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»Svet je vendar tako čudežno lep in enkraten. Človek ga je s svojim genijem samo še
dodatno obogatil s čudežem glasbe, plesa in drugih umetnosti. Ne zamujajmo!«
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IZVLEČEK
Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki z motom Ivanke Mežan: »Daj, ptica, peroti
moji mladosti …« se je začel leta 1988 na pobudo staršev mladih obetavnih tekmovalk,
ki so takrat vadile v Telesnovzgojnem društvu Partizan Narodni dom.
Na prvem turnirju so v treh kategorijah nastopile mlade tekmovalke ritmične gimnastike
iz petih držav. Na drugem turnirju v dvorani Krim na Galjevici so že nastopile tudi
tekmovalke v kategoriji članic. Od tedaj sta se število tekmovalk in njihova kakovost iz
leta v leto povečevala. Prva mednarodna potrditev, da je tekmovanje kakovostno, je
prišla že leta 1993, ko je Mednarodna gimnastična zveza (FIG) turnir uvrstila v svetovni
koledar največjih tekmovanj. Deveti in deseti turnir (leta 1996 in 1997) sta bila
zastavljena še širše, saj sta štela kot eden izmed petih oziroma šestih tekmovanj za
veliko nagrado (Grand Prix). Leto pozneje se je turnir spet vrnil na raven kakovostnega
mednarodnega tekmovanja in k osnovni ideji o turnirju za mlade. Prireditelji so namreč
uvedli še kategorijo najmlajših tekmovalk – deklice. Od takrat dalje so vsa tekmovanja
potekala v štirih starostnih kategorijah, prireditelji pa so začeli uporabljati tudi nov naziv
– turnir MTM Narodni dom -, saj so imeli zaradi imena, ki poudarja šport mladih, veliko
težav pri iskanju medijske pozornosti in pokroviteljev. Posebnost je bil še 14. turnir, na
katerem so nastopile tekmovalke tudi v skupinskih sestavah.
V 20 letih turnirja je bilo moč videti nepregledno množico slovenskih in tujih državnih,
pokalnih, evropskih, svetovnih in olimpijskih prvakinj iz 41 držav sveta.
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ABSTRACT
International Youth Tournament in Rhythmic Gymnastics with the motto »Endow, Bird,
My Youth with Wings ...«, was first held in 1988. It was initiated by parents of promising
young competitors, belonging to Club for Rhythmic Sportive Gymnastics Narodni dom
Ljubljana at the time. At the first event, young gymnasts from five countries competed in
three categories. Next year, at sports’ hall Krim Galjevica, organisers included the
Seniors category to the competition. Ever since, the numbers and quality of attending
gymnasts rose. In 1993, International Gymnastics Federation (FIG) confirmed the high
level of the event by adding it to the official calendar of major competitions. In 1996 and
1997, the tournaments even counted for Grand Prix, as one of five or six events,
respectively. After that, the event was returned to the level of a high quality tournament,
organisers following the original idea of it being primarily a competition for the young.
Another category was added, Girls, and since the 11th event, the gymnasts compete in
four categories. Also at that time, a new name was chosen – MTM Narodni dom
Tournament, since the old name, emphasising youth sports, proved to be unattractive to
sponsors and media. The distinction of the 14th event was the inclusion of Junior
Groups competition to the tournament. During the 20 years’ history of the event, 41
countries’ representatives - including Slovenian and foreign national, European, World
and Olympic champions - competed in Ljubljana's main rhytmic event. .
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KAZALO UPORABLJENIH KRATIC
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telesnovzgojno društvo Partizan
klub za športno ritmično gimnastiko
Narodni dom
Ljubljana
klub za ritmično gimnastiko
športna ritmična gimnastika
Gimnastična zveza Slovenije
Federation internationale de gymnastique – Mednarodna gimnastična zveza
Gimnastički savez Jugoslavije - Gimnastična zveza Jugoslavije
strokovni odbor ritmične gimnastike
ritmična gimnastika
tehnični komite za ritmično gimnastiko pri Mednarodni gimnastični zvezi
Union Europeenne de gymnastique - Evropska gimnastična zveza
mednarodni turnir mladih
državno prvenstvo
evropsko prvenstvo
Grand Prix (tekmovanje za veliko nagrado)
mednarodni turnir
olimpijske igre
prvenstvena tekma
republiško prvenstvo
svetovne igre mladih
svetovno prvenstvo
športno društvo
športna zveza
tehnični komite
mednarodni olimpijski komite
organizacijski odbor

1 UVOD
Začetki ritmične gimnastike segajo v obdobje med obem vojnama, ko se je v Evropi zelo
povečalo zanimanje za žensko gimnastiko. V državah, kjer so imeli organizirane zveze,
so razvijali to dejavnost pod različnimi nazivi: ritmika, ženska gimnastika, ritmična
gimnastika, moderna gimnastika. Najhitrejši razvoj je bilo zaznati v tedanji Sovjetski
zvezi in Bolgariji. Leta 1913 je bila na leningrajskem inštitutu telesne kulture P.F.
Lesgafta ustanovljena prva Višja šola za umetniško gibanje. Njene prve pedagoginje, ki
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jih v Sovjetski Zvezi upravičeno imenujejo pionirke ritmične gimnastike, so bile Rosa
Veršavska, Jelena Gorlova, Anastazija Nevinska in Aleksandra Semenova – Nipak. Vse
štiri so do prihoda na višjo šolo delovale na lastnih šolah in studiih, kjer so poučevale
»estetsko gimnastiko« F. Delsartra, »ritmično gimnastiko« J.J. Dalcroza in »sodobni
ples« I. Duncan. S pomočjo baletnih mojstrov na šoli in s svojim velikim »ritmičnim
znanjem«, so oblikovale »hudožestveno gimnastiko«. Prvo tekmovanje v ritmični
gimnastiki, ki so ga pripravile pedagoginje in učenke omenjene šole, so izvedli aprila leta
1941 v Leningradu. Prvo javno tekmovanje pa je bilo v Talinu leta 1947. Udeležile so se
ga najboljše predstavnice iz Moskve, Leningrada ter tekmovalke iz današnjih Litve,
Latvije, Estonije in Gruzije. Že leta 1950 so predstavili športno-kvalifikacijski program za
ritmično gimnastiko za celotno SZ, štiri leta pozneje pa program tudi za »mojstre
športa«. V tem obdobju so sledili številni nastopi, prikazi dela in tekmovalnih kompozicij
sovjetskih mojstric športa v ritmični gimnastiki po Evropi; Bolgariji, Belgiji, Franciji,
Nemčiji, ČSSR in tudi v Jugoslaviji.
V Bolgariji do prve svetovne vojne ni bilo zanimanja za telesno vzgojo žensk, imeli so
celo zaničevalen odnos do kakršnega koli udejstvovanja žensk v telesni kulturi. Nekaj
poizkusov je sicer bilo v okviru novo oblikovanega gimnastičnega sistema, tako da so
leta 1910 ustanovili poseben razred za estetsko gimnastiko in narodne plese. Leta 1932
so odprli prvo zasebno šolo za telesno vzgojo deklet in žensk. Vodila jo je Olga
Srebrova, ki je diplomirala v Franciji, šolanje pa je nadaljevala še v Berlinu in na Dunaju.
Glavni poudarek je bil na razovju glasbenega ritma in plastike ter koordinaciji gibanja z
glasbo. Leta 1935 so v sofijskem športnem klubu AS-23 oblikovali »žensko vejo« za
ritmično gimnastiko. Leta 1941 so ritmično gimnastiko začeli poučevati na šolah, že leto
pozneje pa je ritmična gimnastika postala obvezen predmet za vse študentke na Visoki
šoli za telesno vzgojo v Sofiji. Prva predavateljica je bila Ana Beleva. Od leta 1950 je v
učnem načrtu predmet zapisan kot »ritmična gimnastika«. Istega leta je v Sofijo prišla
varovanka moskovskega inštituta za telesno vzgojo Alisa Simeonova, ki je v zelo
kratkem času za vadbo navdušila dekleta iz vse Bolgarije. Poleti leta 1952 je
organizirala seminar, kjer so se udeleženke učile prvih ritmičnih vaj brez rekvizita, z
žogo in enim kijem. Prvo bolgarsko državno prvenstvo je bilo organizirano 7. oktobra
1952 v Burgasu skupaj s športno gimnastiko.
Leto 1963 pa je bilo prelomno za ritmično gimnastiko. V Budimpešti je bilo na sporedu
prvo svetovno prvenstvo v »moderni gimnastiki«, kjer je sodelovalo 28 tekmovalk iz
desetih držav. Vrhovna sodnica je bila poleg predstavnice iz SSSR tudi Jugoslovanka
Milica Šepa, ki je bila v tem času podpredsednica Gimnastične zveze Jugoslavije (GZJ)
in članica ženske tehnične komisije pri FIG. Na prvenstvu je zmagala predstavnica
SSSR Ljudmila Savinkova. Jugoslavija je na prvenstvu sodelovala z dvema
tekmovalkama iz Beograda. Prav gotovo je to tekmovanje predstavljalo začetek novega
2
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obdobja v ritmični gimnastiki, saj se je začelo govoriti o »moderni gimnastiki« (MG) kot
o novem športu za ženske.
Kot rečeno, se je Jugoslavija vključila v tekmovalni program ritmične gimnastike že takoj
v začetku, saj je t. i. «ritmiko« poznala, podpirala in razvijala že vrsto let. Ženska
tehnična komisija pri GZJ je tako pripravila razpis za prvo državno prvenstvo v MG, ki je
bilo 12. decembra 1965 v Beogradu.
Na razvoj v Sloveniji so najbolj vplivali dr. Viktor Murnik, Jelica Vazzaz, Tončka
Lazarevič, Ljubica Lorger, Andreja Balažič in Tatjana Verbič. Dr. Murnik je bil znan po
izvirnih prostih vajah, z izrazito ritmično-gibalnim, estetskim in glasbenim poudarkom, ki
jih je sam imenoval telovadni plesi, danes pa veljajo za začetke ritmične gimnastike pri
nas. V telovadnici Partizana Tabor v Ljubljani je bila 11. aprila 1954 tekma v akademskih
sestavah in prvič v Sloveniji tekma v posebnih »ritmičnih vajah«, ki so jih tekmovalke
izvajale prosto ali z rekvizitom. Prvo republiško tekmovanje v »ritmiki« pa se je odvijalo
leta 1966.
Ritmična gimnastika se je v 70. letih začela izredno širiti po vsem svetu, pri čemer je bil
glavni poudarek na ustvarjalnosti, saj vemo, da ritmično gimnastiko odlikujejo izredna
koordinacija gibanja, odlična motorika, točnost izvedbe elementov gibanja s telesom in
rekvizitom, poudarjena individualnost sloga vsake posameznice in ustvarjalnost, ki je
ena od temeljnih značilnosti RG tako v metodiki učenja celotne sestave ali enega
elementa, v iskanju različnih elementov, v pristopu pri sestavljanju tekmovalne sestave,
pri iskanju glasbe in pri kreiranju tekmovalnih oblačil.
Zgodovina KRG Narodni dom ima korenine v letu 1863. Je klub z eno najdaljših tradicij
pri nas in v širšem prostoru. Leta 1991 je novo ustanovljeni klub nadaljeval tradicije in
usmeritve, ki jih je zastavila častna članica kluba Jelica Vazzaz, ustanoviteljica sekcije
za ritmično gimnastiko v Telovadnovzgojnem društvu Partizan Narodni dom.
V ritmični gimnastiki klub žanje bogate uspehe, saj so barve Narodnega doma branile
številne večkratne državne in mednarodne prvakinje tako v posamičnem programu kot v
skupinskih sestavah. Vzdrževanje neprekinjenega niza izjemnih uspehov na športnem
področju tako v domačem prostoru kot v mednarodni areni je posledica predanega in
strokovnega dela domačih in tujih trenerk.
Mednarodni turnir mladih je eden pomembnejših in bolj zanimivih delov v sestavljanki
uspeha Narodnega doma. Tekmovalkam daje motivacijo za treniranje in možnost
spremljati največje zvezde, aktualne prvakinje z evropskih, svetovnih in olimpijskih
tekmovanj, klubu pa priložnost za promocijo in trženje. Poleg tega vpliva na priljubljenost
in prepoznavnost ritmične gimnastike v Sloveniji.
3
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Prireditelji se iz leta v leto potrudijo, da poleg vseh najboljših slovenskih tekmovalk na
turnir privabijo tudi najboljše telovadke z največjih svetovnih tekmovanj, ki s svojo
prisotnostjo vplivajo na prepoznavnost in priljubljenost ritmične gimnastike pri nas. Cilji
vodstva kluba so visoki, saj si želijo ostati najboljši klub v Sloveniji. Tudi Mednarodni
turnir mladih se bo razvijal naprej, morda v obliko tekmovanja za veliko nagrado, morda
v kakšno drugo, za gledalce in pokrovitelje bolj zanimivo smer, tako kot se dogaja pri
drugih športih.

