SHOWDOWN , Gregor Habjan, prof. spec. švz

5. DRŽAVNO PRVENSTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH V SHOWDOWNU 2007
Namizni tenis za slepe in slabovidne je presegel nivo amaterizma. V showdownu se v tem
trenutku odraža kakovost, kvaliteta in suverenost igralcev in igralk. Na Okroglem pri Naklu
so se zbrale najboljše igralke in najboljši igralci showdowna v Sloveniji.
Letošnje Državno Prvenstvo slepih in slabovidnih je potekalo v Domu oddiha ZDSSS na
Okroglem. Prvenstvo je bilo prvič v zgodovini slovenskih prvenstev dvodnevno. Vzporedno
so se odvijali dvoboji tako za ženske, kot za moške, kar je tudi novost v organizaciji tovrstnih
prvenstev v showdownu.
Izvajalka 5. DP v showdownu 2007 je bila Zveza za šport invalidov Slovenije, podizvajalec
pa je bilo Športno društvo slepih in slabovidnih. Obojestransko dobro sodelovanje, skupaj z
Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih je
doprineslo k kvalitetni izvedbi DP in dobri udeležbi igralcev na tekmovanju.
Prvenstvo se je pričelo v soboto 31.3.2007 z uvodnim nagovorom predsednika ZŠIS Emila
Murija, ki je odprl 5. DP v Showdownu. Nato je vodja tekmovanja Gregor Habjan igralcem in
spremljevalcem podal določena navodila o organizaciji in poteku tekmovalnega dela na DP.
Nato je naš najbolj priznan sodnik Nejc Jakič, član sodniškega podkomiteja pri IBSI, razložil
novosti pravil in nekoliko jasneje opredelil nejasnosti, o katerih so se zanimali tekmovalci.
V soboto se je po žrebu in uvodnih nagovorih pričelo razigravanje po skupinah. Pri moških so
bile oblikovane štiri skupine po štiri in pri ženskah tri skupine po štiri. Iz skupin sta tako pri
ženskah, kot pri moških napredovala prva dva iz skupine. Ko smo dobili osem najboljših v
moški in šest najboljših v ženski konkurenci, se je pričelo razigravanje vsakega z vsakim v
skupini. V večernih urah smo dobili najboljše štiri v obeh dveh skupinah, torej polfinaliste za
v nedeljo 1. 4. 2007.
Sobota se je nadaljevala v športnem duhu do poznih ur. Prvič v zgodovini Slovenije se je
neuradno, kot predstavitev izpeljalo tudi ekipno tekmovanje, ki smo ga prvič spoznali lani na
EP na Nizozemskem. Od vseh šestnajstih udeležencev v moški in dvanajstih udeleženk v
ženski konkurenci smo uspeli oblikovati 8 mešanih ekip. V ekipi nastopita lahko dva moška
in ženska ali pa dve ženski in en moški, pomembno je le to, da so v ekipi trije tekmovalci in
mešani po spolu.
V nedeljo nas je čakalo le še polfinale, tekme za 3.mesto in finale posameznikov ter finale
ekipnega tekmovanja. Ti dvoboji so bili špica letošnjega državnega prvenstva in upravičeno
lahko rečemo, da so športniki in športnice v tej panogi naredili velik napredek v kvaliteti,
vzdržljivosti in nenazadnje tudi v taktiki dvobojev.
Prvenstvo je bilo zelo naporno predvsem v soboto, ko so najboljši tekmovalci imeli 10 tekem,
ki so se vrstile ena za drugo. Ob takem tempu mora tekmovalec imeti veliko psihofizične
kondicije, da vzdrži pritisk nasprotnika. Tekmovalci so bili v tovrstni napetosti dobrih 10 ur.
Po vsem tem je tekmovalce čakalo še ekipno tekmovanje, ki je večini tekmovalcem in
spremljevalcem prineslo sprostitev ob močni podpori soigralcev in ostalih gledalcev, ki so
spremljali prvenstvo.

