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dr. Tone Jagodic  Foto: Aleš Fevžer M.Š. Foto: M. Š.

Olimpijske igre v Londonu so za nami. Čas za podrobne strokovne analize prihaja, lotili 
se jih bodo v vseh okoljih, v katerih si želijo napredka, in tako bomo storili tudi v OKS. Ne 
glede na omenjeno pa je že na prvi pogled moč opaziti nekatere smernice pri osvajanju 
medalj na zadnjih olimpijskih igrah. 

N
a podlagi primerjave števila in leska doseže-
nih medalj na igrah od olimpijskih iger v Atlanti 
leta 1996 naprej je mogoče presojati uspešnost 
nekaterih NOC v primerjavi z drugimi.  Med naj-
večjimi NOC so ZDA od Kitajske znova prevzele 
prvo mesto, izgubljeno na igrah v Pekingu. Tako 
so Američani osvojili kar 10 zlatih medalj več kot 

v Pekingu, Kitajci pa 13 
zlatih manj kot na doma-
čih tleh. Američani so od 
Atlante 1996 z izjemo Sy-
dneyja vedno osvojili več 
kot 100 medalj, kar je res 
zavidanja vreden podatek. 
Upoštevajoč smernice in 
izjemen razvoj športa na 
Kitajskem (leta 1996 so 
njihovi športniki osvojili 
50 medalj, leta 2000 so 
jih dobili 58, 2004 že 63, v 
Pekingu pa 100) je mogo-
če pričakovati, da bo boj za 
najuspešnejšo državo gle-
de na osvojene medalje v 
prihodnje še kako zanimiv. 
Izjemno je napredovala Ve-
lika Britanija – to je mogoče 
pripisati večjim sredstvom 
za priprave, ki jih je BOA 
tokrat namenila svojim 
športnikom in spremljeval-
cem – nazadovanje (zlasti 
glede števila osvojenih 
zlatih medalj) pa je mogo-
če opaziti pri Avstraliji (v 
Sydneyju 58 medalj, tokrat 
35). Rusija si je po slabem 
začetku na tokratnih igrah 
opomogla in osvojila devet 
medalj več kot pred štirimi 
leti.  

Rezultati razvitih držav 
Zahodne Evrope so bili 
spremenljivi. Po številu 
medalj so bili uspešnejši kot pred štirimi leti Nizozemci, Danci, 
Irci, Švedi  in Belgijci. Soliden rezultat so dosegli Italijani  in 
Nemci, manj medalj kot v Pekingu so osvojili Francozi in Špan-
ci, neuspešni pa so bili Norvežani, Finci, Švicarji in Avstrijci. Ti 
so precej nazadovali, saj so v Atenah osvojili sedem medalj, v 
Pekingu tri, v Londonu pa nobene. Če pogledamo še dlje na-
zaj, se pokaže, da se manjša uspešnost Nemčije (v Atlanti 65 
medalj, tokrat 44) in Italije (v Atlanti 35 medalj, zdaj 28), zelo 
uspešna glede na svojo velikost pa je Nizozemska, ki v pov-
prečju osvaja več kot 20 medalj na vsakih letnih olimpijskih 
igrah.  

Izmed večjih neevropskih držav so manj od pričakovanega do-
segle Kuba, Argentina, Kenija in Kanada, zelo pa so napredovali 
zlasti Japonska (v Atlanti 14 medalj, zdaj 38), Iran (12 medalj v 
primerjavi z dvema iz Pekinga), Mehika, Kolumbija, Južna Afrika, 
Indija, Azerbajdžan in Nova Zelandija. Brazilija pa si prizadeva 
priti v kar najboljšo formo do 'domačih' olimpijskih iger.

Izmed srednje velikih 
evropskih držav je zelo do-
ber rezultat mogoče pripi-
sati zlasti Madžarski, Češki 
in Hrvaški, več medalj kot 
pred štirimi leti so dobile 
tudi Poljska, Romunija in 
Srbija. Uspešen nastop lah-
ko pripišemo še Estoniji, Li-
tvi in  Sloveniji, manj uspe-
šne pa so bile Slovaška, 
Turčija in Grčija. Število gr-
ških medalj se hitro manjša 
(16 – 4 – 2). Tudi nekatere 
države Vzhodne Evrope, in 
sicer Ukrajina, Belorusija, 
Latvija  in Bolgarija, so do-
segle občutno manj od pri-
čakovanj in od dosežkov na 
prejšnjih igrah.

Z evropskega zornega 
kota so bili med manjšimi 
državami uspešne Črna 
gora, Moldavija in Ciper.  
Opazen je bil napredek ne-
katerih držav iz razvijajoče-
ga se sveta, kot so Katar, 
Kuvajt, Singapur, Portoriko,  
Hongkong, Malezija, Savd-
ska Arabija, Dominikanska 
republika in Grenada. Izmed 
afriških držav so po eno 
medalje osvojile Uganda, 
Gabon in Botsvana.  

Na splošno lahko oce-
nimo, da ostajajo velesile 

čvrsto v svojih sedlih in da skoraj ni moč pričakovati, da bi Velika 
Britanija v Braziliji ne nazadovala.  Prav tako je očiten prodor 
držav iz Azije.  Med NOC iz Evrope je mogoče zaznati zanimivost, 
da je 17 držav (po številu osvojenih medalj) izboljšalo rezultat 
iz Pekinga, prav toliko (17) pa ga je poslabšalo. Slovenija drži 
visoko mesto predvsem glede na svojo velikost. Zavedati se 
moramo, da je 42. mesto med več kot 200 nastopajočimi NOC 
odličen rezultat, da pred Slovenijo ni nobene manjše države in da 
smo v Evropi najuspešnejša država po številu medalj na število 
prebivalcev. To pa po svoje zavezuje in je izjemen izziv za nada-
ljevanje uspešne slovenske športne zgodbe. 

Prihajajo strokovne analize

 V prihodnjih letih smo lahko še brez skrbi za slabše rezultate.
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V
se skupaj se je vsako jutro začelo že okoli šestih, ko so 
začeli vstajati športniki, ki so imeli tekmovanja ali tre-
ninge zjutraj. Sledil je odhod na zajtrk v jedilnico, ki je 
sprejela 10.000 ljudi hkrati in je bila od slovenskega 
bloka oddaljena le pet minut hoje. Največji vrvež je bil 
v njej prav v jutranjih urah, kajti športniki si uspešne-
ga dneva ne morejo predstavljati brez zajtrka.