4

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

2 CILJI IN PRAKTIČNI POMEN NALOGE
−

Opis zgodovine Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana,

−

prikazati uspešnost slovenskih tekmovalk na turnirjih,

−

narediti celovit in smiseln pregled 20 mednarodnih turnirjev mladih v ritmični
gimnastiki,

−

predstaviti najuspešnejše tekmovalke, ki so nastopile na mednarodnem turnirju
mladih,

−

predstaviti najbolj zaslužne funkcionarje, ki so organizirali kakovostne turnirje leto
za letom,

−

predstaviti pomembnost turnirja za ritmično gimnastiko v Sloveniji,

−

predstaviti mladim tekmovalkam njihove predhodnice in vzornice,

−

predstaviti Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom širši javnosti.

5
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3 METODE
Diplomska naloga je monografskega tipa.
V diplomski nalogi so bile uporabljene zgodovinske metode dela in metoda razgovora.
Priprava je temeljila na analizi in kritični obdelavi virov, ter njihovi smiselni ureditvi v
celoto, ki je predstavljala pregled mednarodnih turnirjev.
Vire sem poiskala v arhivu Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana, arhivu
Gimnastične zveze Slovenije, arhivu in časopisnem gradivu drugih članov kluba,
lastnem arhivu ter v knjižnici Fakultete za šport.
V diplomski nalogi je uvodoma predstavljena zgodovina kluba organizatorja
mednarodnega turnirja mladih v ritmični gimnastiki, Kluba za ritmično gimnastiko
Narodni dom Ljubljana (KRG ND LJ). Nadaljuje se s predstavitvijo klubskih vaditeljic,
trenerk, sodnic in tekmovalk, vse od začetkov ritmične gimnastike pod vodstvom
profesorice Jelice Vazzaz v Telesnovzgojnem društvu Partizan Narodni dom do danes.
Sledi pregled števila tekmovalk, držav in osvojenih odličij slovenskih tekmovalk na
tekmovanju. Za tem pa še kronološki pregled vseh 20 mednarodnih turnirjev mladih v
ritmični gimnastiki, obogaten s slikovnim gradivom in fotografijami.
V prilogah so primeri vabil na tekmovanje in priznanj, primer biltena, ki ga prejmejo
delegacije ob prihodu na tekmovanje, ter vsi rezultati mnogoboja.

6
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4 RAZPRAVA
4.1 ZGODOVINA KLUBA ZA RITMIČNO GIMNASTIKO NARODNI DOM
LJUBLJANA
4.1.1

Začetki kluba

Partizan Narodni dom Ljubljana nadaljuje izročilo 1. oktobra 1863 ustanovljenega
Južnega Sokola, prvega in najstarejšega telovadnega društva na Slovenskem. Velik
Sokolov vpliv na narodno zavest Slovencev takratnim oblastem ni bil po godu. Društvo
je bilo leta 1867 prepovedano, leta 1868 pa je ponovno začelo delovati kot Ljubljanski
Sokol in pod tem imenom delovalo do leta 1941. V letih okupacije Jugoslavije (1941 –
1945) se je društvo pridružilo kulturnemu molku, prenehalo je delovati in se v celoti
priključilo osvobodilni fronti slovenskega naroda.
V novi Jugoslaviji se je društvo leta 1951 preimenovalo v Partizan Narodni dom. V vsem
svojem dolgoletnem obdobju je opravilo pomembno zgodovinsko nalogo v času in
prostoru, v katerem je delovalo, in prispevalo k zgodovini razvoja slovenske telesne
kulture in kulture na sploh, pa tudi njene nedvomne odmevnosti na jugoslovanskem in
mednarodnem prizorišču.
V času društvenega vzpona je bil pomembna osebnost dr. Viktor Murnik, od leta 1904
vsestransko dejaven polnih 50 let. V zgodovino je zapisan kot «preroditelj telesne vzgoje
in sokolske organizacije na Slovenskem«.Delal in ustvarjal je v Narodnem domu in z
osebnim zgledom vzgojil številne in zveste sodelavce, ki so mu pomagali uresničiti
visoko zastavljene cilje in naloge. Tudi na širšem slovenskem, jugoslovanskem in
svetovnem prizorišču se nenehno srečujemo z njegovo močno osebnostjo. Bil je tudi
pisec številnih pomembnih strokovnih in znanstvenih razprav in knjig. Tekmovalni uspehi
orodnih telovadcev na mednarodnem področju, ki jim je bil dolgoletni vodnik, so se
začeli že leta 1907, ko je dr. Murnik prvič popeljal slovenske telovadce na mednarodno
tekmo v Prago. Nadaljevali pa so se po prvi svetovni vojni, ko je član Narodnega doma
Peter Šumi postal absolutni prvak na mednarodni tekmi leta 1922 v Ljubljani in leta 1926
v Lyonu. Tradicija orodne telovadbe (danes imenovane športna gimnastika) se je
nadaljevala v Jugoslaviji, ko je Murnikov učenec Boris Gregorka, tudi sam uspešen
mednarodni tekmovalec, popeljal najboljšega telovadca Mira Cerarja v svetovni vrh. Miro
Cerar, izjemen tekmovalec ne le na konju z ročaji, ampak na vseh orodjih, je nosilec
zlatih in drugih odličij s svetovnih, evropskih prvenstev in olimpijskih iger. Je
najuspešnejši jugoslovanski športnik vseh časov. Dr. Murnik je bil znan tudi po izvirnih
prostih vajah, ki jih je sam imenoval telovadni plesi, z izrazito ritmično-gibalnim,
estetskim in glasbenim poudarkom. Ob njem so rasli številni avtorji in avtorice podobnih
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sestav. Zato upravičeno trdimo, da sodi začetek poznejšega in sedaj že uspešnega
vključevanja v športno ritmično gimnastiko (ŠRG) prav v to obdobje.
ŠRG ima zato v društvu Narodni dom trdne korenine. Narodni dom že od vsega začetka
razvija to športno zvrst od najmlajših tekmovalk pa do tistih, ki so se uspešno povzpele v
kakovostni slovenski in jugoslovanski vrh ter se uveljavile na mednarodnem prizorišču.
Društvo in njegove prizadevne strokovnjakinje so bistveno pripomogle tudi k razvoju
ritmične gimnastike v Ljubljani in v celotnem slovenskem prostoru.
Prav tako, kot se zgodovina Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana (KRG
ND) začenja v Telovadnem društvu Partizan Narodni dom (TVDP Narodni dom), se tudi
prve vaditeljice najde prav tam, kjer so tekmovalke vadile pod vodstvom Jelice Vazzaz,
začetnice ritmične gimnastike pri nas.

