OK Kamnik
Calcit Volley
Odšle: Ilka van de Vyver, Slavina Koleva, Meta Jerala, Mojca Božič, Kaja Turk, Olivera Kostić.
Prišle: Amanda Petersen, Eva Pogačar, Katja Mihalinec, Helena Mijoč, Leja Janežič, Manja
Jerala.
Na mestu prvega trenerja je Nicolo Negra zamenjal Gregor Rozman, Aljoša Jemec pa je ostal
pomočnik.
Po dveh letih igranja v Ljubljani so se odbojkarice Calcit Volleyja pred letošnjo sezono vrnile
v Kamnik. S pripravami so začele sredi avgusta in to v zelo okrnjeni zasedbi. Zaradi obveznosti
v članski izbrani vrsti so velik del priprav manjkale Tina Grudina, Pia Blažič, Katja Mihalinec,
Urška Igličar in Maja Pahor, prvi del priprav pa sta izpustili Eva Zatković in Manja Jerala, ki
sta bili z mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Argentini. V polni zasedbi so bile
prvič tako šele po koncu svetovnega prvenstva do 23 let, na katerem je slovenska reprezentanca
osvojila drugo mesto.
V pripravljalnem obdobju so Kamničanke odigrale dva turnirja. V Grosuplju so turnir začele s
porazom proti VOLLEYBALLjubljani z 1:2, zato pa je bilo nadaljevanje turnirja bistveno
boljše. Z zmago proti ekipi Wildcats iz Celovca z 2:1 so se kot drugouvrščena ekipa v skupini
uvrstile v polfinale. V polfinalu so nato Kamničanke z 2:0 premagale Zgornjo Gorenjsko, v
finalu pa z 2:0 tudi Kemo Puconce. Na turnirju za pokal Kamnika ob 70. obletnici kluba so
premagale zagrebško Mladost z 2:1, 2:1 pa so igrale tudi proti italijanskemu A-2 ligašu
Trentinu. Doma so v prijateljski tekmi premagale še Graz s 4:0, v gosteh pa Udine.
»V letošnji sezoni bo ekipa praktično nova, saj so od lanske v prvi postavi ostale le tri igralke,
Tina Grudina, Pia Blažič in Katja Mihevc, tu pa je še Urška Igličar, nova kapetanka, od katere
pričakujem, da bo to njena sezona. Od tistih, ki so ostale od lani, so v ekipi še Maja Pahor ter
Ana Zaplotnik in Eva Zatković, medtem ko so druge novinke, predvsem to velja za obe
organizatorki igre, kar se pri novo postavljeni ekipi in tako mladi, kot je letošnja, pozna. Po
vrnitvi z reprezentančnih obveznosti smo se skušali čim prej prilagoditi tekmovalnemu ritmu,
ki je pred vrati, toda po drugi strani imamo srečo z žrebom, saj bomo prvi turnir v
srednjeevropski ligi igrali šele konec oktobra. Na ta način smo pridobili še nekaj tednov, tako
da se bomo lahko še bolj uigrali. Prvi vrhunec sezone bo konec decembra, ko nas čaka zaključni
turnir pokala Slovenije, še pred tem pa nas čaka še osmina finala pokala CEV,« je o trenutnih
izzivih svoje ekipe povedal Gregor Rozman, novi trener kamniških odbojkaric.
»Cilji kluba ostajajo isti kot lani, se pravi obakrat priti najmanj v finale v obeh domačih
tekmovanjih, moji osebni cilji in cilji deklet pa segajo še višje. Po naravi sem optimist, zato si
vedno postavim najvišje možne cilje, koliko pa bodo uresničljivi, bomo videli po koncu sezone.
Ekipi popolnoma zaupam. Vsem trinajstim igralkam popolnoma zaupam, vsaka od njih je zame
enako pomembna, za to ekipo stojim in ji bom stal od začetka do konca sezone. Za zdaj gre vse
tako, kot mora iti, dekleta so prizadevna in verjamem, da s takšnim načinom dela, odnosom in
razmišljanjem lahko marsikaj naredimo,« pa je Rozman dejal o pričakovanjih v novi sezoni.

Odbojkarski klub Kamnik, Cankarjeva 3, 1240 Kamnik
ID za DDV: SI 95304177; Mat. št. 5235804000; TRR:02312-0019102219; tel.- 00 386 1 831 92 10 faks-00386 1 831 92 11

» Letošnja ekipa je res precej drugačna od lanske, zasedba je skoraj popolnoma spremenjena,
velike razlike so v starosti in izkušenosti. Poleg tega je še nov trener, tako da je drugačen sistem
treniranja, igranja, pa tudi energija v ekipi bo po mojem mnenju popolnoma drugačna kot v
minulih dveh sezonah. Ekipa je mlada, pričakovanja javnosti verjetno manjša, zato bomo lahko
sproščeno nastopale v vseh tekmovanjih. Kljub temu se bomo, ne glede na pomlajeno zasedbo,
borile za najvišja mesta v vseh tekmovanji. Predvsem pa upam, da bo kemija v ekipi dobra, če
bo tako, verjamem, da bo potem tudi rezultati dobri,« pa je pred začetkom sezone povedala
Urška Igličar, kapetanka Calcit Volleyja.

ČLANICE OK KAMNIK, CALCIT VOLLEY
PRIIMEK IN IME

ŠT. NA DRESU

GRUDINA TINA

Višina
(cm)

Rojstni datum

Pozicija

2

03.12.1995

BLOKERKA

179

PETERSON AMANDA

3

27.11.1990

PODAJALKA

182

MIHEVC KATJA

4

3.4.1997

BLOKERKA

181

BLAŽIČ PIA

5

25.7.1998

SPREJEMALKA

180

IGLIČAR URŠKA ©

7

17.3.1995

KOREKTORKA

186

MIHALINEC KATJA

8

28.01.1997

SPREJEMALKA

175

ZAPLOTNIK ANA

9

09.06.1995

BLOKERKA

181

POGAČAR EVA

10

14.07.2000

PODAJALKA

183

ZATKOVIČ EVA

12

2.8.2001

KOREKTORKA

193

JANEŽIČ LEJA

13

7.3.1993

LIBERO

169

JERALA MANJA

15

22.1.2002

KOREKTORKA

182

MIJOČ HELENA

16

24.05.1997

SPREJEMALKA

177

PAHOR MAJA

17

23.12.1996

LIBERO

164

Trener

ROZMAN GREGOR

Pomočnik Trenerja

JEMEC ALJOŠA

Zdravnik

PUKETA VESNA

Kondicijski trener

SOBOČAN GREGOR

Statistik

PETROVIČ KRISTINA

Fizioterapevt

VITEZ JAKA
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