Sledil je odhod na tekmovališča oziroma športna prizorišča, na-
menjena treningom. Postaja, po velikosti primerljiva z avtobusno 
postajo v Ljubljani, je vsak dan sprejela več kot 10.000 športnikov 
in njihovih spremljevalcev, ki so se potem z avtobusi vozili v tiste 
dele Londona, kjer so potekala njihova tekmovanja. 

Približno ob devetih zjutraj je del slovenske ekipe po navadi že 
zapustil olimpijsko vas, drugi del pa je skrbel za nemoteno bivanje in 
oskrbo športnikov. Med pomembnejšimi nalogami so prav gotovo bile 
zdravniška in fizioterapevtska oskrba ter priprava na tekme oziroma 
pomoč pri manjših poškodbah, za katero so izvrstno skrbeli zdravniki, 
fizioterapevti in maserji Teama Slovenia.

Pomemben del mehanizma, ki poganja olimpijske igre, so tudi 
prostovoljci, ki brezplačno pomagajo pri dnevnih nalogah. Tudi slo-
venska ekipa je dobila tovrstno pomoč. Prostovoljci so pomagali pri 
obešanju slovenskih zastav na blok, pri prevozih, nakupih nujnih 
stvari v trgovini, oddajanju in prevzemanju pošte, prevzemanju pa-
ketov, vodenju gostov po olimpijski vasi in pri drugih manj pomemb-
nih opravilih.

Po kosilu – na voljo je bila hrana z vseh koncev sveta, od Britanije 
do Azije, Afrike in Južne Amerike –  je bila na vrsti sprostitev, če jo je 
športnikov urnik seveda dovoljeval. V prostem času so se športniki v 
svojih sobah najpogosteje sproščali z gledanjem filmov ali brskanjem 
po spletu, obiskom družabnega centra v olimpijski vasi, kjer ni manj-
kalo različnih iger, ali z zbiranjem značk. Zbiranje in menjava značk 
sta ena izmed značilnosti olimpijskih iger. Značka lahko odpre vrata 
do marsikoga, hkrati pa lahko razreši marsikatero zadrego - in nič 
drugače ni bilo v Londonu.

Seveda v dnevnem programu ni manjkalo spremljanja slovenskih 
tekmovalcev, tako na prizoriščih kot tudi v olimpijski vasi v prosto-
rih Teama Slovenia, kjer so se ob 
pomembnejših nastopih zbi-
rali slovenski športniki. 
V večernih urah pa so 
bili na vrsti analiza 
dneva, sestan-
ki po ekipah in 
skupni sestan-
ki vodij ekip, 
ki so pred-
stavili svoje 
dnevne aktiv-
nosti, opozorili 
na morebitne 
težave in spre-
govorili o načrtih za 
prihodnje dni oziroma 
nastope. 

M.Š. Foto: M. Š.

Dogajanje v olimpijski vasi je podobno 
dogajanju v manjšem mestu, kjer prebiva 
več kot 10.000 ljudi. Del tega dogajanja 
je bila v Londonu tudi slovenska ekipa, 
katere vsakdanjik je bil vse prej kot 
sproščen in brezskrben.

Olimpijski vsakdan

 Borut  Božič, Jani Brajkovič, Polona Batagelj, mehanik Filip Tišma in dr. Rudi 
Čajavec na sestanku pred tekmo.

 Prostovoljec Al, ki je pomagal Teamu Slovenia v Londonu.

 Telovadka  Saša Golob pri zbiranju olimpijskih značk, ki je v olimpijski vasi 
vedno izjemno priljubljeno.

 Olimpijske vstopnice je bilo izjemno težko 
dobiti, a Evi Terčelj je vendarle uspelo.  Strelka Živa Dvoršak na terapiji pri fizioterapevtu Urbanu Komacu.



6 www.olympic.si

M.Š.

Olimpijske igre v Londonu so bile za Slovenijo 
izjemno uspešne, saj so naši športniki na njih osvojili 
štiri medalje. Prva nas je z zlato medaljo razveselila 
Urška Žolnir, sledil je izvrstni nastop Luke Špika 
in Iztoka Čopa, ki sta osvojila bronasto medaljo. 
Rajmond Debevec je še enkrat dokazal izjemno 
pripravljenost in osvojil bronasto odličje, zadnjo 

slovensko medaljo v Londonu, 
in to srebrno, pa je osvojil 

metalec kladiva Primož Kozmus. 
Slovenske londonske junake vam 

predstavljamo s preseki njihovih 
izjemnih karier.

Slovenski olimpijski    junaki

RAJMOND DEBEVEc
Rojen: 29. marca 1963
Prebivališče: Ljubljana
Poklic: ekonomist, zaposlen v športni enoti 
SV
Hobiji: planinarjenje, branje knjig
Klub: SD Olimpija
Trener: Lojze Mikolič
Disciplini na OI: malokalibrska puška leže 
in malokalibrska puška trojni položaj

Največji uspehi:
Olimpijske igre:

1. MK puška trojni položaj, Sydney (2000)
3. MK puška trojni položaj, Peking (2008)
3. MK puška leže, London (2012)

Svetovna prvenstva:
1. mesto,  VK puška trojni položaj,  

Lahti (2002)
2. mesto,  zračna puška,  

Ciudad de Mexico (1985)
2. mesto,  zračna puška,  

Budimpešta (1987)
2. mesto, zračna puška, Moskva (1990)
2. mesto,  MK puška trojni položaj,  

Lahti (2002)
3. mesto,  MK puška trojni položaj,  

Moskva (1990)
3. mesto, MK puška leže, Moskva (1990)
3. mesto,  MK puška trojni položaj,  

Barcelona (1998)
3. mesto, MK puška leže, Zagreb (2006)
3. mesto,  MK puška stoje, Moskva (1990)

URŠKA ŽOLNIR
Rojena: 9. oktobra 1981
Prebivališče: Žalec
Poklic: zaposlena na MORS
Hobiji: kolesarjenje, košarka
Klub: Sankaku Celje
Trener:  Marjan Fabjan
Disciplina na OI: kategorija do 63 kg

Največji uspehi:
Olimpijske igre:

1. mesto, olimpijske igre London (2012)
3. mesto, olimpijske igre Atene (2004)