4.1.2

Vaditeljice in trenerke v klubu od začetka do danes

Profesorica Jelica Vazzaz je maturirala na Učiteljišču v Ljubljani, končala višjo šolo za
telesno vzgojo in diplomirala na takratnem inštitutu za telesno vzgojo v Beogradu. Bila je
med prvimi učitelji Visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani, kjer je bila izvoljena za
redno profesorico ljubljanske kadrovske šole in bila nosilka predmeta teorija in metodika
športne gimnastike (Vajngerl, 2003). Njen bogat publicistični opus zajema mnogo
strokovnih del in učbenikov ter celo vrsto znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.
Je tudi avtorica številnih telovadnih vaj, akademskih sestav, plesov in ritmičnih vaj. Leta
1965 je za svoje strokovno delo od takratne Zveze za telesno kulturo Slovenije prejela
Bloudkovo nagrado in s tem postala prva ženska dobitnica tovrstnega priznanja
(Brložnik, 2007). Slovenskemu športu, posebno športni gimnastiki, je dala zelo veliko. S
svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem pa je postavila temelje ritmični gimnastiki tako v
Jugoslaviji kot v Sloveniji (Vajngerl, 2003). Sama je bila uspešna tekmovalka, trenerka in
mednarodna sodnica v športni gimnastiki, nato pa jo je vse bolj vleklo k ritmični
gimnastiki. Za začetek nove panoge pri nas se šteje njena vaja z obroči, ki jo je
pripravila za 90. obletnico društva leta 1953. Skupaj z Gimnastično zvezo Slovenije
(GZS) je organizirala prvo republiško prvenstvo v ritmiki, ki je potekalo 20. novembra
1966 (Čuk, Pavlin, Zupančič, Brodnik, Crnek, 2003). V telovadnici Partizana Tabor v
Ljubljani je bila 11. aprila 1954 tekma v akademijskih sestavah in prvič v Sloveniji in
Jugoslaviji tekma v posebnih »ritmičnih vajah«, ki so jih tekmovalke izvajale prosto ali z
rekvizitom (Vajngerl, 2002). Med najbolj uspelimi sestavami je bila prav njena vaja
Telovadni ples z obroči v izvedbi članic Narodnega doma iz Ljubljane. Za prvenstvo
Partizana Slovenije leta 1960 pa je sestavila ritmično vajo Igra in ples na glasbo V.
Prinčiča (Vestnik 1960). Leta 1965 je kot prva Slovenka opravila mednarodni sodniški
izpit za ritmično gimnastiko. 12. decembra istega leta so bile propozicije in tekmovalni
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program prvega državnega prvenstva v moderni gimnastiki že prilagojene zahtevam
Mednarodne gimnastične zveze (FIG) in Vazzazova je kot članica tekmovalne komisije
pri Gimnastični zvezi Jugoslavije (GZJ) skupaj z Anko Drinić iz Beograda uspešno vodila
sodniški sestanek (Vajngerl, 2002). Od pojava ritmične gimnastike na jugoslovanskih
tleh je bila članica v odboru za ŠRG pri GZJ (1975), odboru za množični program
ritmične gimnastike pri GZJ (1981-1985), ožjega strokovnega odbora ritmične
gimnastike (SO RG) pri GZJ (1986), strokovnega odbora za ritmično gimnastiko pri GZJ
kot predstavnica KŠRG ND Ljubljana (do leta 1991), strokovnega odbora ritmične
gimnastike (RG) pri GZS s posebnimi nalogami (1992). Leta 1973 je napisala prvi
priročnik te mlade panoge z naslovom A-B-C moderne ritmične gimnastike, leta 1981 pa
je prevedla in dopolnila nov pravilnik za ocenjevanje. Kot trenerka v KŠRG Narodni dom
je bila odgovorna za vadbo ritmične gimnastike, kjer je vzgojila nov rod uspešnih
tekmovalk in trenerk. Z aktivnim treniranjem je prenehala, ko so delo prevzele domače in
tuje trenerke. Vse do svoje smrti leta 2007 je tedensko vodila starejšo skupino žensk v
ritmični gimnastiki, svoje »Skokice« (Brložnik, 2006).
Vzdrževanje neprekinjenega niza izjemnih uspehov na športnem področju, tako v
domačem prostoru kot v mednarodni areni, je bila posledica predanega in strokovnega
dela trenerk.
Marjeta Kline Suzič je bila rojena leta 1959 v Ljubljani. Njena prva trenerka je bila
Dragica Erber. Še zelo mlada je prevzela odgovorno mesto trenerke. Svoje znanje je
izpopolnjevala pod mentorstvom Kvete Černe, priznane češke strokovnjakinje in članice
TK FIG, in drugih trenerk na strokovnih izobraževanjih v Stavropolu, Minsku in Sofiji.
Leta 1984 se je pri TVDP Narodni dom zaposlila kot profesionalna trenerka. V letih od
1988 do 1992 je bila strokovna vodja kluba. Sodniški izpit je prvič opravila leta 1980.
Med leti 1993 in 2000 je kot licencirana mednarodna sodnica ritmične gimnastike z
nazivom »brevet« sodila na mednarodnih tekmovanjih. Bila je trenerka ene
najuspešnejših slovenskih tekmovalk vseh časov Dominike Kacin in še vrste drugih. Od
leta 1996 je zaposlena na Gimnaziji Šiška v Ljubljani kot profesorica psihologije in
pedagoška koordinatorka. V stiku z ritmično gimnastiko je ostala kot sodnica državne
ravni in strokovna vodja mednarodnega turnirja mladih (do leta 2008).
Že od nekdaj pa v klubu izkoriščajo bogato znanje in izkušnje tujih trenerk iz držav
najvišjega kakovostnega razreda svetovne ritmike. Marieta Stoimenova (Marieta
Kostadinova Balakova) je bila rojena 28. februarja 1962 v Gabrovu v Bolgariji. V
Slovenijo je prišla jeseni leta 1990. Pod njenim vodstvom je vadila vrsta obetavnih
tekmovalk Narodnega doma in članska reprezentanca v skupinskih sestavah. Leta 1996
je prevzela vlogo glavne trenerke v novo ustanovljenem klubu, ki se je odcepil od KŠRG
Narodni bom Ljubljana, Klubu za športno ritmično gimnastiko Šiška (KŠRG Šiška). V
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Narodnem domu je delala skupaj z Marjeto Kline Suzič in belorusko trenerko Natalijo
Raskino.
Natalija Raskina je bila rojena 9. decembra1956 v Minsku v Belorusiji. Po izobrazbi je
diplomirana inženirka tehnologije. Bila je svetovna prvakinja v skupinskih sestavah. V
Slovenijo je prvič prišla konec 80. let kot darilo mesta Ljubljane, ki je bilo pobrateno z
Minskom. Delala je predvsem z Dominiko Kacin, ki se je pripravljala na svetovno
prvenstvo leta 1989 v Sarajevu. Želela je ostati v Sloveniji in zaposlila se je v klubu na
Vrhniki, kjer je njeno hčerko Julijo, poznejšo olimpijsko podprvakinjo iz Sydneyja 2000,
nad ritmično gimnastiko navdušila Dušica Jeremić. Strokovnemu timu KŠRG Narodni
dom se je pridružila leta 1992. Njena najuspešnejša slovenska tekmovalka je bila Nina
Vengust, pa tudi njena hči Julija, ki je bila evropska, svetovna in olimpijska podprvakinja.
Po delu s slovenskimi dekleti je nekaj časa ostala v rodni Belorusiji, pozneje pa je odšla
v Mehiko.
Po odhodu Raskine je leta 1997 mesto glavne trenerke prevzela beloruska trenerka iz
Minska, Ana Baranova. Kot trenerka slovenske reprezentance se je udeležila
svetovnega prvenstva v Berlinu leta 1997. Baranova je v KRG Narodni dom (tako kot
tudi po odhodu iz Slovenije, ko je do olimpijskih iger leta 2008 v Pekingu delala kot
trenerka španske članske reprezentance)- delala s tekmovalkami višjih kategorij. Pri
delu z mlajšimi kategorijami pa se je zelo izkazala mlada Alena Jakubovska.
Alena Jakubovska je bila rojena 24. Junija 19765 v Minsku v Belorusiji. Ritmično
gimnastiko je trenirala deset let. Bila je članica beloruske reprezentance, s katero se je
udeležila evropskega in svetovnega prvenstva. V Minsku je končala Fakulteto za šport in
se podala v trenerske vode v klubu Spartak. V Slovenijo je prišla leta 1994 kot trener
mlajših kategorij v TVD Partizan Vrhnika, leta 1995 pa v KRG Narodni dom Ljubljana. Po
odhodu Ane Baranove (leta 1999) je postala glavna trenerka v klubu, leto pozneje pa
tudi strokovna vodja kluba. Njena prva generacija tekmovalk, ki je zaključila svojo
tekmovalno kariero, se že preizkuša tudi v vlogi vaditeljic in sodnic (Andrea Žegarac,
Špela Gala). Svoje sposobnosti je Jakubovska dokazala tudi nacionalni gimnastični
zvezi, saj ji je ta že večkrat podelila naziv najuspešnejše trenerke. Od leta 2000 je
predsednica strokovnega odbora za ritmično gimnastiko pri Gimnastični zvezi Slovenije.
Po opravljenem sodniškem izpitu državne ravni je leta 1996 naredila mednarodni izpit
brevet. Od vsega začetka delovanja v Sloveniji je vzgojila vrsto državnih prvakinj. Leta
1998 se ji je pridružila Belorusinja Alena Salavjova, s katero sta mladinsko
reprezentanco v skupinskih sestavah pripravljali za nastop na mladinskem evropskem
prvenstvu v Ženevi leta 2001. Ekipa je z 11. mestom dosegla najboljši slovenski rezultat
v zgodovini skupinskih sestav za mladinke.
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Alena Salavjova se je rodila 24. decembra 1973 v Minsku. Je diplomirana profesorica
telesne vzgoje, trenerka ritmične gimnastike in mednarodna sodnica brevet. V 11-letni
tekmovalni karieri je dosegla vrsto uspehov v beloruski izbrani vrsti, osvojila je naslov
državne prvakinje s posameznimi rekviziti, dolga leta pa je bila tudi članica državne
reprezentance. Kot največji uspeh Salavjova šteje tretje mesto v skupinski sestavi s kiji
na mladinskih igrah (USSR). S trenerskim delom se je začela ukvarjati leta 1993, pet let
pozneje se je odzvala povabilu KRG Narodni dom in leta 1998 prišla v Slovenijo. Skupaj
z Jakubovsko je vzgojila vrsto državnih prvakinj v vseh kategorijah. Po opravljenem
sodniškem izpitu državne ravni je leta 2000 naredila tudi mednarodni izpit brevet. V
strokovnem odboru za ritmično gimnastiko je bila vodja za mladinski program in program
za mlajše kategorije. Leta 2002 je njene trenerske uspehe prvič kronala tudi
Gimnastična zveza Slovenije in ji podelila naziv trenerke leta, kar je osvojila tudi še v
vseh naslednjih letih.
Številne tekmovalke Narodnega doma, ki so končale svoje uspešne tekmovalne kariere
(Živana Potočnik, Mojca Kalan, Adela Lakota, Dominika Kacin, Metka Grebenc, Sabina
Puc, Maša Bizovičar, Nataša Prelesnik, Petra Kamenšek, Saša Kariž, Mojca Bavdek,
Dražena Naumovski, Lucija Tekavčič, Jasmina Čaušević, Ana Rebov, Nina Vengust,
Anja Čuček), so nadaljevale delo v klubu kot trenerke in vaditeljice in svoje bogato
znanje prenašale na mlajše rodove. Leta 2004 se je klubu pridružila Dušica Jeremić, ki
je pred tem tekmovala za KŠRG Vrhnika in KŠRG Šiška. V zadnjem času je s
koreografijami novih sestav v obdobju priprav pomagala še trenerka, ki občasno dela v
slovitem moskovskem centru, Oksana Ševčenko. Pri boljši klasični baletni izobrazbi so
trenerkam in tekmovalkam pomagale priznane balerine: Jelena Markovič, Alenka Tomc,
Ljudmila Milašova, Lane Stranič, Alenka Šest in druge.
V veliko pomoč trenerkam so bili v določenem obdobju tudi korepetitorji (pianisti) Uroš
Kores, Marko Letonja in Goran Šarac. Pri psihični pripravi tekmovalk je sodelovala
psihologinja Živana Bele - Potočnik, pri koreografijah plesna učiteljica Mojca Horvat, pri
kondicijski pripravi pa Zlatko Suzić. Za kreiranje in izdelavo tekmovalnih dresov so
trenerji, tekmovalke in njihovi starši najbolj zaupali Romani Hren.

4.1.3

Najuspešnejše tekmovalke v klubu

Prav gotovo pa so tekmovalke tiste, ki ponesejo v svet ime kluba in države. Tekmovalke
Narodnega doma so bile uspešne tako v posamičnem programu kot v skupinskih
sestavah. Barve kluba so branile številne večkratne državne in mednarodne prvakinje.
Prvo generacijo tekmovalk, ki je vadila še v TVDP Narodni dom, predstavljajo Živana
Potočnik (3. mesto v finalu na državnem prvenstvu Jugoslavije), Metka Dvorščak, Mojca
Kalan in Marjeta Kline. Pod vodstvom slednje so v obdobju od leta 1981 do 1991 klub
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uspešno zastopale Dominika Kacin, Dražena Naumovski, Adela Lakota, Sabina Puc in
druge. Najuspešnejšo med njimi, Dominiko Kacin, so poleg domačih trenerk (Marjete
Kline in Janje Lipušček) umetnosti ritmične gimnastike učile tudi tuje trenerke- Kveta
Černa, Svetla Kolčevska, Ema Ovsjenikov, Svetlana Raseko in Natalija Raskina.
Sodelovala je na številnih domačih in mednarodnih turnirjih, evropskem in dveh
svetovnih prvenstvih. Dolga leta je bila članica jugoslovanske reprezentance. Dvakrat je
osvojila naslov republiške prvakinje v kategoriji mlajših mladink (1981 - 1982), trikrat v
kategoriji mladink (1983 – 1985) in štiri leta zapored v kategoriji članic (1986 – 1989).
Bila je prva Slovenka, ki je prejela zlato značko FIG (pred spremembami tekmovalnega
pravilnika so jo prejele tekmovalke s povprečno oceno nad devet točk na svetovnih
prvenstvih).
V obdobju od 1991 do 2000 je bila v klubu zelo močna generacija deklet, ki so zastopale
novo ustanovljen klub KŠRG Narodni dom Ljubljana (ki je izšel iz TVDP Narodni dom).
Tekmovalke te generacije (fotografija 1, 2) so zastopale Slovenijo na prvih evropskih in
svetovnih prvenstvih po osamosvojitvi Slovenije. Največ zaslug za njihove uspehe so
poleg Marjete Kline Suzič imele tuje trenerke Marieta Stoimenova, Natalija Raskina,
Ljudmila Milašova in Ana Baranova.
Fotografija 1, 2: Vse tekmovalke omenjenega obdobja

