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SLOVENCI POKAZALI ZOBE NA EVROPSKEM PRVENSTVU 2008 
 

(Po dvoletnih pripravah smo odleteli na Finsko v prepričanju, da se tokrat ne bomo 

pustili kar tako premagati. Cilji so bili v vseh treh kategorijah zastavljeni visoko a 

vseeno ne v sam vrh.) 

 

Po sprejetju IBSE-ine odločitve, da organizacijo EP 2008 v Showdownu dobi Finska, sem se 

razveselil, ker sem verjel v dobro in kvalitetno organizacijo prvenstva. Finci me res niso 

pustili na cedilu in so prvenstvo resnično kvalitetno pripeljali do konca. Tako nastanitev, kot 

organizacija je bila na visokem nivoju, brez zamujanja, dobro vodena in brez pritoţb kar je 

nenazadnje zelo pomembno. Mogoče bi se dalo razpravljati o prehudi raznolikosti sodniških 

kriterijev, neusklajeni terminologiji in tempu sojenja. Raznolikost sodnikov je motila 

tekmovalce/lke in je dala negativni pridih k kvalitetnim igram. Sem mnenja, da bi bilo 

potrebno za tekmovanja tega ranga, imeti višje zahteve pri izbiri sodnikov. Toda vse to kaţe 

le na mladost tega športa, ki se v Evropi razvija v enega priljubljenejših športov med slepimi 

in slabovidnimi. Ţal showdowna še ne igrajo na Balkanu, kar bi bilo za Slovenijo resnično 

dobrodošlo, kakor tudi ne na preostalih kontinentih sveta. Razširitev športa po celem svetu bi 

povečala moţnosti za preboj showdowna med olimpijske športe. Kljub temu da v Juţni 

ameriki še ne igrajo showdowna lahko upamo na paraolimpijske igre leta 2016 za katere se 

govori, da jih bodo mogoče gostili v Rio de Janeiru.     

 

V četrtek popoldne, ko smo pristali na letališču v Helsinkih so nas pričakali domačini in nas 

skupaj s švedi prepeljali v center Onella v Tuusuli. Prvenstva se se udeleţile sledeče drţave: 

Češka, Danska, Estonija, Finska, Italija, Slovaška, Nizozemska, Švedska in Slovenija. Ţal 

niso na prvenstvo prišle tudi Nemčija, Francija in Belgija, ki so se ţe pokazale s svojimi 

igralci na različnih turnirjih. Prvo popoldne so bili poleg zdravniških preverjanj organizirani 

še sestanki sodnikov, vodij ekip in sklepna slavnostna ceremonija. Vsi smo teţko pričakovali 

jutro, ko se ponovno pomerimo z najboljšimi showdownisti Evrope. V razigravanjih po 

skupinah smo pričeli ob 8.30, takoj po zajtrku. Moški so bili razdeljeni v 4 skupine po 6 ali 7 

članov, ţenske pa so bile razdeljene v 2 skupini po 8 članic. Pri ţenskah so iz skupine 

napredovale po 4 najboljše v skupino 8ih pri moških pa v skupino 12tih najboljši 3 iz skupine. 

Zvečer so se začeli tudi ekipni dvoboji in so se odigrali vse do polfinalnih dvobojev. 

Naslednji dan so se odvijali dvoboji v skupini, ki da polfinaliste ter tudi v skupinah za niţja 

mesta po lestvici. V nedeljo so se odigrala še polfinala in finala tako v moški, ţenski in ekipni 

kategoriji. 