Svetovna prvenstva:
3. mesto, člansko SP Pariz (2011)
3. mesto, člansko SP Kairo (2005)

PRIMOŽ KOZMUS
Rojen: 30. september 1979
Prebivališče: Brežice
Višina: 188 cm
Teža: 106 kg
Poklic: zaposlen v Slovenski vojski
Hobiji: glasba, ekipni športi
Klub: Brežice
Trener: asistent Primož Četrtič
Disciplina na OI: met kladiva
Osebni rekord: 82,30 m (državni rekord, 
10. junija 2007, Bydgoszcz)

Največji uspehi:
Olimpijske igre:

1. mesto, OI Peking (2008)
2. mesto, OI London (2012)

Svetovna prvenstva:
1. mesto, SP Berlin (2009)
2. mesto, SP Osaka (2007)
3. mesto, SP Daegu (2011)
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Team Slovenia 
v Londonu 
na kolesih 
Bigfish

V
sak izziv je priložnost za novo 
doživetje. Vsake olimpijske 
igre prinašajo nove slovenske 
zmage, številne vrhunske uvr-

stitve in izjemne življenjske zgodbe. 
Slovenski olimpijci nas vedno znova 
navdušujejo z neverjetnimi uspehi in 
Slovenijo uvrščajo med svetovne ve-
selile.

Vendar – ne le slovenske športne 
zmage, tudi slovenski gospodarski 
uspehi in najrazličnejše inovacije nas 
postavljajo na vidni del svetovnega 
zemljevida. To velja tudi za Bigfish. 
Zložljivo kolo z inovativno zasnovanim 
okvirjem v enem kosu ter edinstvenim 
klip-klap sistemom zlaganja je bilo ne-
pogrešljiv partner slovenskih športni-
kov tudi na olimpijadi v Londonu.

V času bivanja na olimpijskih igrah 
je mobilnost Teama Slovenia izredno 
pomembna. Po Londonu so se športni-
ki  vozili hitro in enostavno – vedno z 
Bigfishem, najzanesljivejšim partner-
jem v vsakem delu dneva. “Po končanih 
tekmovanjih smo imeli čas za ogled 
drugih tekem in druženje s prijatelji. Z 
Bigfishem smo se lahko odpravili ka-
morkoli in kadarkoli”, so še zdaj zado-
voljni slovenski olimpijci. 

M.Š.

LUKA ŠPIK
Rojen: 9. februarja 1979
Prebivališče: Bled
Poklic: zaposlen na MNZ
Hobiji: rolkanje
Klub: VK Bled
Trener: Miloš Janša
Disciplina na OI: dvojni dvojec (Iztok Čop)

Največji uspehi:
Olimpijske igre:

1. mesto,  dvojni dvojec (Iztok Čop), 
Sydney (2000)

2. mesto,  dvojni dvojec (Iztok Čop), 
Atene (2004)

3. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik), 
London (2012)

Svetovna prvenstva:
1. mesto,  dvojni dvojec (Iztok Čop), 

München (2007)
1. mesto,  dvojni dvojec (Iztok Čop),  

Gifu (2005)
1. mesto,  dvojni dvojec (Iztok Čop),  

St. Catherines (1999)
2. mesto,  dvojni dvojec (Iztok Čop),  

Eton (2006)
2. mesto,  dvojni četverec (Iztok Čop, 

Matej Prelog, Davor Mizerit), 
Fifu (2005)

IZTOK ČOP
Rojen: 17. junija 1972
Prebivališče: Radovljica
Poklic: zaposlen na MNZ
Hobiji: kolesarjenje, smučarski tek
Klub: VK Bled
Trener: Miloš Janša
Disciplina na OI: dvojni dvojec (Luka Špik)

Največji uspehi:
Olimpijske igre:

1. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik),  
Sydney (2000)

2. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik), 
Atene (2004)

3. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik), 
London (2012)

3. mesto,  dvojec brez krmarja (Denis 
Žvegelj), Atlanta (1996)

Svetovna prvenstva:
1. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik), 

München (2007)
1. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik),  

Gifu (2005)
1. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik),  

St. Catharines (1999)
1. mesto, enojec, Tampere (1995)
2. mesto,  dvojni dvojec (Luka Špik),  

Eton (2006)
2. mesto,  dvojni četverec (Luka Špik, 

Matej Prelog, Davor Mizerit), 
Gifu (2005)

2. mesto, enojec, Sevilla (2002)
2. mesto, enojec, Luzern (2001)
2. mesto,  dvojec brez krmarja (Denis 

Žvegelj), Dunaj 1991
3. mesto, enojec, Milano (2003)
3. mesto,  dvojec brez krmarja (Denis 

Žvegelj), Račice (1993)
3. mesto, enojec, Indianapolis (1994)

Slovenski olimpijski    junaki

 Tudi Urška Žolnir je v Londonu 
vozila Bigfish: hitro in enostavno zložljivo 
kolo. Sposobno za vožnjo vsepovsod. Ob 
prednostih, ki jih ponuja, je odločitev na 
dlani: Team Slovenia z Bigfishem skupaj 
do slovenskih zmag!
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M.Š. Foto: ZŠIS - POK

Paraolimpijci v Londonu do 
srebra

B
lizu medalje je bil znova 
Damjan Pavlin, a je, tako 
kot na zadnjih igrah v 
Pekingu, brez žlahtne ko-

vine ostal za pičlega 0,3 kroga.
Med najprijetnejša prese-

nečenja iz slovenskega tabora 
sodi plavalec Đurić. Nastopil je 
v štirih disciplinah, se v vseh 
štirih uvrstil v finale, njegov 
izkupiček pa so eno četrto, dve 
peti mesti in eno šesto mesto. 

Do medalje mu je zmanjkalo 
nekaj desetink v preizkušnji na 
100 metrov prosto, a ni bil pre-
več razočaran. Zaveda se, da bo 
imel veliko priložnost na nasle-
dnjih igrah v Riu, predvsem pa 
se je razveselil svojega napred-
ka. Dosegel je šest osebnih re-
kordov in tudi svetovnega na 50 
metrov delfin v svoji kategoriji 
– tega je pravzaprav izboljšal kar 
dvakrat v enem dnevu. 