Udeleževale so se največjih tekmovanj v posamični konkurenci in v skupinskih sestavah.
To so bile Mojca Žnidarič, Monika Podpečan, Zala Zaletel, Julija Zozulja, Ana Petrič,
Jasmina Čaušević, Ana Lazić, Ana Gril, Ana Rebov, Maša Vasiljević, Nika Dodig, Nina
Vengust, Tina Čas, Tina Rehar, Tina Pungartnik, Anja Čuček, Maja Gradinjan, Tanja
Despot, Dragana Stančić, Maša Čeplak, Ana Terkov in Anja Pugelj.
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Kot prve so samostojno Slovenijo predstavljale tekmovalke članske reprezentance v
skupinskih sestavah, ki so se udeležile evropskega prvenstva v Stuttgartu leta 1992 Mojca Žnidarič, Monika Podpečan, Zala Zaletel, Ana Petrič, Jasmina Čaušević, Elvira
Drešković (poročena Žagar), Jasna Djordjević in Ana Kokalj. Ekipa je med 16 državami
končala na 12. mestu. Tekmovalke (brez Ane Kokalj) so po prvenstvu trenirale naprej.
Sestavo s šestimi trakovi so izvajale na rock'n'roll glasbo, sestavo s kombinacijo treh
žog in treh kolebnic pa na glasbo iz filma James Bond. Pod vodstvom selektorice
Marjete Kline Suzič, trenerke Mariete Stoimenove in Dražene Naumovski so se udeležile
svetovnega prvenstva v Bruslju, kjer so zasedle 21. mesto.
Na evropskem prvenstvu v Bukarešti leta 1993 so Ana Petrič, Jasmina Čaušević, Elvira
Drešković, Jasna Djordjević, Sandra Žilavec, Ana Kokalj in Tanja Kirn pod vodstvom
Mariete Stoimenove in Olge Mancevič dosegle 11. mesto.
Na svetovnem prvenstvu v španskem mestu Alicante leta 1993 sta kot del
reprezentance, ki je osvojila 27. mesto med 34 državami, posamično tekmovali Monika
Podpečan v sestavi z obročem, žogo in kiji in Zala Zaletel v sestavi s kolebnico. Leta
1997 so na svetovnem prvenstvu v Berlinu tekmovale Dušica Jeremić (KŠRG Šiška),
Nina Vengust, Anja Čuček in Ana Rebov ter osvojile 30. mesto med 43 državami.
Na evropskem prvenstvu v skupinskih sestavah v Budimpešti leta 1999 sta iz
Narodnega doma sodelovali Nina Vengust in Anja Čuček. V sestavi s kiji se je ekipa
uvrstila v finalne nastope, kjer je dosegla osmo mesto. V mnogoboju so se dekleta
zaradi napak v sestavi s trakovi in obročema uvrstile na 17. mesto. Na svetovnem
prvenstvu v skupinskih sestavah v japonski Osaki leta 1999 je po koncu kariere Nine
Vengust iz Narodnega doma sodelovala le še Anja Čuček. S slovensko ekipo je zasedla
16. mesto med 26 ekipami.
Na velikih tekmovanjih so sodelovale tudi mladinke. Na mladinskem evropskem
prvenstvu v Bukarešti leta 1993 sta iz Narodnega doma kot posameznici tekmovali Ana
Lazić in Ana Gril, leta 1995 v Pragi pa Nina Vengust in Dušica Jeremić. Svoje
predstavnice je imel klub tudi na mladinskih evropskih prvenstvih v skupinskih sestavah.
V Askerju leta 1996 sta Anja Čuček in Tanja Despot v skupinski sestavi s šestimi žogami
zasedli 13. mesto med 23 ekipami. Tekmovalke sta trenirali Špela Mohar in Elvira
Drešković. Že leto pozneje (1997) pa sta Tanja Despot in Maša Čeplak na mladinskem
prvenstvu Patrasu pod vodstvom Viktorije Rus osvojili 14. mesto med 23 ekipami v
sestavi s šestimi kiji. Obakrat je sodila Branka Vajngerl.
Sledila je tudi zelo uspešna generacija v obdobju od leta 1998 dalje, katere prve
tekmovalke so kot začetnice trenirale pod vodstvom Alene Jakubovske: Andrea
Žegarac, Špela Gala, Anja Zupan, Neja Jerant. Preostale so kot začetnice vadile pod
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vodstvom vaditeljic Ane Rebov, Anje Čuček, Nine Vengust ali Dušice Jeremić, pozneje
pa prestopile v višjo skupino k Jakubovski in Salavjovi. Največje uspehe so dosegle
Urška Krenk, Hana Gaber, Aina Laimiš, Alja Debeljak, Nika Ojsteršek, Ajda Mujdžić, Lea
Golar, Veronika Cencen, Urška Debevec, Rebeka Cepuder, Evita Pšeničny, Tinkara
Remic, Polona Pečan, Manca Marcelan, Emina Haračič, Anna Vidovič, Katja Bogdanič,
Saša Bilič, Dora Levstek, Špela Kratochwill, Zala Dornig, Lana Lozej, Karmen Petan,
Maša Pavlič, Zoja Marija Ivančič idr. Ne smemo pozabiti še Tjaše Šeme, ki je leta 2000
prestopila v Narodni dom iz ŠD Moste.
V skupinskih sestavah so tekmovale le enkrat in sicer na mladinskem evropskem
prvenstvu v Ženevi leta 2001. Andrea Žegarac, Špela Gala, Anja Zupan, Neja Jerant,
Anja Hudernik in Tjaša Tomažič so z 11. mestom v mnogoboju dosegle največji tovrstni
uspeh doslej. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju leta 2005 so bile članice Mojca Rode,
Andrea Žegarac, Špela Gala in Tjaša Šeme ekipno na 15. mestu. Tjaša Šeme pa se je
kot posameznica uvrstila še na evropska prvenstva v Kijevu 2004, Moskvi 2005, Bakuju
2007, Torinu 2008 in Bakuju 2009, svetovno prvenstvo v Mieju 2009, sredozemske igre
v Almerii 2005 in Pescari 2009 ter na univerzijadi v Bangkoku 2007 in Beogradu 2009.
Fotografija 3: Tekmovalke omenjene generacije na zaključnem pikniku

4.1.4

Sodnice

Tekmovalke so s stalnim napredkom in vedno boljšimi izvedbami svojih sestav krojile
pravilnik za ocenjevanje ritmične gimnastike. Ti se praviloma menjajo na vsake štiri leta
po olimpijskih igrah (prve, na katere je bila uvrščena ritmična gimnastika, so bile leta
1984 v Los Angelesu). Leto dni po prvem MTM se je začelo novo olimpijsko obdobje.
Sodniški izpit za to obdobje je opravilo 14 sodnic iz Narodnega doma. Zvezne sodnice
Ljubica Kraljević Trobec, Marjeta Kline in Živana Mejač, republiške sodnice Vesna
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Gregori (poročena Turk), Adela Lakota, Metka Grebenc, Sabina Puc, Dražena
Naumovska, Nataša Prelesnik, Mojca Kalan, Dominika Kacin ter sodnice I. stopnje Maša
Bizovičar, Milica Kopanja in Andreja Župan.
Leta 1993 je v Ljubljani potekal mednarodni sodniški seminar z izpiti pod vodstvom
Marije Gigove in Marie Szyszkowske. Izpit mednarodne ravni so iz Narodnega doma
uspešno opravile Vesna Gregori, Marjeta Kline Suzič, Metka Grebenc, Adela Lakota,
Dražena Naumovska in Milica Kopanja (ki je iz francoščine prevedla sodniški pravilnik
za olimpijsko obdobje 1993-1996). Prvič pa so državni izpit za sodnico poleg kandidatk
iz ostalih klubov opravile še Miša Miljković, Petra Kamenšek, Lucija Tekavčič, Karmen
Novak in Tina Mayer. Na svetovnem prvenstvu v Alicanteju leta 1993, ko se je Slovenija
prvič predstavila kot samostojna država, je sodila Vesna Gregori.
Gregorijeva se je začela z ritmično gimnastiko ukvarjati že v osnovni šoli pri Ljubici
Kraljević Trobec, ki jo je usmerila v TVDP Narodni dom. Leta 1981 je prestopila v novo
ustanovljeni klub TVDP Moste, kjer je večino uspešne tekmovalne poti trenirala pri
Branki Vajngerl. Za številne odlične mednarodne in domače rezultate je leta 1983
prejela značko TKS za vrhunske dosežke v ritmični gimnastiki. Po zaključku tekmovalne
poti se je vrnila v ND in se kot mednarodna sodnica udeleževala pomembnih
mednarodnih tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev.
Na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 je bilo poleg tekmovanja posameznic prvič na
programu tudi tekmovanje v skupinskih sestavah. Sojenje je potekalo po novem
sodniškem pravilniku (ki ga je v slovenščino prevedla Špela Mohar. Mednarodnega
sodniškega seminarja z izpiti se v tem obdobju iz Narodnega doma udeležile Marjeta
Kline Suzič, Sabina Puc in Alena Jakubovska, državnega pa Mojca Žnidarič, Zala
Zaletel, Monika Podpečan, Jasmina Čaušević in Ana Petrič. Kljub temu, da je sodniški
pravilnik zahteval veliko težje sestave od prejšnjega, ko so tekmovalke že dobivale
desetice, so se tekmovalke v letu pred olimpijskimi igrami v Sydneyju že zelo približale
najvišji možni oceni desetih točk. Sledila je korenita prenova pravil, ki so jim tako
sodnice kot tekmovalke težko sledile. Leta 2000 sta prvič sodniški izpit opravljali Ana
Rebov in Nina Vengust, leto pozneje pa sta se jima iz Narodnega doma pridružili še
Anja Čuček in Dragana Stančić.
V času 20. MTM so bile v klubu naslednje sodnice: Špela Mohar (Dragaš), Marjeta Kline
Suzič, Alena Jakubovska, Alena Salavjova, Zala Zaletel, Ana Rebov.

4.1.5

Rekreativni program

Poleg vrhunskega športa so v klubu že od začetka dajali veliko pozornost tudi
rekreativnim programom. Na eni strani je bil namenjen dekletom, ki si ne želijo ali se ne
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Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

morejo posvetiti tekmovalnemu športu, rade pa bi krepile zdravje, glasbeno-ritmično,
plesno, gibalno, ter čustveno, domišljijsko in estetsko izraznost, lepo ponosno držo in
privlačno postavo. Na drugi strani pa za tista vrhunska dekleta, ki so se želela manj
intenzivno ukvarjati z ritmično gimnastiko in ohranjati v tekmovalnem obdobju
pridobljene sposobnosti. Ta dekleta so vadila pod vodstvom Petre Kamenšek, Lucije
Tekavčič in drugih vaditeljic. Rekreativni program se je leta 1997 ločil od Narodnega
doma in se kot sekcija Zala priključil ŠD Sokol Bežigrad. Leta 2000 je pod vodstvom Ane
Rebov v klubu ponovno začela delovati rekreativna skupina, ki tekmuje v programu A1
ritmične gimnastike.

