TER
DIZAJNERJI PORSCHEJA

Že ko človek sliši ime prva liga, ve, da
gre za povezavo s športom in da, če gre
za prvo ligo, tudi za nekaj vrhunskega.
In če iščemo nekaj vrhunskega, potem
gremo v takšno trgovino. In zdaj jo
imamo celo pred nosom. Za nameček pa
v njej najdemo vse in za vso družino: na
policah srečamo ponudbo Adidas obutve,
tekstila in dodatkov, tako za najmlajše,
kot tudi za najbolj zahtevne rekreativce
ali profesionalce. Še korak dalje pa so v
Prvi ligi storili s celotno kolekcijo Adidas
očal, ur in kozmetike.

Sicer pa se Prva liga ne omejuje
samo na ponudbo izdelkov v
trgovini, temveč poskuša skozi
sodelovanje s klubi in individualnimi
športniki upoštevati tudi njihove
specifične potrebe in se z osebnim
pristopom dokazati kot zaupanja
vreden partner. To potrjuje na
eni strani veliko število klubov iz
različnih športnih panog, s katerimi
sodelujejo, na drugi strani pa
priznanje Adidasa, kot največjemu
prodajalcu adidas-a za ekipne
športe v tem delu Evrope.

Za mlade, za bolj drzne in tiste s posebnim okusom za dizajn pa Prva liga ponuja
ta trenutek najbolj trendovski del kolekcije, izdelke linije «Adidas Originals«. To
so »biserčki«, ki imajo svoje mesto v današnjem času, čeprav z izgledom bolj
sodijo v kakšno drugo obdobje. Oblikovalci teh kolekcij navdih dobivajo v 70-tih.
Izgled in izbor materialov je v
retro stilu. V to kolekcijo sodi
odlično sodelovanje z dizajnerji
podjetja Porsche, ki oblikujejo
kolekcijo trendne obutve
»Adidas Porsche design«.

V trgovini Prva liga bogato ponudbo
nadaljuje atletska obutev in
njena zastopanost vseh atletskih
disciplin.

ADIDAS PORSCHE DESIGN

oglasno sporočilo

Seveda pa bodo na svoj račun prišli
predvsem uporabniki najbolj razširjenih
artiklov športnih panog, kot so:
nogomet, rokomet, košarka, tenis idr.

Za piko na i pa so izbrali
kontroverzno ameriško raperko
Missy Elliott, ki oblikuje
istoimensko žensko kolekcijo.
Prva liga vas v tokratni 9ki
nagrajuje s popustom!
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Reach your impossible with the lighter, lower and faster Glove CC7.
Play hard. Stay cool.
Impossible is nothing.
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25 HITRIH:

Dino Bajram
1. Kdaj si začel trenirati in zakaj
rokomet?
Pri 9. letih, zato, ker je bilo
medrazredno rokometno prvenstvo en
teden pred košarkarskim.

Polfinale mladinskega EP 2002. Proti
takratni Jugoslaviji smo zmagali po
dveh podaljških.

8. Si vraževeren? Kako?
Po potrebi; odvisno od situacije.

2. Pri katerem trenerju si se
največ naučil?

9. Kdo skrbi za smeh v ekipi?

Pri Stanku Anderluhu.

Žvižej, Čupič in Skok.

3. Za kateri klub bi najraje enkrat
zaigral? Zakaj?

10. Najboljša lastnost, ki jo mora
imeti ekipa?

Za Barcelono, ker je po mojem mnenju
največji možni izziv v svetu rokometa.

Razdeljenost vlog in homogenost.

4. Najboljši igralec na svetu?

11. Za koga navijaš, lahko tudi v
drugih športih?

Filip Jicha.

Za Barcelono.

5. Kaj je bolj pomembno talent ali
trdno delo?
Delo.

6. Najlepši in najbolj boleč
rokometni spomin?
Najlepši: osvojitev naslova evropskih
prvakov s Celjem; boleč: poškodba
tik pred mladimskim svetovnim
prvenstvom v Braziliji.

7. Naj tekma dosedaj?

12. Idealne počitnice so?
Teden morja+teden Soče+3. dnevi
visokogorja+teden športanja z
druščino v Celju in okolici.

13. Idealno jutro po tekmi?
Vsako jutro po zmagi, ki je prosto
treninga in prehudih bolečin.

15. Kdaj si doživel največje
presenečenje? Kdo te je
presenetil?

Najraje?
Široka. Najraje imam poletna oblačila.

Prijatelji in punca za rojstni dan, ki je
bil pred kratkim.

19. Brez česa ne greš nikamor?

16. Naj film, knjiga, pevec,
skupina

20. TV ali računalnik? Kaj ti je
ljubše?

Hurikan, Pod svobodnim soncem,
Maxi Jazz (Faithless), Red Hot Chilli
Peppers.

Računalnik.

17. Kdaj si si ogledal zadnjo
predstavo ali koncert?

Grem v naravo brez ure in telefona.

14. Najljubši predmet poleg
rokometne žoge?

Predstava: Moje srce je v Zvorniku
ostalo (cca. 10 let nazaj), koncert:
Tiesto v Ljubljani (junij 2009)

Revije in časopisi.