Za najboljšo slovensko uvrstitev na paraolimpijskih igrah v Londonu je poskrbel strelec 
Franček Gorazd Tiršek, debitant na teh tekmovanjih, ki je v eni najrazburljivejših 
tekem na igrah osvojil srebro v streljanju z zračno puško.

Franček Gorazd 
Tiršek:

“Dogajalo se je 

marsikaj. Tako kot 

sem bil razočaran 

prvi dan po smoli 

s puško, je bilo 

veselje veliko po drugi 

tekmi. Morda bi se dalo 

doseči še kaj več, če bi puška delovala normalno, 

a so občutki kljub temu fenomenalni. Z zadnjim 

strelom sem dokazal, da je mogoče doseči vse, 

da je treba vztrajati. Bilo je pridobljeno z delom in 

borbenostjo.”

M.Š.

Mobilna aplikacija 
Team Slovenia
Team Slovenia je bil ena izmed zgolj 
desetih ekip na olimpijskih igrah, ki so 
se lahko predstavile s svojo mobilno 
aplikacijo. 

V 
to skupino spadajo v večini reprezentance najmočnejših 
držav, kot so Velika Britanija, Avstralija, Južna Afrika in 
Združene države Amerike. Veseli dejstvo, da si je slo-
vensko aplikacijo na mobilne telefone naložilo več kot 

8.000 ljudi iz več kot 20 različnih držav. 
Pregled urnikov in rezultatov je slovenskim in tujim ljubite-

ljem športa omogočal spremljanje Teama Slovenia v realnem 
času prek njihovih mobilnih telefonov. Ekipa Teama Slovenia bo 
tudi v prihodnje poskrbela, da boste lahko slovenske olimpijce 
spremljali na tak način. 
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M.Š.

T
witter je komuni-
kacijska platfor-
ma, prek katere je 
mogoče enostav-
no in preprosto 
biti na tekočem z 
zadnjimi novicami, 

hkrati pa omogoča tudi naveza-
vo ali ohranjanje stikov. Še več: 
na Twitterju so tudi največji 
svetovni zvezdniki le en klik 
stran. 

Zaradi vsega tega smo se pri 
OKS odločili, da v sodelovanju 
z velikim sponzorjem Teama 
Slovenia, Telekomom Slovenije, 
oziroma slovenskimi olimpijci in 
paraolimpijci pripravimo akcijo 
»Tvitajmo za naše«.

V času od 6. julija (uradna 
predstavitev Teama Slovenia) do 
9. septembra (konec paraolimpij-
skih iger) smo zbirali tvite v pod-
poro slovenskim olimpijcem in 
paraolimpijcem. Z uporabo 'znač-
ke' oziroma t. i. hashtaga #oi-
2012si so navijači lahko sporočili 
svoje misli, svoja občutja in spo-
ročila slovenskim športnikom. 

Glede na število zbranih tvi-
tov, ki so se nabirali na spletni 
strani Sportal, je Telekom Slo-
venije prispeval finančna sred-
stva za slovenske paraolimpijce. 
Cilj je bil, da v tem času zberemo 
vsaj 10.000 tvitov s hashtha-
gom #oi2012si! Rezultat je bil 
izjemen, saj smo dosegli skoraj 
20.000 tvitov.

Poleg #oi2012si je OKS v 
svoji komunikaciji uporabljal 
tudi hashtage #vsivlondon, 
ki je bil namenjen predvsem 
tistim, ki so se odpravili v Lon-
donu, ter #tvitajmozanase ali 
#zvsemsrcem. 

Spodaj si lahko ogledate 
statistiko akcije Tvitajmo za 
naše, ki razkriva, da je bilo v 
Sloveniji med otvoritvijo kar 
1.874 tvitov z enim izmed 
uradnih hashtagov. Ko je Ur-
ška Žolnir osvojila zlato, je 
Twitter v Sloveniji dobese-

dno 'gorel'. Zasledili smo kar 
2.367 tvitov.

Velik del tvitanja je bilo t. i. 
just in time livetvitanje, ko 
smo tvitali neposredno 
med dogodki,  torej ta-
krat, ko so ti potekali. 
Na ta način smo za 
profil Team Slove-

nia napisali več kot 1.000 tvitov. 
Pomembno pa je tudi dejstvo, 
da je število sledilcev Teama 
Slovenia že preseglo število 

2.000. Prav tako se številki 
15.000 oboževalcev pri-

bližuje tudi stran Slo-
venia Olympic Team 

na Facebooku. 

Letošnje olimpijske igre so bile posebne iz več razlogov. Poleg tega, da so organizatorji 
tokrat prvič zares poskrbeli, da so bili olimpijci in paraolimpijci povsem enakovredni 
udeleženci največjega športnega dogodka na svetu, se ob omembi Londona 2012 
ni bilo mogoče izogniti tudi družabnim omrežjem. Med njimi je še posebej izstopal 
Twitter, ki ga uporablja tudi vedno več Slovencev.

Tvitajmo za naše

Razpis za pridobitev 
štipendij

N
a spletni strani www.olympic.si objavljamo razpis za 
pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športni-
ke in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko 
leto 2012/2013. Rok za oddajo vloge, ki jo morate poslati 

na Olimpijski komite Slovenije, Odbor za vrhunski šport, Celovška 
25, 1000 Ljubljana, je 1. oktober 2012.   Lanski štipendisti

 Paraolimpijka Mateja Pintar in športnik invalid Aleš Sečnik ob podelitvi čeka s strani podjetja Telekom Slovenije, d.d.
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 Olimpijska 
prvakinja Urška Žolnir 

s trenerjem Marjanom 
Fabjanom, ki je poskrbel za vse 

slovenske judoistične medalje na 
olimpijskih igrah.

 Vodja 
Teama Slovenia 
v Londonu Bogdan 
Gabrovec od podpisu 
na stekleni zid, kamor 
so se podpisali vodje 
delegacij.

 Anja Klinar je bila v Londonu 
najuspešnejša slovenska plavalka.

 Peter Kauzer je nosil 
slovensko zastavo na 
odprtju olimpijskih iger.

 Anka Franić se 
je borila za bronasto 
medaljo, a bila žal 
neuspešna. 

Igre XXX. Olimpijade   London 2012
 F O T O R E P O R T A Ž A  
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 Martina Ratej se 
je v metu kopja uvrstila v 
finale in osvojila 7. mesto.

 Luka Božič 
in Sašo Taljat sta 

doživela olimpijski krst 
in sta svoje misli že usmerila 

v Rio de Janeiro 2016.

