
POROČILO Z 11. EVROPSKEGA PRVENSTVA 
V PODVODNEM HOKEJU

Slovenska reprezentanca, ki je štela 12 igralcev, trenerja in dve osebi za logistiko, se
je  pred  odhodom na 11.  EP v podvodnem hokeju,  ki  je  bilo  med  30.5.  in 4.6 v
Marseillu,  Francija,  predstavila  na  tiskovni  konferenci.  Predstavitev  je  bila  v
ponedeljek, 23. maja ob 12. uri v hotelu Mons. Na njej je predstavila cilje tega EP-ja.
Po tiskovni konferenci je bil objavljen članek v Slovenskih novicah in na VAL 202.

Pot na EP so omogočili naslednji
sponzorji: SPZ, Renault, Norik Sub,
SPAR, TYPE art, JA-MI d.o.o.
JOBO, PROR.I.S.K. . 
Poleg sponzorjev je vsak
reprezentant tudi prispeval za
stroške za EP. Vsak od
reprezentantov je prejel športno
torbo, dvoje kopalk, dve majici,
hlače, natikače. 
Strošek udeležbe na EP je bil nekaj
čez en milijon tolarjev, ki je obsegal:
plačilo prijavnine za udeležbo na
EP, plačilo CMAS-u za udeležbo
državne reprezentance in športnih

licenc, najem štirih apartmajev za en teden in stroški za prehrano, potni stroški,
nakup DVD-jev posameznih tekem slovenske reprezentance, posameznih delov
opreme. To so bili neposredni stroški. Uporabo vozil in del prehrane, majice, popust
pri nakupu kopalk in torbe so v materialni obliki omogočili sponzorji Renault, Norik
Sub, PROR.I.S.K., JA-MI d.o.o., in Spar. 

Uradni pričetek EP-ja je bil v nedeljo 29. maja, ko je bila uradna otvoritev, prve tekme
pa so se pričele v ponedeljek 30. maja. Na njem je sodelovalo 12 moških ( Francija,
Velika Britanija, Nizozemska, Irska, Spanija, Belgija, Nemcija, Madzarska, Srbija in
Crna  Gora,  Slovenija,  Turcija  in  Italija),  10  ženskih  ekip,  2  veteranski  in  ena
mladinska ekipa.
 

Prizorišče tekem (levo) in izhod slovenske državne
reprezentance (desno)



Slovenska reprezentanca na uradni otvoritvi

Slovenska reprezentanca  in trener
Guillame Watelet (bivši francoski
državni reprezentant).



Poročilo poslano medijem:

Rezultati tekem: 
1.dan ( Ponedeljek, 30.5.)  
Slovenija : Srbija in Črna Gora 6-2 
Slovenija : Velika Britanija 0-7 
Slovenija : Francija 1-11

2.dan ( Torek, 31.5.) 
Slovenija : Nizozemska 3-6 
Slovenija : Španija 3-1 
Slovenija : Madžarska 4-3 

Drugi dan tekmovanja: 
1. tekma: 
Slovenija : Nizozemska 3-6 
Slovenska reprezentanca je po visokih porazih proti Veliki Britaniji in Franciji strnila
vrste in pokazala zobe proti Nizozemski in dosegla nizek poraz, vendar je igra
pokazala, da obstajajo možnosti za presenečenje. 

2. tekma: 
Slovenija : Španija 3-1 
Na tej tekmi je Slovenija prikazala solidno igro in ves čas tekme imela igro v svojih
rokah in ni pustila, da bi se zgodilo kaksno presenečenje. 

3. tekma: 
Slovenija : Madžarska 4-3 
Najbolj razburljiva tekma drugega dne. Madžari so bili pred tem EP- jem v konkurenci
za uvrstitev med prve štiri, tako kot Slovenija. V prvem polčasu je Slovenija povedla
1-0, ekipi pa sta nekako tipali ena drugo. Pravi boj se je pričel v 2. polčasu, ko so
Madžari izenačili in naredili delni izid 2-0 in pet minut pred koncem vodili 3-1. Po
minuti odmora in navodilih trenerja je Slovenija naredila preobrat in z delnim izidom
3-0 povedla in zmagala. 

3.dan ( Sreda, 1.6.) 
Slovenija : Italija 11-0 

Tretji dan tekmovanja: 
Po končanem prvem delu je Slovenija osvojila četrto mesto in bo v četrtfinalu po vsej
verjetnosti igrala z Madžarsko, ker se niso končane vse tekme. Po prikazani igri je
Slovenija zrela za boj za 3.mesto, vendar jo pred tem čaka neugodna Madžarska. Že
v prvem delu je bil tesen izid, vendar ni dvoma, da je slovenska reprezentanca
sposobna ponovno premagati Madzarsko. 