18. Kakšna so tvoja oblačila?

Skuštaranih las ;)

21. Kako se »odklopiš«?

22. Naj jed in prijača?
Špageti s tuno, ki jih pripravi moja
punca; mrzlo mleko.

23. Kaj misliš, da ljudje cenijo
pri tebi?
Iskrenost in držanje besede.

24. Na koga se lahko vedno
zaneseš?
Sebe.

25. Verjameš v ljubezen na 1.
Pogled?
Da.

KOLOFON:
Devetka, mesečni časopis RK Gorenje, izhaja od leta 1997
ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje,
tel: 03 898 64 40, http://www.rk-gorenje.com/

Urednik:
Odgovorni urednik:
sodelavci:
Fotografije:
Oblika in tisk:
Naklada:

Dejan Tamše
Franjo Bobinac
Andrej Petrov, Tanija Rednak
Zoran Flis
Gorenje I.P.C., d.o.o.
7500 izvodov
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RASTIMO SKUPAJ!
Velika dejanja zahtevajo združene moči.
Projekti, ki nastajajo, so ustvarjeni v sodelovanju.
Najuspešnejši med njimi so plod bogatih izkušenj.
Od prvega trenutka je potrebno imeti pravega
partnerja. Za vas smo tukaj!
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EHF Champions League Sponsor

EHF Champions League Partners

EHF Champions League Web Sites

ehfCL.com

ehfTV.com

ehfFinal4.com
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INTERVJU: VID KAVTIČNIK

Od Litije do Čateža oz.
iz Kiela v Montpellier!
Vid Kavtičnik je otrok »Gorenja«. Tukaj je začel
svojo rokometno pot, čeprav je bil, kot zvedav
fantič, zainteresiran tudi za ostale športe:
atletiko, tenis… Zdaj je že vrsto let vrhunski
rokometaš. Rokometaš, ki igra v vrhunskih
klubih. V tem letu se je preselil iz Nemčije v
Francijo. Prišla sta skupaj z velikim prijateljem
Nikolo Karabatičem. Razlika je očitna.
»Fajn je. Resda je sprememba velika,
prišel sem iz Kiela, s severa Nemčije
v Monpellier, na jug Francije. Razlik je
več, vremenska, jezikovna, razlika v
načinu življenja, razmišljanja, pa tudi
razlika v načinu igranja rokometa.
Toda jaz se privajam dobro, najprej se
želim naučiti jezika, kar mi kar uspeva,
nekaj besed že razumem, sicer pa
imam svojega učitelja in veliko volje.
Sicer pa sporazumevanje v klubu
ni problem, saj je ekipa mešana in
lahko govorimo angleško, nemško,
srbohrvaško in francosko. Sicer je pa
Nikola Karabatič zagotovo superstar
te ekipe, je vendarle domačin. V ekipi
je tudi njegov brat Luka, ki je dolgo
časa igral tenis. Zdaj je rokometaš. »

Kiel je veljal za povsem
rokometno mesto. Kako je
v Franciji, ki je sicer tudi
rokometna velesila?
»Montpellier je športno mesto.
Nogomet imajo v 1. ligi in je trenutno
zelo visoko uvrščen, na prvem ali
drugem mestu, tu je tudi ragbi, pa
vaterpolo. Številka ena pa je rokomet.
Imamo polne dvorane, trenutno
sprejme dvorana 4000 gledalcev,
gradijo pa novo, ki bo sprejela 9000
gledalcev, kjer bomo igrali tekme lige
prvakov.«

Vrnil si se tudi k reprezentanci,
kjer je zavel svež veter. Prišel je
tudi trener, s katerim sta pisala
zgodovino v Kielu.
»Imel sem nekaj težav s poškodbami,
tako, da sem moral nekaj
reprezentančnih obveznosti izpustiti.
Zdaj smo spet skupaj. Seveda so z
novim trenerjem prišle nekatere
spremembe, ki sem jih jaz pač vajen.
Poznam Noko že nekaj časa in moram
reči, da sem pod njegovim vodstvom
najbolj napredoval doslej. Če nam bo
uspelo, se lahko tudi fantje ogromno

naučijo on njega, lahko napredujemo
kot reprezentanca, lahko da bodo
prišle nove zmage. Noka je tudi velik
motivator, ko je to potrebno.«

Montpellier igra v skupini A
skupaj s Čehovskimi Medvedi,
Valladolidom, Paokom, Szegedom
in Constanto. Prav slednja vam
je v Romuniji odvzela prvi par
točk v ligi prvakov, kar je bilo kar
precejšnje razočaranje.
»Ja, igrali smo res slabše. Po 20.
minutah smo vodili za osem golov,
polčas dobili le za enega, potem pa
gladko izgubili. Se zgodi. Na srečo
smo potem z zmago v Valladolidu
postavili vse na svoje mesto. Tempo je
hud in ni časa za žalovanje, čeprav je
tudi glede tega miselnost drugačna,
kot v Nemčiji. Tam iz tega nebi delali
tragedije, tukaj je bilo nekaj ostrih
besed na naš račun. Vsi so tako
pametni. Pritiski so večji.«

dobljeni tekmi v Kielcah. Tam so bili
fantje res blizu, toda potem so tesno
dobili Bosno v Rdeči dvorani. Dobro, v
Chamberyju ni šlo, toda zdi se mi, da
mora Gorenje v prvi vrsti zmagovati
doma. Tam zagotovo lahko premagajo
Kielce in Chambery. Težje bo z
Madžari in Nemci. Toda Loewen igra
predvsem dobro doma, v gosteh pa
se ga lahko preseneti. Recept za njih
je dobra obramba in hiter protinapad.
Kolikor spremljam Nemški rokomet,
vem, da Loewen še ni razvil prave
igre letos. Priložnosti vsekakor so.
Sicer pa Gorenju želim napredovanje v
naslednji krog.«

V skupini B igra tudi Gorenje
Velenje. Kako kaj spremljaš svojo
bivšo ekipo, glede na to, da ni
kaj dosti časa za ostale stvari ob
rokometu?
»O ja, seveda spremljam rezultate.
Škoda se mi zdi izgubljenih točk po
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EHF Liga prvakov
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