SHOWDOWN, Gregor Habjan
6. DRŢAVNO PRVENSTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH V SHOWDOWNU 2008
Državno prvenstvo v organizaciji ZŠIS s podizvajalcem ŠDSS ponovno potekalo brez težav.
Nasmejani obrazi udeležencev in organizatorja to samo potrjujejo! Gostitelji prvenstva na
Okroglem so s svojo ponudbo zadovoljili še tako zahtevne stranke.
Očitno dom oddiha Zveze slepih in slabovidnih na Okroglem pri Naklu postaja center
dogajanja oz. središče slepih in slabovidnih showdownistov. Tudi tokrat so se vsi najboljši
zbrali na Okroglem, kjer je bilo organizirano 6.DP v Showdownu za slepe in slabovidne.
Prireditev je potekala pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite, ki je z izbiro Športnega društva slepih in slabovidnih, kot podizvajalca ponovno
zadela v polno saj je bilo DP izpeljano res odlično.
Showdown, ki mu lahko rečemo tudi namizni tenis za slepe in slabovidne se v
slovenskem prostoru slepih in slabovidnih, skuša prebiti med vodilne individualne športe
slepih. Posameznik z motnjo vida se lahko privošči nekaj športnih uţitkov, nekaj druţenja,
zabave in nenazadnje lahko posameznik sprosti ob dobri igri tudi nekaj adrenalina za relativno
majhen strošek. Praktično vsa matična Medobčinska društva slepih in slabovidnih
zagotavljajo igralcem prostor, kjer se lahko showdown igra., kjer lahko treniraji in se
razvijajo v dobre igralce. Mladi se največkrat s showdownom srečajo na Zavodu za slepo in
slabovidno mladino v Lj, ki prav tako z najnovejšo opremo in svojim kadrom sledi smernicam
razvoja tega športa. Vsekakor pa se lahko vsi srečajo s tem športom na Okroglem, kjer enkrat
mesečno potekajo priprave reprezentantov Slovenije.
Udeleţenci se uvrščajo na DP preko kvalifikacijskih ligaških regij, ki ţe več let
potekajo v okviru MDSS-jev. V Sloveniji so oblikovane vzhodna, centralna,zahodna in šolska
regija, iz katerih se uvrstijo po štirje moški in po štiri ţenske, tako se drţavnega prvenstva
udeleţi 16 tekmovalcev in 16 tekmovalk. DP se odigra tudi na nivoju ekip, ki so mešane
sestave po spolu in zastopajo svoja matična medobčinska društva.
6. DP je otvoril predsednik ZŠIS-POK Emil Muri, ki je lepo pozdravil vse udeleţence
in jim zaţelel veliko sreče na tekmovanju. Predsednik ŠDSS in vodja tekmovanja Gregor
Habjan je predstavil sodnike (Nejc Jakič, Karmen Mlinarič, Marko Kristanc, Franc Šernek,
Miro Černigoj, Gregor Habjan), pravila igre ter program in sistem igranja. Glavni sodnik Nejc
Jakič je s pomočjo ostalih sodnikov izvedel ţrebanje, s katerim je tekmovalce in tekmovalke
razvrstil v skupine v katerih so se potlej dokazovali vsak po svojih najboljših močeh.
V soboto so bila na urniku razigravanja po skupinah, namen tega je dobiti najboljših
osem v ţenski in moški konkurenci ter ponovno razigravanja vsak z vsakim med najboljšimi
za mesta od 1 do 4 in tudi med tistimi slabšimi za mesta od 9 do 16. Zvečer so bili jasni
polfinalisti v obeh konkurencah. Polfinala in finala so se odigrala v nedeljo tokom
dopoldneva. V soboto po večerji se je odigralo še ekipno Drţavno prvenstvo, kjer se je
pomerilo 8 ekip, vse do polfinalnega in finalnega dvoboja, ki se je odigralo v nedeljo zjutraj.