4.1.6

Vodstvo kluba

Za uspeh je zelo pomembno tudi aktivno vključevanje staršev tekmovalk v organe kluba.
Nekateri starši so bili in so še danes bolj dejavni, drugi manj. Skoraj ni staršev, ki v času
ko je njihova hčer trenirala, ne bi pomagal v klubu pri organizaciji mednarodnega
turnirja. Nekateri pa so veliko svojega časa in volje vložili v delovanje kluba tudi po
koncu tekmovalne kariere svojih hčera. Omenila bom le najpomembnejše funkcionarje.
Prvi predsednik KŠRG Narodi dom Ljubljana je bil od ustanovitve leta 1991 do 1995
mag. Boris Žnidarič, za kratek čas ga je nasledil Jože Gril 1995, nato pa Matjaž Zaletel,
Mišo Čeplak, Marjan Jerant, Bogdan Marcelan, Viljem Pšeničny.
Fotografija 4: Trije predsedniki kluba

Od leve: Boris Žnidarič, Marjan Jerant in Jože Gril

Od leta 1991 do 1997 je kot sekretar svoje naloge vestno opravljal mag. Matjaž Zaletel.
Nasledile so ga Špela Čuček Suvorov, Mojca Gala in Mateja Zavrl Bogdanič.
Za trženje je najprej skrbel Jože Podpečan, nato dolga leta Jože Gril, zadnja leta pa
Sandra Pšeničny in Sine Rajić.
Zelo dejavni kot člani izvršnega odbora pa so bili še Jana Čede, Lidija Rehar, Anica
Vengust, Nada in Stevo Žegarac, Danica Šeme, Simon Golar, Mustafa Haračić, Nebojša
Bilić, idr.
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4.2 O MEDNARODNEM TURNIRJU MLADIH
Starši mladih tekmovalk Narodnega doma so dali pobudo za organizacijo prvega
mednarodnega turnirja (slika 1), saj so bili mnenja, da je za razvoj in napredek ritmične
gimnastike nujno potreben. Z idejo so najprej seznanili glavno trenerko Marjeto Kline, ki
je predlog podprla. Kmalu za tem je bil določen organizacijski odbor turnirja, ki so ga
sestavljali pobudniki predloga.
Slika 1: Sklep o organizaciji mednarodnega turnirja mladih
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Največ zaslug za obstoj mednarodnega turnirja mladih (MTM) imajo prvi predsednik
kluba dr. Boris Žnidarič in ostali takratni sodelavci. Iz njegovega govora v prvem biltenu
je najbolj razvidno, kako so se stvari razvijale od ideje do izvedbe: »Ideje ljudi navdušijo
in združijo v skupnem hotenju in prizadevanju za doseganje lepšega, boljšega, višjega.
Ideja, da naše društvo organizira in izvede mednarodni turnir mladih tekmovalk v tej lepi
športni disciplini, nas je ljudi različnih poklicnih profilov in zaposlitev prevzela, povezala
in spoprijateljila. Organizacijski odbor je deloval že pred svojim formalnim rojstvom kot
iniciativni odbor, saj je bilo treba pripraviti izhodišča za širšo oceno smotrnosti turnirja, ki
smo jo želeli izoblikovati skupaj z vsemi starši in strokovnim timom v društvu. Razlogov
za takšen pristop je več. K sodelovanju smo namreč želeli pritegniti kar največ staršev in
jih spodbuditi k aktivnejšemu odnosu do dela v društvu, in sicer predvsem starše
najmlajših kategorij tekmovalk. Turnir je namenjen njim. Tako kakovosten turnir je za
nas organizacijski izziv, ki je v pripravi in izvedbi pritegnil dobršen del staršev in drugih
prijateljev tega lepega ženskega športa, hkrati pa možnost, da primerjamo raven
strokovnega dela v našem društvu z delom v nekaterih najboljših evropskih društvih.
Zavedajoč se doseženih uspehov in nepretrgane strokovne rasti, smo na novoletnem
srečanju s starši soglasno ugotovili, da je turnir za nas vse, še posebej pa za mlajše in
najmlajše tekmovalke, dodatna spodbuda za delo in možnost, da ocenimo lastno delo.
Ne gre prezreti naših naporov pri ustvarjanju ustreznih možnosti za delo in za nemoteno
izvedbo turnirja. Vsekakor pa moramo pohvaliti zelo dober odziv staršev in predvsem
subjektov političnega in gospodarskega življenja v naši občini in mestu ter širši družbeni
skupnosti, ki so nam s svojimi prispevki in storitvami izdatno pomagali. To dokazuje, da
je športna ritmična gimnastika privlačen šport, ki si je v našem mestu pridobila mnogo
pristašev. Nikakor ne moremo mimo ugotovitve, da je v našem društvu veliko dobre volje
in zanesenjaštva, ki je za uspešnost le tega zelo pomembna. To prav tako velja za
organizacijski odbor, kajti znano je, da delajo vse sekcije v slabih razmerah. Kaj
pričakujemo od turnirja poleg tekmovalnih rezultatov? Turnir, ki smo ga pripravili in ga
želimo izpeljati kar najbolje, je le vzvod, ki mora naše delo v športni ritmični gimnastiki
dvigniti na višjo kakovostno raven, tako pri usposabljanju lastnega strokovnega kadra
kakor tudi na tekmovalnem področju. Z njim želimo tudi doseči, da bodo starši več
sodelovali z vodstvom društva in s trenerkami pri urejanju perečih problemov. Le s
skupnim delom se lahko zavihtimo navzgor, višje. Tako zastavljeni in predstavljeni cilji
dela organizacijskega odbora presegajo običajne okvire dela tovrstnih delovnih teles,
kajti vsi si pri tem prizadevamo ustvariti boljšo podlago za delo v prihodnje. Naš pogled
je uprt v prihodnost. Turnir je le priložnost, da se preštejemo in uredimo lastne vrste za
napredek te lepe športne discipline, ki ji v našem mestu - mestu heroju - ne manjka
občudovalcev.« (Bilten 1988)
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V četrtek, 21. marca 1991, je bil ustanovljen novi klub za ritmično gimnastiko Narodni
dom Ljubljana (KŠRG Narodni dom Ljubljana), že slab mesec kasneje pa so izvedli 26.
in hkrati tudi zadnje državno prvenstvo Jugoslavije v dvorani Krim na Galjevici. Žnidarič,
prvi predsednik kluba, je za medije navedel razloge: »Ta naša poteza je rezultat že več
kot štiriletnega uspešnega sodelovanja staršev in drugih zanesenjakov. Na ta način se
želimo bolje organizirati in tako doseči visoko zastavljene cilje.« Povedal je tudi, da v
bodoče želijo z mladimi delati še bolj kakovostno kot doslej, hkrati pa bi radi spodbudili
še druge centre v Sloveniji. V Narodnem domu je takrat vadilo 68 deklet, ki sta jih
trenirali Marjeta Kline in Marjeta Kostadinova Balakova s pomočjo sedmih vaditeljic,
nekdanjih uspešnih tekmovalk. Ne nazadnje so se v klubu lahko pohvalili tudi z bogatimi
izkušnjami, saj so v okviru ljubljanskega Partizana Narodnega doma nepretrgoma
delovali že dobrih 20 let, za kar je bila gotovo najbolj zaslužna prof. Jelica Vazzaz,
častna članica in podpredsednica novega kluba. (Delo, 4. 4. 1991)
Klub ima že vrsto let tudi svojo himno. Kako je ta nastala, pa je razvidno iz zapisa
tedanjega sekretarja kluba Matjaža Zaletela: »Kljub temu, da smo nenehno v skrbeh za
pridobivanje novih sodelavcev, pa nas večkrat naši člani in dolgoletni pravi prijatelji
kluba veselo presenetijo. V naših mislih se je že večkrat utrnila ideja, da bi bilo zelo lepo
imeti svojo klubsko himno. Toda kako to uresničiti? Kdo bi le zmogel in hotel to delo
opraviti strokovno, a ljubiteljsko, brez vprašanj. Kljub temu, da nismo videli nobenih
pravih možnosti in tudi sredstev zaradi kronično prazne klubske blagajne za to nismo
mogli nameniti, pa se je le uresničilo. « (Arhiv KŠRG ND)
In kako je akcija potekala? Odlična gledališka igralka, Borštnikova nagrajenka Ivanka
Mežan - Marinček, ki je članica kluba že od ustanovitve dalje, ter velika ljubiteljica
športne ritmične gimnastike, ter avtorica vsem članom Kluba za športno ritmično
gimnastiko Narodni dom Ljubljana in širom po svetu poznanega mota mednarodnega
turnirja mladih v športni ritmični gimnastiki: "Daj, ptica, peroti moji mladosti ...", je želela
pomagati in se «na skrivaj» z vsem žarom lotila težke naloge ter člane kluba na občnem
zboru prijetno presenetila. Za pomoč je najprej naprosila Milo Kačič, priznano slovensko
pesnico, znano po svojem izjemnem občutku za mladino in gibanje, ki ga je izražala
športna ritmična gimnastika, da je ustvarila prisrčno besedilo klubske himne.
Komponist Jani Golob je besedilo klubske himne uglasbil v spevno, tudi za koračnico
uporabno vedro melodijo. Avtorjema klubske himne Kačičevi in Golobu so se v klubu
pisno zahvalili za njun prispevek in ju povabili na občni zbor 30. marca 1993. Navzočima
Mili Kačič in Ivanki Mežan so se zahvalili s šopki cvetja, ki jih je v imenu kluba izročil
predsednik Žnidarič.
Članu kluba, Ivanu Medvedu, pa je uspel pravi podvig, saj je v izredno kratkem času
pripravil že tudi instrumentalni posnetek himne z vrhunskim glasbenim orkestrom.
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Medved, oče ene od obetavnih klubskih tekmovalk, je bil namreč vrhunski poklicni
godbenik in član pihalnega orkestra slovenske policije. Skupaj s člani svojega orkestra je
na kaseto posnel himno v profesionalnem studiu. Predvajali so jo na občnem zboru,
prvič javno pa na šestem mednarodnem turnirju mladih v športni ritmični gimnastiki.
(Arhiv KŠRG ND)
Slika 2: Himna KŠRG Narodni dom Ljubljana

Klub je imel že v tistih časih svoj logo (slika 3), ki ga je oblikoval Saša Pöschl. Pentlja
predstavlja trak, ki je najbolj priljubljen rekvizit tako med deklicami kot med gledalci.
Slika 3: Logo Kluba za športno ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
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Logo Mednarodnega turnirja mladih pa se je tekom let trikrat bistveno spremenil. Na
prvem logu, ki ga je oblikovala Mojca Kalan (nekdanja uspešna tekmovalka Narodnega
doma v 80. letih), je silhueta ene najuspešnejših slovenskih tekmovalk vseh časov,
Dominike Kacin s trakom (slika 4). Na deseti MTM se poleg že znanega pojavi še
poseben logo za veliko nagrado (slika 5 ). Od 12. do 19. MTM je na logu dekle z žogo v
skoku – silhueta je povzeta po fotografiji (avtorica je Sabina Puc) dolgoletne
reprezentantke Belorusije in udeleženke MTM Jevgenije Pavline (slika 6). Ob jubilejnem
20. MTM so logo ponovno spremenili. Na njem je tekmovalka z visokim zanoženjem in
žogo v podobi zemljine oble (slika 7). Oblikovali so ga v podjetju Camera, ki je leta 2007
prevzelo oblikovanje biltena in diplom za MTM, poleg tega pa tudi oblikovanje letakov in
drugega promocijskega materiala kluba .
Slika 4, 5, 6, 7: Logo tekmovanja

Mednarodni turnir mladih je v 20 letih gostil nepregledno množico slovenskih
reprezentantk, mladih obetavnih ter vrhunskih tujih tekmovalk, nosilk medalj s svetovnih
in evropskih prvenstev ter olimpijskih iger.
Organizacijski odbor so sestavljali večinoma starši tekmovalk, ki so v turnir vložili mnogo
ur prostovoljnega dela. Za strokovni del organizacije je praviloma skrbela dolgoletna
trenerka v klubu Marjeta Kline Suzič. Prvo potrditev, da je tekmovanje kakovostno, je
prišlo s strani FIG, saj je že šesti MTM uvrstila v svoj uradni koledar največjih
mednarodnih tekmovanj, kjer je zapisan še danes. Ob devetem mednarodnem turnirju
so prireditelji posegli še višje. Organizirali so prvo tekmovanje za veliko nagrado (Grand
Prix) v Sloveniji z bogatim nagradnim skladom in svetovno elito v ritmični gimnastiki.
Tudi deseti MTM je bil uvrščen v serijo najprestižnejših tekmovanj za veliko nagrado.
Ostali turnirji so ohranili raven kakovostnega mednarodnega turnirja. Nekaj posebnega
je bil še 14. MTM leta 2001, saj je organizator na turnir povabil tekmovalke v skupinskih
sestavah v mladinski konkurenci. Te so bile v Sloveniji tedaj še redkost.
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Preglednica 1: Število udeleženk MTM od leta 1988 do 2007
Število držav

Število tekmovalk po kategorijah

Število tekmovalk

Z.št

Leto

A

B

C

D

1.