Četrti dan tekmovanja (2.6.2005): 
Danes so potekali četrtfinalni, ter boji za uvrstitev med 9-12 mestom. Slovenija se je
ponovno srečala z Madzarsko. To je bila zelo pomembna tekma, saj je le zmaga
omogočala boj za medalje. Začetek tekme je obetal pravi boj, saj se je igra odvijala
večinoma na sredini občasno je tako ena kot druga ekipa ogrozila nasprotnikov gol.
Na sredini prvega polčasa je Slovenija povedla z golom Anžeta Robide. Madžarska
je minuto pred koncem izenačila in moštvi sta šli na odmor z rezultatom 1-1. V



nadaljevanju tekme so Madžari resno ogrozili nasa vrata in pokazali, da bo to boj do
zadnje sekunde. V tretji minuti drugega polčasa je Madžarska povedla. 

Po minuti odmora in novimi navodili trenerja je Slovenija prešla v ofenzivo, in v sedmi
minuti izzenačila na 2-2. Boj za pak
je potekal sedaj pred našim, nato
pa pred njihovim golom. Slovenija
je stopnjevala pritisk in rezultat
tega je bil zmagovit gol 10 sekund

pred koncem tekme. Poleg
Slovenije so se v polfinalne uvrstile
se Velika Britanija, Nizozemska in
Francija. S slednjo se bo Slovenija
pomerila za morebitni finale. Drugi
polfinalni par sta Velika Britanija in
Nizozemska. 

Slovenija : Madžarska 3:2

Peti dan tekmovanja (3.6.2005): 
Danes so bili na sporedu polfinalni boji. Prva tekma je bila med Veliko Britanijo in
Nizozemsko. Slednji so povedli v prvi minuti, vendar so Anglezi takoj izenacili.
Nizozemci so nato vzeli stvari v svoje roke in nadigrali Angleze in tekmo koncali z
rezultatom 5-3. Druga polfinalna tekma je bila med Francijo, ki je tudi aktualni
evropski prvak in Slovenijo. Slednja se je sicer namucila za vstop v polfinale, vendar
je dokazala, da ni zaman v skupini stirih najboljsih. Slovenska reprezentanca je bila
odlocena, da poskusi presenetiti francoze, in je s tem motivom tudi sla v boj. Igra se
je vecinoma odvijala na sredini igrisca, obcasno so francozi prisli pred nas gol.
Francozi so stopnjevali pritisk in sele v sedmi minuti dosegli prvi gol. Slovenija ni
popuscala in se je srcno borila in napadala, vendar so ob tem naredili majhno
napako in to so francozi znali kaznovati in povedli 2-0. 
S tem rezultatom se je koncal prvi polcas. 

V nadaljevanju je boj ponovno potekal
na sredini igrisca, vendar so
francozi se naprej pritiskali.
Slovenska ekipa je igrala zelo
dobro in se kljub vodstvu 2-0 ni
predala. Francozi so z delnim
izidom 2-0 vodstvo povecali na 4-0,
vendar je Slovenija takrat igrala z
igralcem manj. S francoskim golom
5 minut pred koncem je bila
slovenska usoda zapecatena,
ceprav je bil poskus, da bi dosegli
castni gol v zadnji minuti zal
neuspesen. 



V jutrisnjem finalu se bosta pomerili reprezentanci Francije in Nizozemske, Slovenija
pa bo poskusila presenetiti in premagati Veliko Britanijo v boju za tretje mesto in tako
doseci najboljso slovensko uvrstitev na dosedanjih EP-jih. Tekma za 3. mesto se bo
pricela ob 14.uri, finalna tekma pa ob 15.uri.

Na zadnji tekmi slovenske reprezentance se nam ni posrečilo presenetiti angležev,
saj  so  kljub  naši  želji  bili  pretrd  nasprotnik.  Je  pa  ta  želja  po  zmagi  botrovala
neljubemu dogodku, saj se je reprezentant Alan Kučar, zaradi, po njegovem mnenju,
slabega sojenja  zapletel  v  konflikt  s  sodnikom,  ki  ga  je  nato  zaradi  nešportnega
obnašanja  izključil  do  konca  tekme.  To  je  bila  tudi  sicer  edina  izključitev  zaradi
takšnega vedenja.  Jaz sem kot  vodja reprezentance takoj  ukrepal,  in  od  Kučarja
zahteval, da se opraviči tako sodniku kot tudi vodji tekmovanja in direktorju EP-ja, kar
je tudi naredil. 
Na prvi seji komisije za podvodni hokej bomo obravnavali ta dogododek in sprejeli
ustrezne ukrepe in jih tudi sporočili vodstvu SPZ. To je bil edini neljubi dogodek, vse
ostalo je potekalo brez problemov. Novica o udeležbi slovenske reprezentance na
EP-ju je bila objavljena v Delu,  Slovenskih Novicah,  na VAL 202,  teletekstu RTV
SLO, na SIOL-u. Poleg tega je bila objavljena tudi novica po tekmi med Francijo in
Slovenijo na prvem programu francoske nacionalne televizije.

Podelitev pokalov po končanem EP-ju

Končni vrstni red:
1. Nizozemska
2. Francija
3. Velika Britanija
4. Slovenija
5. Turčija
6. Srbija in Črna Gora
7. Španija
8. Madžarska
9. Italija
10.  Belgija
11.  Irska
12.  Nemčija