 Boštjan Maček je svoj krst na olimpijskih igrah opravil 
izvrstno in osvojil 7. mesto.

 Predsednik dr. Janez Kocijančič na sprejemu olimpijcev v Ljubljani.

 Vasilij Žbogar je s 
6. mestom še enkrat 

dokazal, da je izvr-
sten jadralec.  

 Slovenija je 
imela na tokratnih 
olimpijskih 
igrah prvič tudi 
tekmovalko 
v triatlonu, 
Matejo Šimic.

Igre XXX. Olimpijade   London 2012
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M.T. Foto: M.T.

V Londonu tudi uradna 
slovenska navijaška skupina
Olimpijske igre niso eden izmed največjih športnih 
dogodkov zgolj za športnike, ampak so  tudi za 
navijače. Zato so se nekateri sponzorji Teama 
Slovenia odločili, da letos osrečijo nekaj 
slovenskih navijačev in jih popeljejo na 
olimpijski igre v London. Uradna navijaška 
skupina Team Slovenia London 2012 
je na koncu štela 120 navijačev, ki so 
v družbi nekdanje vrhunske smučarske 
tekačice Petre Majdič  v Londonu 
preživeli nepozabne tri dni.

O
gled olimpijskih 
iger, ki ga je sku-
paj s Kompasom 
organiziral OKS, 
je potekal od so-
bote, 4. avgusta, 
do ponedeljka, 6. 

avgusta. Navijače je z letališča 
Jožeta Pučnika popeljal domači 
letalski prevoznik Adria Air-
ways , enako kot vse slovenske 
olimpijce. Prvi dan so si ogledali 
tekmovanja v košarki in nogo-
metu, nekateri so spodbujali 
igralce tenisa, spet drugi so se 
odpravili na ogled odbojke na 
mivki. Vrhunec njihovega obiska 
olimpijskih iger pa  je bil zagoto-
vo drugi dan, ko so si vsi potniki 
ogledali tekmovanje v atleti-
ki , tudi finale meta kladiva, v 
katerem je slovenski olimpijec 
Primož Kozmus osvojil srebrno 
olimpijsko odličje. Prav posebno 
doživetje je bilo zagotovo tudi 
spremljanje finala v teku na 
100 metrov, v katerem so svoje 
sposobnosti pokazali najhitrejši 
Zemljani. 

Namen projekta ni bil zgolj 
obisk olimpijskih iger, temveč  
tudi krepitev navijaškega duha 
v Sloveniji in ustanovitev prve 
večje navijaške skupine, ki je 
v živo spodbujala slovenske 
olimpijce na olimpijskih igrah. 
Ne nazadnje so organizatorji 
pri programu sledili tudi želji, da 
navijače seznanijo z življenjem 
športnikov, torej z vsem tistim 
okoli njih, kar je velikokrat  pre-
zrto in skrito za rezultati. Vse to 

je na podlagi svojih dolgoletnih 
izkušenj navijačem predstavila 
Petra Majdič, ambasadorka za 
fair play, ki se je v tridnevnem 
druženju dotaknila tudi te te-
matike.

Da je bil ogled resnično ne-
kaj posebnega, govorijo tudi 
njene besede: »Verjetno ne 
pretiravam, če rečem, da je bila 
to nepozabna izkušnja,  prek 
katere sem marsikaj opazila 
in spoznala. Najprej zagotovo 
to, da ga ni čez res dober vic, 
ki v hipu poveže ljudi in vrne 
optimizem ter odžene kakršne 
koli pomisleke. In tako se je 
tudi začela naša skupna navi-
jaška pot, na kateri  verjetno 

nisem samo jaz opazila, da 
šport združuje. 120 ljudi je že 
v ranih jutranjih urah pokazalo, 
da je to enotna skupina, polna 
pozitivizma in želje po širjenju 
te energije navzven. Ko smo si 
nadeli enotne navijaške majice, 
sta bila na vseh obrazih ponos 
in vera v skupen cilj - iskreno 
podporo vsem tistim, ki se 
trudijo uresničiti svoje sanje,  
nastopati  na olimpijskih igrah 
in si pridobiti medaljo. Veliko 
je bilo trenutkov in lastnosti, 
zaradi katerih sem bila sama 
ponosna na navijače. Izstopalo 
je spoštovanje!« 

Vsi navijači so se strinjali, da 
je doživeti olimpijske igre v živo 

resnično nekaj nepozabnega.  
Še posebej so bili ponosni na 
to, da so na tako pomembnem 
svetovnem dogodku lahko kot 
navijači zastopali in predsta-
vljali Slovenijo ter podpirali vse 
športnike – ne le Slovence.  

In naj končam prispevek s 
posebno zahvalo, ki so jo sesta-
vili nekateri izmed navijačev: 
»Take organizacije, kakršno so 
omogočili naši sponzorji, ne bi 
zmogel niti Chuck Norris.« Zato 
se ob tem zahvaljujemo prav 
vsem sponzorjem – Banki SKB, 
Telekomu Slovenije, Adriaticu 
Slovenici, Petrolu, Luki Koper, 
Porscheju Slovenija, Mercatorju 
in Pivovarni Laško. 

 Navijači 
v Team Slovenia 

Laško London Pubu
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M.T.

Uradni olimpijski izdelki 
za podporo Team Slovenia

S
lovenski športniki 
so vnovič dokazali, 
da sodi Slovenija 
na vrh svetovne 
športne lestvice. 
Znova in znova nas 
razveseljujejo z iz-

vrstnimi rezultati in verjamemo, 
da jih vsi Slovenci podpiramo in 
se veselimo z njimi. 

Kljub temu, da so olimpijske 
igre London 2012 končane, se 
njihove športne zgodbe nadalju-
jejo in morda v teh trenutkih še 
bolj potrebujejo našo podporo. 
Pokažimo jim jo tudi z nakupom 
uradne olimpijske kolekcije, saj 
verjamemo, da jim bo to veliko 
pomenilo. Celoten izkupiček od 
prodaje bo porabljen za razvoj 
mladih slovenskih športnikov, ki 
nam dajejo upanje, da bo Slove-
nija tudi v prihodnje ena izmed 
izredno konkurenčnih držav na 
področju športa. Team Slovenia 
so vsi športniki, ki pod okriljem 
Olimpijskega komiteja Slovenije 
zastopajo Slovenijo na medna-
rodnih tekmovanjih.  Zdaj so 
tekmovanja končali nekateri 
izmed njih, že jutri bodo svoje 
moči merili drugi … in tako dan 
za dnem, leto za letom ponosno 
zastopajo Slovenijo na športnih 
prizoriščih. 