1988

5

/

9+3*

14

6+2*

34

2.

1989

7

15

16

8+2*

/

41

3.

1990

8

20+2*

18

10+3

/

53

4.

1991

11

10

21+4*

8+4*

/

47

5.

1992

8

14+2*

15+3*

16+2*

/

52

6.

1993

11

11

20

26

/

57

7.

1994

10

21

17

17

/

59

8.

1995

15

15

29

28

/

72

9.

1996

12

19+1*

15+1*

19

/

55

10.

1997

20

24+7*

17

14

/

62

11.

1998

9

10+1*

9+5*

13

7+1*

46

12.

1999

9

8

10+2*

11+1*

8+2*

47

13.

2000

12

11+4

16+4

10

7

52

14.

2001

11

14

36**

/

13

53

15.

2002

14

18

19

16

8

61

16.

2003

14

15

13

7

13

48

17.

2004

12

16

16

16

16

64

18.

2005

18

21+1*

9+1*

20+2*

20+5*

79

19.

2006

17

18

21

13

21

73

20.

2007

13

16

14

15

11

56

Opombe: * tekmovalke izven konkurence, ** tekmovalke v skupinskih sestavah
A – 15 let in starejše od leta 1993 naprej, 16 let in mlajše 1989 -1992, pod 15 let do 1988 in 1989
B – 15 let in mlajše od leta 1993 naprej, 14 let in mlajše 1989 -1992,
C – 13 let in mlajše od leta 1993 naprej, 12 let in mlajše 1989 -1992
D – 11 let in mlajše od leta 1993 naprej, 10 let in mlajše 1989 -1992

Na turnirju so se v dveh desetletjih zvrstile delegacije iz 41 držav. Vse od začetka smo
lahko spremljali nastope deklet sosednjih držav Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške, ki
so tudi najpogostejše udeleženke. Sledi sosednja Italija in pa Belorusija, s katero ima
klub Narodni dom dolgoletne prijateljske stike, že 18 let pa so v klubu kot trenerke
zaposlene nekdanje uspešne beloruske reprezentantke (Nataša Raskina, Alena
Jakubovska, Alena Salavjova), ki skrbijo za napredek tako klubskih kot reprezentančnih
slovenskih tekmovalk.
V današnjem času je tekmovanj veliko in pogosto se njihovi datumi prekrivajo.
Delegacije zato izbirajo tekmovanja glede na bližino in stroške, ki so vezani na
oddaljenost. Na večini turnirjev so bile tako prisotne delegacije iz Madžarske, Nemčije,
Češke, Slovaške. V zadnjem času se vabilu vedno odzovejo tudi Rusinje. Nekatere
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države so prihajale določen čas, nato pa ne več (Romunija na primer šest zaporednih let
od četrtega do devetega turnirja). Spet druge daljne dežele so se na turnirju pojavile le
enkrat. Med bolj zanimivimi so bile Avstralija, Združene države Amerike, Južnoafriška
republika, Kanada, Mongolija, Mehika, Argentina, Egipt (preglednica 2).
Razen prvega, ki je potekal v dvorani Slovan na Kodeljevem in dveh za veliko nagrado
leta 1996 in 1997 v Hali Tivoli, so se vsi turnirji odvijali v dvorani Krim na Galjevici
(fotografiji 4, 5).
Fotografija 5: Dvorana Krim na Galjevici pripravljena za turnir – zastave držav

Fotografija 6: Dvorana Krim na Galjevici pripravljena za turnir – zastave organizatorja
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Preglednica 2: Število sodelujočih držav na MTM od leta 1988 do 2007
Z.št.

DRŽAVA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16

17

18

19

1.

AUT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

2.

CRO

X*

X*

X*

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

3.

SLO

X*

X

X

X

4.

BLR

5.

ITA

X

6.

HUN

X

7.

GER

8.

CZE

9.

RUS

10.

SVK

11.

SRB

12.

BUL

13.

POL

14.

BEL

15.

BIH

16.

ROM

17.

ISR

18.

UKR

19.

EST

20.

FIN

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X*
X*

X*
X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X*
X*

X*

X
X

X*

X*

X

X

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

X

X

X

X

14

X

X

X

X

X

X

X

13

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X*

X*
X

X

X

X

X

X

9

X

X

8

X

X

7

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

6
5

X

5
X

X

3
3

21.

FRA

22.

GRE

X

X

23.

GBR

X

24.

AUS

25.

KAZ

26.

LTU

27.

POR

28.

ESP

X

29.

ARG

X

X

8

6
X
X

X

12
11

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X*

X

X
X

20 Skupaj

X

X

3

X

3

X

3
X

X

X

X

X

2
2

X

2
X

X

2

X

2
1

30.

AZE

X

1

31.

EGY

X

1

32.

GEO

33.

JAR

34.

CAN

35.

MKD

36.

MEX

37.

MGL

38.

NED

39.

SWE

40.

TUR

41.

X

1

X

1
X

X

1
X

1

X

1
X

1

X

1
X

1

ZDA
SKUPAJ

1

X
7

11

12

14

8

11

11

15

12

20

9

8

12

11

14

14

12

18

1
18

13

Opombe:
X* – takrat še republike nekdanje Jugoslavije in Sovjetske zveze. Število držav iz člankov se zato ne ujema s podatki v preglednici.
Uporabljene so kratice držav, ki jih uporablja Mednarodni olimpijski komite (MOK).
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V absolutni kategoriji so zmagovalke večine turnirjev pripradnice držav nekdanje
Sovjetske zveze. Šest naslovov zmagovalke je odšlo v Rusijo (2001 – 2006), sledi
Belorusija s petimi in Ukrajina s štirimi. Slovenija je slavila dvakrat, po enkrat pa
Bolgarija in Grčija. Med mladinkami so zmagovalke prihajale iz Rusije (petkrat),
Slovenije in Belorusije (trikrat), Bolgarije (dvakrat) ter Nemčije, Romunije, Grčije,
Ukrajine, Španije, Kanade in Azerbajdžana po enkrat. V kategoriji kadetinj so naslove
osvajale tekmovalke iz Slovenije, Italije, Hrvaške,Srbije, Belorusije, Bolgarije, Rusije,
Nemčije, Ukrajine in Španije. V kategoriji deklic pa je ostalo kar sedem od enajstih
naslovov v Sloveniji, prvi je odšel v Srbijo, eden v Kanado in dva v Rusijo
Slovenske tekmovalke so sodelovale na vseh dosedanjih turnirjih in v 20 letih v
mnogoboju osvojile 79 kolajn (skupaj s tistimi iz finalnih nastopov pa kar nekajkrat več) 16 zlatih, 20 srebrnih (od katerih jih je pet za skupinske sestave) in 33 bronastih. Število
medalj, ki so jih osvojile slovenske predstavnice na MTM in njihova žlahtnost sta
predstavljena v preglednici 3, ne glede na to, v kateri kategoriji so bile medalje dosežene
in v katerem obdobju. V mlajših kategorijah je običajno sodelovalo manj tekmovalk iz
tujine in je bilo zato lažje osvojiti odličje. Kakšno leto je bilo najboljših svetovnih
tekmovalk manj tudi v višjih kategorijah, zato so lahko slovenske tekmovalke dosegle
višja mesta tudi med mladinkami in članicami. Na prvem MTM leta 1988 je edino
medaljo za Slovenijo za tretje mesto v kategoriji deklet do 12 let osvojila Alenka Ružič iz
TVD Partizan Moste. Najuspešnejša po številu osvojenih medalj je bila Hana Gaber iz
Narodnega doma, ki je na vseh turnirjih, na katerih je sodelovala, osvojila medaljo v
mnogoboju. Po dvakrat je tekmovala v kategoriji deklic, kadetinj in mladink, ter osvojila
po dve zlati, srebrni in bronasti medalji. Po številu medalj ji sledi njena klubska kolegica
Ajda Mujdžić, ki je osvojila pet medalj, vendar nobene zlate. Največ zlatih medalj, kar tri,
je osvojila Neja Jerant, poleg tega pa še srebrno medaljo za skupinsko sestavo v
kategoriji mladink. Vsake žlahtnosti po eno je dosegla Ana Lazić. Nina Vengust pa je
dosegla tri bronaste medalje in sicer v kategoriji deklic, kadetinj in mladink po eno.
Monika Podpečan je še vedno edina Slovenka, ki je zmagala v članski konkurenci in to
kar dve leti zapored – leta 1992 in 1993. Srebrno medaljo v tej najprestižnejši kategoriji
je poleg Podpečanovi uspelo osvojiti le še Mojci Rode leta 2001. Tretje mesto pa so
osvojile še Mojca Žnidarič, Zala Zaletel, Nina Vengust in Podpečanova.
V mladinski kategoriji je skoraj vsako leto kakšna medalja ostala tudi v Sloveniji. Za to so
poskrbele najprej Alenka Ružič, nato Ana Lazić, Erika Rakuša, Ana Gril, Nina Vengust in
Ajda Žitnik, sledila je nova generacija tekmovalk - Andrea Žegarac, Kaja Šindič, Špela
Gala, Urška Krenk, Hana Gaber, Lea Golar in Ajda Mujdžić.
Med kadetinjami je razen prvo leto na stopničkah stala vsaj ena slovenska tekmovalka,
petkrat pa celo po dve. Najmlajša skupina, ki je na turnirju tekmovala (razen prvo leto)
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šele od leta 1998, pa je bila še uspešnejša. Prvih pet let so bile zmagovalke deklice iz
Narodnega doma. Na 16. MTM se med najmlajšimi pojavijo tudi tekmovalke iz Rusije,
tako da je Slovenija takrat osvojila srebrno in bronasto medaljo. Naslednji dve leti je bila
vrsta tekmovalk tik za najboljšimi, a kolajne niso osvojile. Zadnja leta se je kakovost
slovenskih tekmovalk občutno povečala zaradi načrtnega in dolgoletnega dela predvsem
z zelo mladimi deklicami. Zato sta bila turnirja leta 2006 in 2007 za slovenske
tekmovalke izjemno uspešna. Med dobitnicami medalj so bile Sara Kragulj, Lori Vrankar,
Anna Vidovič in Manca Marcelan.
Preglednica 3: Slovenske dobitnice medalj na MTM od leta 1988 do 2007
Z.št TEKMOVALKA

KLUB

Z

S

B

SKUPNO

1.