 

Slovenci smo se vse tri dni uspešno borili na vseh 6-tih igralnih mizah. Res je, da so nam 

nekatere mize, kakor tudi sodniški pari za mizami odgovarjali bolj nekateri manj. Ker imamo 

za seboj premalo mednarodnih tekmovanj oz. izkušenj smo se celoten turnir borili tudi s 

samim seboj in z močno tremo. Le ta nam je povzročala nemalo teţav, od trdih rok, napačnih 

servisov, sredinskih tabl in nenatnčne igre, kar je glavni razlog, da niso vsi reprezentantje 

pokazali tega kar resnično znajo. Po prvem dnevu smo se razporedili prav v vse moţne 

skupine in sicer Jana Fuhrer se je prebila med prvih 8 v ţenski konkurenci, Silva Mlinarič se 

je uvrstiila v skupino od 9 do 16, Sandi Sabo se je prebil med prvih 12, Sandi Novak se je 

prebil v skupino med 13 do 20, Franci Vaupotič pa v skupino med 21 do 25. S prvim dnem so 

bili naši cilji ţe izpolnjeni saj smo si pred odhodom zadali cilj v obeh konkurencah med prvih 



8 in s tem priti do moţnosti za polfinale. V soboto sta se tako Jana kot Sandi prebila po zelo 

napornih dvobojih do polfinal. Fuhrerjeva je v svoji skupini zasedla 3. mesto in je tako igrala 

polfinale z drugo uvrščeno, Sabo pa je do polfinala prišel, kot 1. v svoji skupini, kar je zelo 

velik uspeh in je igral polfinale s 4. uvrščenim.. Novak se je v svoji skupini prebil na dobro 

16. mesto, Vaupotič na končno 23. mesto in Mlinaričeva na solidno 11. mesto.  V polfinalu je 

Jana po napornih 4 setih izgubila z norveţanko Stine a je vseeno ohranila še toliko moči, da je 

v borbi za 3. mesto suvereno premagala nizozemko Helmo. Pri moških se je začelo bolje, ker 

je Sandi v polfinalu premagal Nizozemca Jacka in se prebil v finale, kjer je po nekoliko 

nesrečnem in ţivčnem dvoboju izgubil proti Švedu Qlaudiu. Osvojil je končno 2. mesto, kar 

je še dodatno podkrepilo veselje slovenske reprezentance.  

 

Z drugim in tretjim mestom smo se poslovili od EP 2008, kot druga najuspešnejša drţava! 

Zelo sem zadovoljen z uvrstitvijo mojih izbrancev, uvrstili so se vsaj pribliţno tako, kot sem 

tudi pričakoval. Prav vse bi pohvalil, ker je vsakdo od njih dal in prispeval k ekipnemu duhu 

Slovenije točno to kar sem od njega pričakoval. Prijetno sem presenečen tudi z odzivom  v 

Sloveniji, kjer vidim, da se smernice tega športa močno dvigajo! 

 

Za konec sem še vse reprezentante povabil na kratek intervju:  
 

Sandi Sabo - Kako si doživljal svojo pot k uspehu in kako bo to vplivalo na tvojo prihodnost v 

showdownu ?  Preboj proti vrhu je bil izredno teţak, saj se na nobenem izmed prejšnjih dveh 

evropskih prvenstev nisem počutil zares dobro. Veliko bolje sem se počutil tokrat ,ker smo dobro  

treniral v Slo,  saj sem bil na vsakih pripravah zelo sproščen in dobre volje, tako se mi zdi, da sem iz 

priprav v priprave napredoval. Mislim, da mi bo ta medalja pomagala predvsem na prihodnjih 

tekmovanjih v tujini, saj sem si s tem uspehom dokazal, da zmorem dosegati vrhunske uvrstitve tudi 

izven Slovenije.  

 

Sandi Novak – Kako si se spopadel s konkurenco iz evrope in ali so ti ti dvoboji razširili obzorje 

showdowna? Priznam, da precej v krču, česar mi je malce ţal. Igro sem sprva vendarle čutil, kar je 

zame zelo pomembno. V prvih dveh dvobojih sem bil zelo blizu uspehu ter s tem najbrţ tudi uvrstitvi 

med prvih dvanajst. V nadaljevanju sem malce popustil in izgubil tekmo, ki bi mi morda še prinesla 

napredovanje. Nekako sem se izgubil v igri, ko sem dojel, da mi mize niso pisane na koţo in da 

imam zmanjšan maneverski prostor za igranje. A sem se nato vendarle zbral in dobil nekaj tekem, 

kar mi je za prvo udeleţbo na takšnem tekmovanju prineslo povsem soliden rezultat. Igra se izredno 

natančno in še bolj na moč. Zelo je dobrodošlo, če je kdo od tvojih na tekmi, saj je bilo sojenje 

drugačno, kot pri nas in je dopuščalo precej umazano igro, kar hkrati tudi oteţuje napredek tega 