Prav vsak dan je priložnost, 
da jim pomagamo, da podpremo 
Team Slovenia.  

V Peaku so ponosni, 
da bodo opremljevalec 
Teama Slovenia vse do 

olimpijskih iger v Rio de 
Janeiru 2016.

Olimpijski komite Slovenije je začel ob olimpijskih igrah London 2012 prodajati izdelke 
iz uradne olimpijske kolekcije Teama Slovenia, s čimer bo še dodatno, predvsem 
finančno, pomagal mladim slovenskim športnikom na njihovih športnih poteh. Letošnja 
prodajna olimpijska kolekcija obsega polo majico,  T-shirt majico, kapo s senčnikom in 
olimpijsko zapestnico.  

Samo na spletu http://trgovina.olympic.si
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M.Š.

M.T.

Hvala sponzorjem Teama 
Slovenia in partnerjem 
OKS za podporo
Vsi ljudje smo veseli kakršne koli podpore. Bodisi je to besedna podpora, včasih 
je dovolj, da je v pomembnih trenutkih nekdo le ob nas, pri sponzoriranju oziroma 
partnerstvu v športu pa gre večinoma za finančno ali storitveno podporo oziroma  
podporo z zagotavljanjem izdelkov. 

D
anes si skoraj ne 
p redstav l jamo 
delovanja špor-
tnih organizacij 
brez kakršne 
koli podpore iz 
g o s po d a r s tva , 

saj je to izredno pomembno 
za razvoj slovenskega športa, 
slovenskih športnikov. Ti ne-
nehno dokazujejo, da sodi Slo-

venija v svetovni športni vrh, 
pri čemer se je treba zaveda-
ti, da je dober rezultat vedno 
plod dobrega medsebojnega 
sodelovanja - športnika, tre-
nerja, športne stroke, zdra-
vstva, organizacije, logistike 
in ne nazadnje tudi družine. 
Velik in izjemno pomemben 
del tega mozaika so tudi po-
slovni partnerji (sponzorji in 

partnerji), ki verjamejo v slo-
venski šport in olimpizem,  v 
posamezne športnike in v 
ekipe ter jih podpirajo.  Danes 
tovrstna podpora zahteva veli-
ko poguma in vztrajnosti in na 
Olimpijskem komiteju Sloveni-
je z veseljem ugotavljamo, da 
to velja za vse naše partnerje. 
Hvala, ker verjamete v slo-
venske olimpijce, v slovenski 

šport in v delo Olimpijskega 
komiteja Slovenije-Združenja 
športnih zvez. Brez vas ne bi 
izpeljali marsikaterega izmed 
projektov, prek katerih so bile 
uresničene številne olimpijske 
sanje, in dosegli rezultatov, na 
katere smo ponosni prav vsi 
Slovenci. Sodelovati z vami je 
za OKS velika odgovornost in 
velika čast.

Banka SKB nagradila 
najboljše med najboljšimi 

Najboljši slovenski 
olimpijci, so z zavarovalno 
družbo Adriatic 
Slovenica dobro 
zavarovani

Olimpijske igre v Londonu so končane. Vrnitev v Sloveni-
jo s štirimi olimpijskimi odličji je velik uspeh in dobra moti-
vacija za naprej. 

 Uspešnosti slovenskega športa pa seveda ne bi bilo brez 
podpore slovenskega gospodarstva.  Tega se zavedajo tudi 
v banki SKB, ki Team Slovenia spremlja že vse od leta 1993. 
Tudi letos je vsem olimpijcem pred odhodom v London po-
darila osebni račun SKB Prestige s popotnico za London 
in zlato kartico VISA prestige.  Najboljše med najboljšimi pa 
je še dodatno finančno nagradila.

 SKB je Urški Žolnir za zlato olimpijsko medaljo podarila 
5.000 EUR, Primožu Kozmusu za srebrno 3.000 EUR, Iztoku 
Čopu in Luki Špiku ter Rajmondu Debevcu za bronasto odli-
čje pa 2.000 EUR. 

Olimpijski komite Slovenije 
in zavarovalna družba Adria-
tic Slovenica, veliki sponzor 
Teama Slovenia, sta v času 
dolgoletnega uspešnega sode-
lovanja razvila številna poseb-
na zdravstvena zavarovanja, ki 
športnikom omogočajo kar najhi-
trejše okrevanje po poškodbah ter 
uspešno vrnitev na treninge in špor-
tna prizorišča. 

Za najboljše slovenske športnike, ki so 
našo državo zastopali na olimpijskih igrah v Londonu, pa so 
v Adriaticu Slovenici še dodatno poskrbeli. Vsakomur izmed 
njih so brezplačno podelili polico življenjskega zavarovanja 
– najsodobnejše življenjsko zavarovanja iz njihove ponudbe, 
poimenovano Vita AS Royal. Seveda so jim ob tem zaželeli ve-
liko uspeha, veliko energije ter varen in miren spanec. Zavaro-
vanci Adriatica Slovenice namreč spijo bolje, saj ta družba za 
njihova zavarovanja skrbi že skoraj dve desetletji.

Lepe želje pa ste prek FB-aplikacije lahko oddali tudi vi. Iz-
med vseh sodelujočih, ki so spodbudne misli našim olimpijcem 
poslali na ta način, so izžrebali tri nagrajence.  Izbrali pa so tudi 
svoje najljubše sporočilo, in sicer:  »Majhni za svet, a veliki po 
srcu! Naj seže ime naše države do novih podvigov in uspehov, 
ki jih bo svet spremljal z debelimi očmi. Srečno, borci!«
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M
ed njimi so na 
Rogli trenirali 
tudi Luka Pin-
tarič, Anamarija 
Lampič in Lea 
Einfalt, dobitni-
ki medalj na pr-

vih mladinskih olimpijskih igrah 
letos pozimi v Innsbrucku.