HANA GABER

KRG NARODNI DOM LJ

2

2

2

6

2.

AJDA MUJDŽIĆ

KRG NARODNI DOM LJ

2

3

5

3.

NEJA JERANT

KRG NARODNI DOM LJ

3

1*

4.

MONIKA PODPEČAN

KRG NARODNI DOM LJ

2

1

1

4

5.

ŠPELA GALA

KRG NARODNI DOM LJ

1

2*

1

4

6.

ANDREA ŽEGARAC

KRG NARODNI DOM LJ

7..

ANA GRIL

KRG NARODNI DOM LJ

8.

ANA LAZIĆ

KRG NARODNI DOM LJ

9.

LEA GOLAR

10.

4

4*

4

2

1

3

1

1

1

3

KRG NARODNI DOM LJ

2

1

3

ERIKA RAKUŠA

ŠD MOSTE

2

1

3

11.

NINA VENGUST

KRG NARODNI DOM LJ

3

3

12.

AJDA ŽITNIK

ŠD MOSTE

3

3

13.

ANNA VIDOVIČ

KRG NARODNI DOM LJ

2

14.

AINA LAIMIŠ

KRG NARODNI DOM LJ

1

15.

ZALA ZALETEL

16.

2
1

2

KRG NARODNI DOM LJ

2

2

MOJCA ŽNIDARIČ

KRG NARODNI DOM LJ

2

2

17.

DUŠICA JEREMIĆ

KŠRG ŠIŠKA

2

2

18.

ALJA DEBELJAK

KRG NARODNI DOM LJ

2

2

19.

KAJA ŠINDIČ

KŠRG ŠIŠKA

2

2

20.

MARTINA HAJDINJAK

ŠD MOSTE

1

1

21.

URŠKA KRENK

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

22.

NIKA OJSTERŠEK

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

23.

SARA KRAGULJ

ŠD MOSTE

1

1

24.

LORI VRANKAR

KŠRG ŠIŠKA

1

1

37.

MOJCA ŠUŠTERŠIČ

ŠD MOSTE

1

1
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25.

NINA PILETIČ

ŠD MOSTE

1

1

26.

TINA REHAR

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

27.

MOJCE RODE

KŠRG ŠIŠKA

1

1

28.

TINKARA REMIC

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

29.

EVITA PŠENIČNY

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

30.

ANJA ZUPAN

KRG NARODNI DOM LJ

1*

1

31.

TJAŠA TOMAŽIČ

KŠRG ŠIŠKA

1*

1

32.

ANJA HUDERNIK

DŠRG BRANIK MB

1*

1

33.

ALENKA RUŽIČ

ŠD MOSTE

1

1

34.

ANA REBOV

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

35.

POLONA ZAJEC

DŠRG BRANIK MB

1

1

36.

IVANA PETRUŠIČ

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

37.

VERONIKA CENCEN

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

38.

MANCA MARCELAN

KRG NARODNI DOM LJ

1

1

SKUPNO

SLOVENIJA

33

79

16

20

Opombe:
* pri srebrni medalji pomeni, da je bila osvojena za skupinsko sestavo;
Vključene so le medalje iz mnogoboja.
Uporabljena so sedanja imena društev.

Na prvih dveh turnirjih je bila vrhovna sodnica Ljubica Kraljević Trobec, na tretjem
madžarska sodnica Henriette Abad. Četrti do šesti in osmi turnir je budno nadzorovala
Bolgarka Marija Gigova. Kar desetkrat je v zadnjih 12 letih vlogo vrhovne sodnice
prevzela Heide Bruneder, članica tehnične komisije FIG in predsednica tehnične
komisije UEG. Na tekmovanju za veliko nagrado sta bili predvideni dve vrhovni sodnici.
Brunederjevi se je obakrat pridružila Jolanda Sap iz Nizozemske. Po enkrat sta med
»vladavino« Brunederjeve vskočili Ursula Solenkamp iz Nemčije in Isabelle de Cossio iz
Francije. V času Gigove pa Poljakinja Maria Szyszkowska.

4.3 PREGLED MEDNARODNIH TURNIRJEV MLADIH V RITMIČNI
GIMNASTIKI OD LETA 1988 DO 2007

27

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

1. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
23. - 24. april 1988

Naslovnica prvega biltena
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4.3.1

1. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (23. – 24. april 1988)

Na prvem Mednarodnem turnirju mladih Partizana Narodni dom Ljubljana so nastopile
mlade tekmovalke ritmične gimnastike iz petih držav. V dvorani Slovana na Kodeljevem
je sodelovalo 34 tekmovalk iz Italije, Avstrije, Madžarske, Sovjetske zveze, treh
beograjskih klubov, Varaždina, Zagreba, Vrhnike in Ljubljane.
V klubu je bil močan potencial mladih tekmovalk, mednarodnih tekmovanj pa je bilo bolj
malo. Kot lahko sklepamo že iz imena tekmovanja - Mednarodni turnir mladih -, je bil v
prvi vrsti namenjen tekmovalkam mlajših kategorij. Tako so se leta 1988 deklice
pomerile v treh kategorijah: C – pionirke do 10 let, B – mladinke do 12 let in A – članice
do 14 let.
V kategoriji do 14 let je zmagala sovjetska tekmovalka Jelena Kalinina pred Italijanko
Mario Frigerio in predstavnico TVD Partizan Moste Alenko Ružič. Špela Možina je
osvojila osmo mesto, izven konkurence pa sta nastopili še Tina Mayer in Urška Dvoršak
(vse iz TVDP Moste). Kalinina je po prepričljivi zmagi v sobotnem mnogoboju še bolj
blestela v nedeljskih finalih nastopih, kar je potrdila z zmago z vsemi rekviziti, za svoji
sestavi s kolebnico in obročem pa je prejela tudi najvišji oceni – čisti desetki. Ružičeva je
tretje mesto iz mnogoboja dopolnila še z drugim mestom v sestavi z žogo in tretjim
mestom s kolebnico, obročem in trakom. V finalnih nastopih z žogo je osvojila odličje
tudi predstavnica sosednje Madžarske Sofia Gerhat, Špela Možina pa je dosegla šesto,
dve sedmi in eno osmo mesto.
V skupini B se je izkazala italijanska tekmovalka Silvia Squazzero, ki je slavila zmago
pred Oksano Tihonovo iz SZ in beograjsko predstavnico Majo Stojanović. Slovenske
tekmovalke so se uvrstile na: deveto mesto Mojca Žnidarič in Monika Podpečan
(Narodni dom), 11. mesto Maja Vrenk (Moste), 12. mesto Zala Zaletel (Narodni dom). V
finalnih nastopih je Italijanka osvojila prvo mesto v sestavi brez rekvizita in z žogo, ter
drugo mesto s kolebnico in obročem. Tihonova je osvojila dve zlati in eno srebrno
kolajno, Stojanovićeva je osvojila po eno zlato, srebrno in bronasto kolajno. Do bronastih
odličij sta prišli tudi Hrvatici Anamarija Zuanović iz Zagreba (obroč in žoga) in Spomenka
Golubić iz Varaždina (obroč). Mojca Žnidarič iz Narodnega doma se je v vseh treh
finalnih nastopih uvrstila na sedmo mesto, Maja Vrenk iz Most pa na osmo v sestavah s
kolebnico in obročem.
V skupini deklic do deset let so nastopale samo predstavnice iz Jugoslavije. Zmagala je
Beograjčanka Dunja Jocić pred Leno Radanović iz Varaždina in Sandro Jovanović.
Najboljša Slovenka je bila Ana Lazić na petem mestu, Erika Rakuša pa je končala mesto
za njo.
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Priznana strokovnjakinja in trenerka iz Sovjetske zveze Svetlana Fedunova je že pred
turnirjem pohvalila zamisel tekmovanja v mlajših kategorijah, po tekmovanju pa čestitala
organizatorju za odlično izvedbo turnirja. Menila je, da smo imeli v Sloveniji obetavne
mlade tekmovalke, ki bi s še bolj strokovnim pristopom hitreje napredovale. Med drugim
je dejala: »Organizacija turnirja je bila na tako visoki ravni, da česa takega še nisem
doživela. Pri kadrih morda še malo zaostajate, vendar so prav v tem še velike rezerve.
Tudi vaše tekmovalke so me presenetile (slika 8).« (Dnevnik, 25.4.1988)
Slika 8: Dnevnik, 25.4.1988
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Predsednik organizacijskega odbora Žnidarič je novinarjem povedal: »Za nas so seveda
najbolj pomembne ocene vodij posameznih ekip, ki so bili vsi po vrsti navdušeni nad
izvedbo tekmovanja. Ker smo lahko tudi mi organizatorji tekmovanja zelo zadovoljni s
kakovostjo turnirja, lahko samo upamo, da nam bo tudi prihodnje leto uspelo in da bo ta
prvi mednarodni turnir za mlajše tekmovalke v Jugoslaviji postal tradicionalen.« (Delo,
25.4.1989)
Najuspešnejša slovenska tekmovalka prvega turnirja Alenka Ružič (fotografija 7) je za
Našo skupnost po tekmovanju povedala, da je zadovoljna tako z organizacijo
tekmovanja kot s svojim nastopom, saj je pred tekmovanjem pričakovala uvrstitev do
šestega mesta. Poleg ocene tekmovanja pa je dodala še, da so možnosti za napredek
ritmične gimnastike v Ljubljani velike zaradi več nastopov v tujini in mednarodnih
tekmovanj, ki jih prirejajo domači klubi, predvsem pa zaradi sodelovanja z ruskimi in
bolgarskimi trenerkami.
Fotografija 7: Alenka Ružič, dobitnica bronaste medalje na 1. MTM
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Po nedeljskih finalnih nastopih je bil za vse udeležence turnirja organiziran turistični
ogled Ljubljane, zvečer pa prijateljsko srečanje, kjer so si tekmovalke izmenjale
simbolična darila. Organizator se je na banketu s priznanji in darili zahvalil vsem
delegacijam ter domačim tekmovalkam in trenerkam.
V bilten prvega turnirja so prireditelji poleg govora Borisa Platovška (predsednika
častnega odbora in predsednika Skupščine občine Ljubljana) in Borisa Žnidariča
(predsednika organizacijskega odbora) vključili sestavek Jelice Vazzaz (predsednice
odbora ŠRG Partizana Narodni dom) o razvoju ritmične gimnastike in zgodovini
Partizana Narodni dom (125 let društva za telesno vzgojo, šport in športno rekreacijo).
Živana Potočnik, ki je skupaj z Branko Vajngerl skrbela za delo sodniškega zbora in
razpored treningov, je napisala izvleček iz pravilnika za ocenjevanje ŠRG. Marjeta Kline
pa je glede na to, da ritmična gimnastika v tistem obdobju ni bila tako poznana širši
javnosti kot danes, zapisala: »Vsem, ki ste nas prišli pogledat, povemo, da ni pravega
tekmovanja, če ne sodelujejo gledalci. Ob gledanju naših mladih tekmovalk in njihovih
izvajanjih, vam zaupamo, da jih za dobro izvedbo lahko nagradite s ploskanjem.
Največkrat gledalec, ki spremlja ŠRG, spontano zaploska, ko tekmovalka vrže rekvizit
visoko v zrak, spodaj naredi aktiven element in ga nato ulovi. Treba je poudariti, da vsi
meti niso težki elementi. Ker lahko nagradite tekmovalko tudi med vajo, bi vas radi
opozorili tudi na nekaj manj vidnih, pa vendar težkih elementov. Takšni so na primer vsi
obrati na eni nogi za 720 stopinj in več ali ravnotežja na eni nogi z držo treh sekund in
več. Tudi skoki so lahko lažji ali težji. Vsi poznate skok, ko so noge v »špagi«, vendar je
t.i. dolgi skok v ŠRG osnovni skok. Za težje skoke štejejo tisti, ki jim je poleg »špage«
dodan še velik zaklon trupa, skok iz obrata ali če tekmovalka izvede v zraku kar dve
»špagi«. Poleg tega so ujemi rekvizita težji, če tekmovalka lovi v zaklonu trupa, za
hrbtom, na tleh ali celo z drugimi deli telesa - brez uporabe rok. Težji elementi so
elementi, ko tekmovalka vrže rekvizit in spodaj naredi element, kjer se spreminja
orientacija – npr. obrat in takoj preval (potem šele ujem) ali obrat in zaklon na eni nogi.
Po pravilih FIG morajo imeti tekmovalke določeno število elementov visoke in srednje
težavnosti. Če boste pozorno spremljali, boste ugotovili, da imajo boljše tekmovalke, tudi
zelo mlade, že več visokih težavnosti, kot je predpisano. Pri vseh teh je pomembno, da
tekmovalka svojo sestavo podaja izrazno in tu ne gre zgolj za nasmeh na obrazu. Te
naše deklice so že prave male umetnice. Pa jih poglejmo!« (Bilten 1988).
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2. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
22. – 23. april 1989