Prvenstvo je uspešno pripeljala do konca dobra sodniška ekipa v kateri so bili sodniki iz vseh
regij Slovenije. Nejc Jakič, Miro Černigoj, Franc Šernek, Špela Susman, Marko Kristanc in
Gregor Habjan so odsodili v dveh dneh 105 tekem, kar vsekakor ni enostavno. Ravno zaradi
velike količine tekem so se sodniki sestali že dan pred DP, kjer so se dogovorili za kriterij, šli
skozi pravilnike, obnovili sodniški izpit in poenotili mnenja. Vse tekme so minile brez večjih
pripomb, kar je dalo piko na i letošnjemu Državnemu Prvenstvu.
Povsem na koncu prireditve je sledila podelitev odličij, ki jih je podelil predsednik ZŠIS Emil
Muri. Najprej so neuradno razglasili ekipno tekmovanje in sicer je prvo mesto dosegla ekipa
MDSS LJ, drugo mesto mešana ekipa MDSS MS in MDSS NG, tretje mesto pa MDSS MB.
Med posameznicami je naslov državne prvakinje presenetljivo osvojila Jana Furer in MDSS
CE, 2.mesto Tanja Jesih Bačnik iz MDSS LJ ter 3.mesto Sanja Kos iz MDSS CS. Lanska
državna prvakinja Velerija Peršuh pa je osvojila nehvaležno četrto mesto. Med posamezniki
je naslov državnega prvaka še tretjo sezono zapored osvojil Aleksander Sabo iz MDSS MS,
2.mesto je osvojil Franci Vaupotič iz MDSS PT in 3. mesto Branko Čuš iz MDSS MB.
Četrto mesto pa je odnesel v LJ Simon Podobnikar. Upravičeno lahko ugotavljamo, da so
večino odličij odnesli na štajersko-prekmurski konec, kar kaže na to, da je severovzhodni
predel Slovenije trenutno najmočnejši v tem športu.
Tudi oba državna prvaka sta spremljala potek prvenstva in podala svoje videnje nanj.
Trikratni državni prvak 2005, 2006 in 2007 Sandi Sabo je s solzami sreče v očeh komentiral
svoj pogled na prvenstvo, igro in počutje: »Potiho sem pričakoval zmago tudi na letošnjem
prvenstvu, čeprav sem vedel, da se mi soigralci iz reprezentance nevarno približujejo. To
sezono smo imeli že kar nekaj reprezentančnih priprav, kjer treniramo skupaj in je
presenečenj v igri vedno manj, zato je tudi meni vedno težje dosegati gole. Kljub temu se mi
je uspelo pobrati v prvem setu pri rezultati 1:7 in sem naredil rezultat 22:8 v dveh setih, kar
mi veliko pomeni in sem tega zelo vesel. Franci je bil več kot dostojen nasprotnik in po vrhu
vsega zelo neugoden, njegova igra je zelo napadalna, a mi jo je z dobro obrambo uspelo
zlomiti. Letošnje DP se mi je zdelo zelo kvalitetno izpeljano. Organizacija in vse ostalo je
potekalo brezhibno, stalno sem bil v stiku z trenutnim dogajanjem na prvenstvu, kar je nam
tekmovalcem najpomembnejše. Sodniki so svoje delo dobro opravili in nimam pripomb. Všeč
mi je bilo, da so dekleta imela prvenstvo sočasno z nami na Okroglem, kar je pomenilo tudi
nekaj več druženja in možnost ekipnega tekmovanja, kjer sem igral nekoliko rezervirano. Na
žalost pa sem moral v soboto takoj po tekmovanju v posteljo, ker sem bil zelo utrujen in sem
se moral odpočiti za nedeljske tekme! Upam, da se bo ta pravljica prihodnje leto ponovila,
čeprav se zavedam, da bo to vedno težje«
Prvič državna prvakinja Jana Furer je bila nekoliko skromnejša s komentarjem: »Zelo, zelo
sem vesela, res nisem pričakovala, da bom državna prvakinja, zato sem še toliko bolj srečna.
Malo mi je žal za Tanjo, ker vem, da si je tega naslova zelo želela, toda tokrat je uspelo meni.
Finale je bilo zelo naporno, kakor tudi celotno prvenstvo. Čez samo prvenstvo nimam kaj reči,
lahko samo pohvalim vse kar se mi je tu na Okroglem zgodilo. Še najbolj mi je bilo všeč to,
da smo dobili identifikacijske kartončke, na katerih smo imeli svojo številko, ki nam je precej
olajšala orientacijo pri spremljanju tekem. Sem pa tudi mnenja da te malenkosti, dajo
tekmovanju večjo težo in se športniki na njem počutimo bolj profesionalno. Na tem prvenstvu
sem se super počutila, k temu je sigurno pripomoglo tudi to, da so fantje imeli prvenstvo
hkrati z nami in so me v finalu nekateri od njih tudi močno podprli z navijanjem!«

Kot reprezentančni trener se lahko pridružim mnenju obeh zmagovalcev: »Vesel sem, da smo
izpeljali tekmovanje, kjer so morali tekmovalci in tekmovalke dati vse od sebe, če so se hoteli
prebiti više na lestvici. Tekmovanje nam je uspelo vsaj malo približati obliki večjih
tekmovanj v mednarodnem prostoru. Tega sem se najbolj želel, ker se nam je večkrat v tujini
dogajalo, da nas je izdala kondicija na za nas maratonskih tekmovanjih. Kolikor sem
spremljal igro tekmovalcev in tekmovalk, smo naredili velik napredek in sem mnenja, da je
naše delo dobro in da se bomo sčasoma približali najboljšim igralcem v tujini. Pogledoval
sem tudi za novimi perspektivnimi tekmovalci in tekmovalkami, ki bodo mogoče v bližnji
prihodnosti krojili državni vrh. Upam, da nam bo v prihodnje uspelo vpeljati določene novosti
v ligo ZDSSS in ponuditi našim športnikom več tekmovanj in sodnikom več možnosti za
sojenje. Sam sem mnenja, da je dober sodnik osnova za kvalitetno tekmo! Ob tej priložnosti
bi se še zahvalil vsem sodnikom, društvom, ZDSSS, domu na Okroglem, upravniku doma in
ZŠIS ter vsem, ki podpirajo ta šport in so omogočili tekmovalcem udeležbo na tem Državnem
Prvenstvu. Zahvalil bi se pa tudi MDSS Kanj, ki je posodilo dve showdown mizi in s tem
omogočilo izpeljavo tega zajetnega tekmovanja. Tudi kot vodja tekmovanja in sodnik sem
užival ob tekmovalcih in resnično prijetnem in kvalitetnem DP«
Reprezentančni trener: Gregor Habjan,prof.spec.švz