športa. Čaka me še veliko dela, če ţelim napredovati. Rad bi še povedal, da sem počaščen, da sem bil 

lahko del tako homogene ekipe, ki je v vseh pogledih delovala, kot eno. In da je Finska deţela, kjer 

se še da dihati na polna pljuča in uţivati v neokrnjeni naravi.  

 

Franci Vaupotič  - Kako je na tebe vplival odmev tako velikega tekmovanja, ki se si ga udeležil. Si bil 

zadovoljen s samim potekom EP? Na mene je EP vplivalo pozitivno, ker sem videl kaj vse še moram 

izpopolniti kot igralec, če se hočem primerjat z kakšnim boljšim rezultatom na tako velikih 

tekmovanjih. S strani organizatorja sem bil zadovoljen, ker je samo tekmovanje potekalo tekoče. 

Glede sojenja pa bi se morali sodniki, ki ţelijo soditi na tako velikih tekmovanjih uskladiti glede 

nekaterih pomanjkljivostih. 

 

Silva Mlinarič – Povratnica na EP, si pričakovala preboj med prvih 8, kakšna je bila tvoje igra?  V 

primerjavi z prejšnjimi tekmovanji, kaj bi na Finskem še posebej poihvalila? Normalno, da sem 

pričakovala uvrstitev med prvih 8, zaradi česar sem tudi odpotovala na tekmovanje. Kljub temu, da 

sem imela precej teţko skupino, sem v predtekmovanju zbrala štiri zmage in mi je po vsej verjetnosti 

zmanjkal le kakšen set. Ţal sem dve tekmi zelo tesno izgubila, tudi po zaslugi sodniškega kriterija, ki 

dopušča drugačno igro, kot jo gojimo pri nas. Najbolj sem bila presenečena nad dobro organizacijo, 



saj je vse potekalo brez hibno. Zraven tega sem bila pozitivno presenečena na ponujeno vzporedno 

razvedrilo in prehrano in bivanje. Skratka bilo je zelo lepo. Kot najstarejša udeleţenka tekmovanja 

se v imenu vseh tekmovalcev zahvaljujem trenerju Gregorju Habjan in ZŠIS-POK za omogočene 

treninge, oz. priprave ter udeleţbo na samem prvenstvu na Finskem. 

 

Jana Fuhrer – Prvič na tako velikem tekmovanju, se ti je kaj zatresla roka? Si zadovoljna z svojo 

uvrstitvijo in s sprejemom na Brniškem letališču? Ja, res prvič na tako velikem tekmovanju in tudi 

roka se mi je  pošteno zatresla. No tresla sem se cela. Bila je res velika trema, kar se je poznalo tudi 

na moji dobri volji oz. razpoloţenosti. Ko je bil prvi dan mimo sem pa ţe laţje zadihala, čeprav so se 

apetiti, po izpolnjenem cilju, še povečali. Torej imela sem veliko ţeljo se boriti za kolajne, kar mi je 

na koncu tudi uspelo. Zelo sem zadovoljna. Drugi šok pa me je čakal na letališču v Sloveniji ob 

prihodu. Saj ste točno vedeli koga vprašati o sprejemu. Mislim, da tisti, ki so bili zraven dobro vedo 

kaj mi je to pomenilo. Na Finskem je bilo lepo, a sprejem na letališču je bil zame najlepši - ganjljiv. 

Res nisem pričakovala tega, kot da bi prinesla olimpijsko. To upajmo, da še pride, če bo showdawn 

oz prizadevnim uspelo priti v seznam športov, ki so na para olimpijadi. tega si vsi močno ţelimo. 

Bilo je super, super ekipa, vodja, skratka vse!!! 

 

 

 

 

 

 

  