V okviru kampa na Rogli so 
se mladim športnikom, ki se po-
svečajo zimskim športom, poleg 

njihovih trenerjev pridružili tudi 
številni strokovnjaki. S svojim 
znanjem so jim pomagali tako 
pri treningih kot tudi pri odgo-
vorih na številna vprašanjih, ne-
posredno povezana s procesom 
treninga ter z zdravjem in s pri-
pravljenostjo športnika.

Svoje znanje o psihološki 
pripravi na tekmovanja, zdra-
vem prehranjevanju športni-
kov, nedovoljenem dopingu, 

treningu moči in specialnem 
treningu ter še marsičem so 
z njimi delili dr. Mitja Bračič s 
Centra za medicino športa pri 
Zavodu za varstvo pri delu, dr. 
Janez Vodičar, Samo Rauter in 
dr. Radoje Milić z Inštituta za 
šport pri Fakulteti za šport ter 
Jani Dvoršak iz Slovenske anti-
dopinške organizacije.

Svoje bogate izkušnje in 
koristne misli sta udeležen-

cem kampa predstavila tudi 
dobitnik olimpijskega brona 
iz Londona 2012, strelec Raj-
mond Debevec, in Rok Marguč, 
ki je na zadnjem svetovnem 
prvenstvu v španski La Molina 
osvojil dve medalji v deskanju 
na snegu. Oba sta se strinja-
la, da si je treba jasno določi-
ti cilje ter da sta trdo delo in 
podrejenost ciljem edina pot v 
svetovni vrh. 

M.Š.

Rogla je od 28. do 31. avgusta 2012, na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, na 
mladinskem olimpijskem kampu gostila skoraj 50 mladih zimskih obetavnih športnikov 
in trenerjev.

Mladinski olimpijski kamp

 Mlade športnike sta obiskala tudi deskar Rok Marguč in strelec Rajmond 
Debevec.

 Športniki med poslušanjem predavanja.

Mini olimpijade tudi v tem šolskem letu

O
limpijski komite Slovenije je tudi letos ob izdatni podpori 
Fundacije za šport ter partnerjev SKB banke, Magistrata In-
ternational in Petrola pripravil projekt Mini olimpijada. Prire-
ditve bodo potekale razpršeno po vsej Sloveniji, največ jih bo 

septembra in oktobra. Pričakujemo, da se bo tekmovanj udeležilo več 
kot 6.000 otrok iz vrtcev in prve triade osnovne šole. Najpomemb-
nejše na Mini olimpijadah je sproščeno druženje ob različnih športnih 
dejavnostih in na njih so zmagovalci vsi. In prav vsi sodelujoči otroci 
so tudi nagrajeni s priznanji in simboličnimi nagradami, ki jih zagota-
vljata SKB otroški varčevalni račun Papi in Magistrat International z 
blagovno znamko PEZ. 

Udeležba na Mini olimpijadah je za vse otroke v celoti brez-
plačna. Pri organizaciji pa nam pomagajo športne zveze, športna 
društva in druge športne organizacije.

19. september 9.00 Jesenice
20. september 13.30 Postojna
25. september 13.00 Logatec 
26. september 9.00 Tržič
27. september 9.00 Kranjska Gora
29. september 8.30 Bogojina
30. september 11.00 Maribor v sklopu dneva Fair play
Termini v nadaljevanju leta bodo objavljeni na spletni 

strani www.olympic.si. 

A.Š. Foto: Arhiv OKS
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Z 
nami so tako bili 
olimpijci Katja 
Koren, Tina Kri-
žan, Štefan Cuk in 
Primož Peterka. 
Poleg njih so bili 
izvajalci progra-

mov tudi vrhunski alpinist To-
maž Jakofčič in trenerji judoisti. 
Učenje tujih jezikov je potekalo 
v povezavi s športom. Ta del 
je vodila olimpijka Tina Križan. 
Otroke so obiskale tudi učitelji-
ce šole Helen Doron, voditeljice 
učenja tujega jezika po posebni 
metodi. 

Vse aktivnosti so potekale 
v sklopu ali okolici olimpijskega 
centra na Rogli. Program tabora 
je bil izpeljan v skladu z zasta-
vljenimi cilji. Prvi dan tabora pa 
je v uvodnem delu potekala ura-
dna otvoritev, na kateri so bili po-
leg otrok in staršev navzoči tudi 
podpredsednik OKS g. Branko 
Žnidarič, direktor P&G g. Srđan 
Lisac in direktor področja Unior 
turizem Damjan Pintar. Športni 
tabor, ki vključuje olimpijske vse-
bine, je zagotovo ena izmed mo-
gočih nadaljnjih aktivnosti OKS 
na področju športa otrok in mladi-

ne. Izkušnje z organizacijo prvega 
tovrstnega tabora so izjemne in 
bodo v veliko pomoč pri morebi-
tnih nadaljnjih podobnih akcijah. 
Vsekakor pa je treba zapisati tudi 
to, da celotni kompleks na Rogli, 
ki sodi v okvir podjetja Unior, d. d., 
skupaj z izvrstnim kadrom resnič-
no ponuja kar najboljše razmere 
za izvedbo tovrstnih dejavnosti. 
To pa seveda pri vodenju takšne-
ga tabora veliko pomaga in olajša 
delo. Pri udeležencih pa spodbudi 
navdušenje za redno ukvarjanje s 
športom v naravi ali na športnih 
igriščih. 

Ob podpori partnerja Mednarodnega olimpijskega komiteja 
podjetja P&G smo na Rogli od 23. do 27. julija izvedli 
športni tabor. Udeležilo se ga je 51 otrok iz vse Slovenije, 
sodelovali pa so pri različnih športnih in izobraževalnih 
dejavnostih. Športni pedagogi in trenerji, ki so bili ves čas 
navzoči, so poskrbeli za večino dejavnosti. Otroke pa so 
obiskali tudi nekdanji in še aktivni vrhunski športniki in 
olimpijci, ki so prikazali nekaj športnih panog in veščin. 