Med ekipami je zmagala ekipa MDSSCE, drugo mesto je dosegla ekipa MDSSKR, tretje
mesto ekipa MDSSPT in nehvaleţno četrto mesto ekipa MDSSLJ. V posamičnih
konkurencah je pri moških ţe četrtič zapored osvojil naslov drţavnega prvaka Aleksander
Sabo iz Murske Sobote, drugo mesto je dosegel Celjan Peter Zidar, tretje mesto Koprčan
Aleksander Novak in četrto mesto še drugi Celjan v polfinalu Ladislav Humski. Pri Ţenskah
pa je prav tako naslov Drţavne prvakinje odšel z Silvo Mlinarič v Mursko Soboto, drugo
mesto v Celje s Sanjo Kos in tretje mesto v Kranj s Tanjo Oranič. Lanska drţavna prvakinja
Jana Furer pa je tokrat kljub dobrim igram ostala brez odličja na četrtem mestu.

Igre, ki so jih prikazali igralci in igralke so opozarjale na to, da se showdown razvija v
močno tekmovalen šport med slepimi. To nam je potrdil tudi selektor in trener slovenske
reprezentance Gregor Habjan, ki je dejal: »Vesel sem, da se je prvenstvo odvijalo brez večjih
problemov in da imajo tekmovalci in tekmovalke pred odhodom na EP moţnost izboljševati
svojo igro na tovrstnih tekmovanjih. Pri nas se igra dober showdown in je potrebno biti
optimalno zbran in motiviran, če ţeliš priti do polfinala, kaj šele do naslova drţavnega prvaka.
Spodbudno za nas je, da je Sandi Sabo ţe četrto leto prvak, kar pomeni, da se kvaliteta igre
stopnjuje in da bo moral tako on, če hoče naslov prihodnje leto ubraniti, kot tudi drugi, ki ga
mu ţelijo odvzeti, trdo delati za napredek. Če pokomentiram še situacijo v ţenski konkurenci
sem prav tako zadovoljen, ker se naslov prvakinje iz leta v leto seli v druge roke, ker kaţe na
to da so dekleta med seboj zelo izenačene. Silva Mlinarič si je naslov zasluţila, ker v ta šport
vlaga veliko svoje energije, pomaga drugim in je na tem DP res odigrala skupek dobrih
tekem. Letošnje leto se bo slovenska reprezentanca od 14. do 17. avgusta udeleţila EP na
Finskem v mestu Tuusula. Iz leta v leto se kvaliteta naših igralcev pozitivno stopnjuje zato
pričakujemo dobre rezultate v obeh konkurencah. Potniki na EP so Sandi Sabo, Sandi Novak,
Franci Vaupotič, Silva Mlinarič in Jana Furer. Hkrati lahko rečem, da sem vesel dobrega
sodelovanja z ZŠIS, kajti prav ZŠIS nam omogoča kvalitetne treninge in vse ostalo, ki je
potrebno za uspeh. Pravkar smo izvedli nakup dveh novih miz, kar je kar precejšen strošek a
pomemben korak za prihodnost. Naj se kot vodja tekmovanja najprej zahvalim vsem
sodnikom, ki so dobro opravili svoje delo in povem še, da bi bilo v prihodnje potrebno
nekoliko spremeniti ligaški sistem in določene pravilnike, ker se je tokrat prav zaradi
birokratskih, rigidnih sistemov in nekaterih prepričanj preprečilo nastop trem tekmovalcem
na DP za katere pa verjamem, da bi znali pomešati štrene nekaterim čisto pri vrhu!«. Tudi
zaključni nagovor predstavnika ZŠIS-POK Emila Murija je opozarjal na izboljšanje kakovosti
igre in na smiselnost organizacije tovrstnih tekmovanj, kjer se tekmovalci ob prijetnem
vzdušju in dobrem vodenju lahko marsikaj pridobijo oz. se pridobi na številčnosti igralcev in
priljubljenosti samega športa. Tudi sam je goreč pristaš tega športa zato je z veseljem podelil
odličja najboljšim in s tem tudi zaključil letošnje 6. DP.
Preostale uvrstitve in foto utrinke iz DP si lahko poiščete na internetnih straneh ZŠIS
in ŠDSS, kjer lahko najdete še marsikakšne zanimive informacije o športu invalidov
Slovenije!
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