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SHOWODWN  - NAMIZNI TENIS ZA SLEPE 
 

Namizni tenis za slepe in slabovidne v svetu še zdaleč ni dosegel vrhunca svojega vzpona. 

Evropa ga počasi sprejema toda zaenkrat le na severu, kjer so na splošno v svetu slepih in 

slabovidnih tako ali drugače prednjačijo. Na Okroglem pri Kranju so se ponovno zbrali 

najboljši igralci in najboljše igralke showdowna v Sloveniji kot udeleženci odprtega  turnirja 

v showdownu, s katerim ponovno dokazujemo, da povsem  sledimo severnim deželam Evrope.     

 

 
 Kakorkoli že obrnemo, se vse začne in konča v severnih deželah Evrope, če lahko še 
malenkost bolj opredelimo pojm severa s Skandinavijo, je vsem takoj jasno o katerih deželah 
govorimo. Mirne volje lahko rečemo, da so tam slepi in slabovidni takorekoč doma oz., da so 
področja, ki se tovrstne problematike dotikajo dodobra raziskana in z različnimi hipotezami 
ovržena oz potrjena. Nič ni prepuščeno naključjem to raznovrstni strokovnjaki, ki se ukvarjajo 
z mnogo področij pa do skrajnih podrobnosti jasno zapisujejo v svojih raziskavah. V svetu so 
zelo priznani in prav vsi, ki delujemo na področju slepih in slabovidnih, bi se od njih radi tudi 
kaj naučili. Mislim, da so možnosti za tovrstne želje vedno bližje in vedno bolj nujne, kajti v 
Slovenijo moramo uvoziti nekaj dodatnega znanja ne samo preko sistemov, katere skušamo 
posnemati ampak tudi preko osebnih izkušenj, ki bi si jih delavci izmenjavali. Pri njih je 
veliko raziskovalnih inštitutov oz institucij, ki se dnevno ukvarjajo z enim samim vprašanjem; 
kako olajšati življenje osebam s prizadetim vidom. V kategorijo lajšanja življenja lahko poleg 
specifičih problemov slepih in slabovidnih mirne volje vpišemo tudi šport, kjer se mora 
nekdo, ki je slep ali slaboviden kar v precejšnji meri potruditi, da se prebije skozi vse 
prepreke, na katere naleti na svoji poti.   
 
Showdown so sicer začeli igrati v Kanadi in v Slovenijo je pripeljan iz Atlante, kjer je bil 
predstavljen, kot poizkusna disciplina na para olimpijskih igrah. Naši severni sosedje so ga 
poznali že pred nami, prav tako je showdown močno razvit tudi na Češkem in Slovaškem. Mi 
smo zadnja dražava iz severa proti jugu, kjer se showdown še igra, južneje od nas se ta 
športna  panoga še ni razvila. Mogoče bi bila ena naših dolžnosti tudi, da balkanskim  in 
preostalim sosednjim državam tovrstno panogo tudi predstavimo in jih vpeljemo v svet 
showdowna. Mogoče enkrat celo organiziramo ligo v katere naj bi bile vključene tudi te 
države.    
 
Showdown slepim in slabovidnim nudi kakovostno obliko športa, sproščanja, zabave in 
druženja, ki je med slepimi še kako zaželjena in dobrodošla. Zaenkrat pri nas v Sloveniji 
igramo showdown v okviru lige Medobčinskih društev slepih in slabovidnih po regijah in 
sicer centralna, zahodna, vzhodna in šolska regija. V vsaki regiji se odigrajo tri kola, katerih 
cilj je pridobiti njaboljše štiri v moški in ženski konkurenci iz vsake regije. Le ti napredujejo 
naprej na državno prvenstvo. Tovrstni sistem je pri nas utečen že približno 5 let in je vse do 
danes dokaj uspešno krmaril med nami, ki se aktivno ukvarjamo s tem športom. Kljub vsemu 
menim, da bi bil čas za spremembe, ki prinesejo svežino in s tem dodatno motivacijo, nove 
izzive in mogoče tudi dodatna finančna sredstva v ta namen.    
 