Aleš Šolar Foto: arhiv OKS Aleš Šolar Foto: arhiv OKS

Športni tabor Olimpijskega 
komiteja Slovenije na Rogli
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O
snovna šola Pri-
moža Trubarja iz 
Velikih Lašč je z 
nami sodelovala 
pri projektu POI 
London. Dejav-
nosti, povezane 

s promocijo olimpijskih in špor-
tnih vrednot ter sodelovanje 
s tujimi šolami na področju 
učenja tujih jezikov so potekali 
v sodelovanju z britanskim ve-
leposlaništvom v Ljubljani in 
British Councilom. Šola je pri 

projektu sodelovala dlje časa, 
za učence so bila organizirana 
predavanja, v sklepnem delu, 
ki je potekal v sklopu občin-
skega praznika, pa smo na šoli 
izvedli Mini olimpijado in učenje 
angleškega jezika. Na osrednji 
proslavi ob občinskem prazniku 
sta bila med gosti tudi Miroslav 
Cerar in britanski veleposlanik 
Andrew Page.  Šola bo z nagra-
do, bonom, vrednim 500 evrov, 
ki ga je na Mini olimpijadi pre-
vzela ravnateljica mag. Metoda 

Kolar, kupila barve in lake, te 
pa uporabila za obnovo šolskih 
prostorov. 

Druga šola je z Olimpijskim 
komitejem sodelovala prek ob-
javljenega umetnostnega nate-
čaja. Natečaj se je navezoval na 
olimpizem in olimpijski dan, ki 
je potekal skupaj z olimpijskim 
tekom 23. junija v Kopru. K so-
delovanju na natečaju so bile 
povabljene vse vzgojno-izobra-
ževalne ustanove iz primorskih 
občin. Posebna komisija, ki so 

jo sestavljali članica Izvršnega 
odbora OKS Sonja Poljšak, naš 
odlični vrhunski športnik Gašper 
Vinčec ter priznani umetnik iz 
Kopra, je izbrala najlepše izdel-
ke. V imenu šole pa je nagrado 
pred začetkom olimpijskega 
teka prevzel ravnatelj, gospod 
Anton Baloh. Tudi Osnovna šola 
Koper je bila nagrajena z bonom 
podjetja Helios, d. d., vrednim 
500 evrov, in tudi oni bodo z 
barvami in laki, kupljenimi z 
njim, obnovili šolske prostore. 

Aleš Šolar Foto: arhiv OKS

Nagrada podjetja Helios, d. d. 
za izbrani osnovni šoli

Podjetje Helios, d. d. je partner Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih 
zvez. Vsako leto sodelujemo pri obnovi športnih objektov, poleg tega pa podjetje 
Helios v sodelovanju s Slovensko olimpijsko akademijo del letne kvote nameni tudi 
sodelujočim šolam. V tem olimpijskem letu sta bili tako nagrajeni kar dve šoli, in sicer 
Osnovna šola Primoža Trubarja iz Velikih Lašč in Osnovna šola Koper. Obe šoli sta za 
sodelovanje prejeli bon v vrednoti 500 evrov. 
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J. Obreza

Mednarodna konferenca 
vrhunskega športa  
Sportaccord v Kanadi

M
ed 1600 naj-
uglednejšimi 
predstavniki 
v r hu n s keg a 
športa v svetu 
in sponzorji, 
ki spremljajo 

tako množično športno konfe-
renco, je kar vršalo od novosti. 
Največja sprememba v priho-
dnji mednarodni organizira-
nosti športa so zagotovo tako 
imenovane multišportne igre 
tematsko sorodnih disciplin, 
ki bodo v prihodnosti verjetno 
temeljna oblika večjih športnih 
dogodkov. Na tej podlagi so 
nastale Borilne igre (Combat 

games – 15 borilnih športov), 
Miselne igre (Mind games – 5 
športov), Obalne igre (Beach 
games – 9 športov) in Arti-
stične igre (Artistic games – 6 
športov). Takšne tematske 
igre so že zdaj zanimivejše 
za sponzorje, podpornike so-
rodnih športov, katerih zasto-
pniki so uporabniki podobnih 
športnih izdelkov. Izmed ome-
njenih štirih tematskih iger pa 
so se le Miselne igre povezale 
v formalno organizirano med-
narodno zvezo IF, ta pa je v 
združenje Sportaccord vstopi-
la kot pridružena članica, kar 
je splošna praksa razporeja-

nja v Sportaccord za tovrstna 
združenja. V Sportaccord član-
stvu mednarodnih športnih 
federacij IF je ta čas 91 ura-
dnih vrhunskih športov in 16 
pridruženih članic (vir: http:// 
www.sportaccord.com)

 V članstvu Sportaccord 
največjo dilemo sprožajo raz-
ličice že obstoječih športov, 
ki poskušajo obiti ustaljeno 
prakso politike Mednarodne-
ga olimpijskega komiteja, po 
kateri naj bi eno športno vejo 
zastopala le ena Mednarodna 
športna zveza IF (Internatio-
nal federation). Članstvo so 
zaradi tega zavrnili različici 

olimpijskega taekwondoja ITF, 
cheerleadingu, pokru, kurashu 
(iranska borilna vadba), novi 
član pa je postal lacrosse.

Na takšen način poteka 
proces mednarodne legali-
zacije športov Sportaccord, s 
tem pa so olajšani postopki za 
nacionalne olimpijske komite-
je pri sprejemu novih članov 
v njihov dobro izgrajeni sis-
tem vrhunskega športa, ki se 
poleg sponzorskih in lastnih 
sredstev lahko v tem primeru 
financira tudi s podporo naci-
onalnih in lokalnih proračunov 
ter sredstev s področja iger na 
srečo.

Combat games 2013 in 
konvencija Sportaccord 
2012

V poplavi amaterskih, 
polprofesionalnih in profe-
sionalnih borilnih športov, 
stilov in veščin jih je le 15 (s 
sabljanjem vred) vključenih 
v združenje Combat games, 
ki organizira tudi prihajajoče 
srečanje Borilnih iger 2013 v 
Sankt Peterburgu v Rusiji. To 
pomeni, da združenje Sporta-
ccord priznava le 15 vrhun-
skih borilnih športov. Vanj se 
skušajo vsako leto vključiti 
na novo ustvarjeni ali manjši 
sistemi borilnih športov, s tem 
pa pridobiti status vrhunskega 
športa v okviru svoje Interna-
cionalne federacije (IF). 

Janez Obreza, generalni sekretar Mednarodne 
savate federacije in hkrati tudi predsednik 
Savate zveze Slovenije se je udeležil največje 
(in edine) letne mednarodne konference 
vrhunskega športa Sportaccord v Quebecu v 
Kanadi (20 – 25. maj 2012). 

 Janez Obreza in Jean-Luc Rouge, generalni sekretar Svetovne judo zveze in podpredsednik Francoskega olimpijskega 
komiteja.
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