Koncem leta bomo pod okriljem ZŠIS ponovno pričeli z reprezentančnimi pripravami na 4. 
Evropsko Prvenstvo v showdownu, ki bo potekalo od 31 julija do 3 avgusta 2008  v Helsinkih 
na Finskem. Tako se lahko ponovno povrnemo k uvodnim besedam tega sestavka; »kakorkoli 



že obrnemo se vse začne in konča v severnih deželah Evrope…«  Turnir, ki se je v avgustu 
izpeljal na Okroglem,  je bil že namenjen nekakšni predpripravi na priprave, kajti turnirja so 
se udeležili sami najboljši igralci showdowna v Sloveniji. 
 
1. ODPRT TURNIR ZŠIS SLEPIH IN SLABOVIDNIH  V SHOWDOWNU 2007 
 
Izvajalka 1. Odprtega turnirja v showdownu  2007 je bila Zveza za šport invalidov Slovenije, 
podizvajalec pa je bilo Športno društvo slepih in slabovidnih. Obojestransko dobro 
sodelovanje je doprineslo k kvalitetni izvedbi turnirja in dokaj dobri udeležbi igralcev/lk na 
tekmovanju.  Na turnir so bili preko e - pošte vabljeni tudi igralci iz dežel izven naših meja, a 
se vabilu na žalost ni odzval nobeden od vabljenih.   
 
Tekmovanje je v petek ob 15.30 otvoril trener slovenske reprezentance v showdownu in  
vodja tekmovanja Gregor Habjan, predstavil sistem tekmovanja, tekmovalne in bivalne 
prostore, sodnika in vse kar je potrebno za nemoten potek tekmovanja. 
 
Ob 16.00 se je začelo razigravanje do večerje in nato po večerji vse do 23 ure zvečer. V 
soboto dne 18.8.2007 smo dokončali razigravanje prvega dela tekmovanja in dobili 
polfinaliste tako pri dekletih kot pri moških. Po tem smo izpeljali ekipno tekmovanje in šele 
nato polfinale moški in ženske, in na koncu obe dve tekmi za tretje mesto ter obadva finala. 
Zvečer smo izvedli še podelitev odličij najboljšim in opravili sklepne govore. Turnir sva 
sodila dva sodnika Marko Kristanc in Gregor Habjan. 
 
Igralo se je na eni mizi. Tekmovalci so imeli pripravljen razpored tekmovanj (kot projekcija 
na steno) vnaprej, tako da so lahko dokaj natančno pričakovali kdaj bodo igrali ter kdo bo 
sodnik.  Odziv tekmovalcev/lk, spremljevalcev in gledalcev je bil dobrodošel in le redko kdo 
je našel kakšno pripombo k organizaciji oz. poteku turnirja. Sodnika sta svoje delo opravila 
dobro in ni bilo nobenih pritožb čeznju. 
 
Med posameznicami je 1. mesto osvojila Tanja Jesih Bačnik, 2.mesto Jana Furer ter 
3.mesto Sanja Kos. Nehvaležno 4 mesto pa je osvojila Tanja Oranič.   
 
Med posamezniki si je zmago priboril trikratni državni prvak Aleksander Sabo, 2.mesto je 
osvojil Peter Zidar in 3. mesto Branko Čuš. Četrto mesto pa je odnesel v KR  Drago 
Blaževič. Ostali udeleženci tekmovanja so bili še Simon Podobnikar, Boštjan Bratušek, Ladi 
Humski, Sandi Novak, Denis Detiček in Slavko Muhič.  
 
V ekipnem tekmovanju so se pomerile štiri ekipe, 1. mesto je osvojila ekipa ŠDSS, 2. mesto 
je osvojila ekipa MDSS CE, 3. mesto je osvojila ekipa MDSS LJ in 4. mesto ekipa MDSS 
KR. 
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