Organizacijski odbor drugega Mednarodnega turnirja mladih
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4.3.2

2. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (22. – 23. april 1988)

Po uspešni organizaciji prvega Mednarodnega turnirja mladih so v Narodnem domu
ugotavljali, da ima MTM dober vpliv na razvoj ritmike pri nas, in se odločili, da se bodo
trudili, da postane turnir tradicionalen. Tudi v drugo je 41 tekmovalk iz 18 klubov
(Avstrije, Grčije, Italije, Sovjetske zveze, Velike Britanije, Zvezne republike Nemčije in
Jugoslavije) tekmovalo v treh starostnih kategorijah. Tekmovanje se je odvijalo v dvorani
Krim na Galjevici. Vrhovna sodnica je bila Ljubica Kraljević Trobec.
V absolutni kategoriji je zmagala grška tekmovalka Sylvana Tourouani pred Oksano
Volkovo iz Sovjetske zveze in Mojco Žnidarič iz Jugoslavije, ki je kot edina iz kluba
organizatorja osvojila medaljo v mnogoboju. Tina Mayer se je uvrstila na četrto mesto,
sledila pa ji je še Špela Možina na šestem mestu. V nedeljskih finalnih nastopih je
Tourouanijeva zmagala še v sestavi z obročem in žogo, medtem ko je morala s
kolebnico in kiji priznati premoč Volkovi. Žnidaričeva si je v finalnih nastopih s kolebnico
delila drugo mesto z zmagovalko mnogoboja. Z obročem je naredila večjo napako in
pristala na petem mestu, bron pa je osvojila z žogo in kiji. Tina Mayer in Špela Možina
sta se uvrstili v vse finalne nastope. Uspešnejša je bila Mayerjeva, ki je bila v sestavi z
obročem tretja.
Tudi v skupini B je na zmagovalni stopnički stala Grkinja. Giouli Tassouli je premagala
Jevgenijo Pavlino, poznejšo dobitnico medalj z evropskih in svetovnih prvenstev, ki se je
na MTM še vračala. Na tretji stopnički je pristala takrat še domačinka Beograjčanka
Dunja Jocić, ki je bila dan pozneje zmagovalka v finalnem nastopu s trakom.
Zmagovalka mnogoboja je tudi v finalnih nastopih osvojila zlati medalji za sestavi s
kolebnico in žogo, z obročem je bila peta, s trakom pa ni nastopila. Drugo uvrščena je
srebrne medalje osvojila tudi s kolebnico, obročem in žogo, peto mesto v sestavi s
trakom pa si je delila z Zalo Zaletel. Tri srebrne kolajne so v finalnih nastopih pripadle
Olesji Kobčenko iz Sovjetske zveze, četrta pa Larisi Lipovac iz zagrebškega kluba
Maksimir. Od slovenskih tekmovalk se je najbolje uvrstila Monika Podpečan, ki je
osvojila četrto mesto v mnogoboju. Še boljše predstave je prikazala v finalnih nastopih in
prejela zlato odličje v finalu z obročem in srebrno v finalu s trakom. Zala Zaletel je
dosegla uvrstitve na sedmo mesto v mnogoboju ter dve peti in eno šesto mesto v
finalnih nastopih. Sledili sta ji Elvira Drešković z Vrhnike na 11. mestu in Jasna
Djordjevič iz Murske Sobote na 14. mestu.
V skupini do deset let je bilo dovoljeno v konkurenci tekmovati le tekmovalkam iz
Jugoslavije. Sovjetska tekmovalka Olga Gontar, ki bi bila v konkurenci zmagovalka, se
je morala zadovoljiti z idejo, da je bila najboljša, medtem ko je šla zlata medalja v roke
Ane Cerovec, večkratne hrvaške državne prvakinje, pozneje pa tudi športnice Varaždina
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leta 1992 ter udeleženke evropskega prvenstva v Solunu 1994 in svetovnega prvenstva
na Dunaju 1995. Sledile so ji še Erika Rakuša iz TVD Partizan Moste in Jelena
Jovanović iz beograjskega Partizana. Vrhničanka Sandra Bikar je zasedla četrto mesto,
Ljubljančanka Ana Lazić pa peto.
Olga Gontar se je rodila 1. januarja 1979 v Minsku v Belorusiji. Bila je članica kluba
Dinamo od svojega šestega pa do 16. leta. Kmalu sta trenerki Irina Leparska in Galina
Krilenko v njej prepoznali izjemen talent in brezhibno postavo za ritmiko ter jo vzeli pod
svoje okrilje. Nista se zmotili, saj je Gontarjeva postala mladinska evropska prvakinja
leta 1993. Bila je ljubljenka občinstva, znana pa je bila tudi po svoji trmi in nesoglasjih s
trenerji, zaradi česar je precej zgodaj končala kariero. Po umiku iz sveta ritmične
gimnastike se je znašla v svetu mode, s čimer se ukvarja še danes.
(http://www.gymnpics.com/gymnasticgreats/rsg/gontar.htm, 13.6.2008)
Mojca Žnidarič je bila rojena leta 1976 v Ljubljani. Ritmično gimnastiko je začela trenirati
pri osmih letih pri vaditeljici Metki Grebenc. Kot članica slovenske reprezentance v
skupinskih sestavah se je leta 1992 udeležila evropskega prvenstva v Stuttgartu in
svetovnega prvenstva v Bruslju. Istega leta je v članski konkurenci postala državna
prvakinja v sestavi z žogo, leto pozneje pa s trakom. V klubu je po koncu kariere je
kratek čas delala kot vaditeljica in sodnica. Za svoje športne uspehe je dobila številna
priznanja.
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3. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
21. – 22. april 1990

Nalepka tretjega Mednarodnega turnirja mladih
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4.3.3

3. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (21. – 22. april 1990)

Turnir se je razvijal in vsako leto je v Ljubljano prišlo več tekmovalk iz različnih evropskih
držav. Na tretjem je tako sodelovalo 53 tekmovalk iz 20 klubov iz Avstrije, Bolgarije,
Italije, Madžarske, Sovjetske zveze, Velike Britanije, Zvezne republike Nemčije in
desetih jugoslovanskih klubov. Tekmovanje je potekalo v treh starostnih kategorijah.
V kategoriji do 14 let je zmago slavila Helena Strelcova iz Sovjetske zveze. Na drugo
mesto se je uvrstila Monika Podpečan, na tretje pa Tatjana Bakševa iz Stavropola. V
finalnih nastopih so se pomerile z obročem, žogo in rekvizitom po izbiri. Strelcova je
zmagi iz mnogoboja dodala še zlato z obročem in žogo ter eno srebrno medaljo. Ostale
tekmovalke so bile precej izenačene in boj za medalje je bil pester. Podpečanova je iz
sestave v sestavo bolj blestela in osvojila najprej bron z obročem, nato srebro z žogo, v
tretji sestavi pa prvo zlato medaljo za domačinke v kategoriji do 14 let. Marina
Grozdanova iz Bolgarije si je drugo mesto v finalnih nastopih z žogo delila z Žnidaričevo
in Podpečanovo, v sestavi s kiji pa s Strelcovo. Presenetila je tudi madžarska
tekmovalka Eszter Rajna, ki je v sestavi z obročem osvojila srebro. Od slovenskih
tekmovalk so se v finale uvrstile tudi Zala Zaletel z obročem na šesto mesto, Melita
Tvrdković na četrto z obročem in sedmo s trakom ter Elvira Drešković na sedmo z žogo
in osmo s trakom. Nina Škapin je finale za las zgrešila, Ana Kokalj pa je tekmovala izven
konkurence.
V kategoriji do 12 let je bila očitna prevlada tekmovalk iz vzhodnega bloka. Na prvih treh
mestih so se tako v mnogoboju kot v finalih menjale tekmovalke iz Sovjetske zveze in
Bolgarije, razen v finalnih nastopih z obročem, v katerem je srebrno medaljo za
Jugoslavijo osvojila Ana Cerovec. Belorusinja Jevgenija Pavlina je osvojila zlato v
mnogoboju in vseh treh finalih. Drugo uvrščena iz mnogoboja, prav tako iz Sovjetske
zveze, Olga Povetkina je v finalih dosegla še dve drugi mesti in eno tretje. Bolgarka
Albena Mitrova je zasedla tretje mesto v mnogoboju in dveh finalih, enkrat pa je bila
četrta. Od slovenskih tekmovalk se je najbolje uvrstila Erika Rakuša na peto mesto v
mnogoboju. V finalnih nastopih je bila dvakrat četrta in enkrat peta. Sledila ji je Ana
Lazić na sedmem mestu, v finalih s kolebnico je bila šesta, z obročem osma in z žogo
peta. V vsa tri finala se je uvrstila tudi Jasmina Čaušević, ki je bila osma v mnogoboju.
Na 13. mesto se je uvrstila Jasna Djordjevič, na 14. pa Ana Petrič.
Zmagovalka turnirja v kategoriji B, Jevgenija Pavlina (fotografija 8,9), se je rodila 20.
julija 1978 v Minsku, glavnem mestu Belorusije. Z ritmično gimnastiko se je začela
ukvarjati pri sedmih letih. V klubu Dinamo sta jo trenirali Natalija Stepanova in slovita
Irina Leparska. Njena želja in cilj je sta bila uvrstitev na olimpijske igre v Sydneyju leta
2000. Žal je zaradi izjemne konkurence v reprezentančni vrsti Belorusije izpadla iz
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ekipe. Njeni najodmevnejši rezultati so: drugo mesto v ekipnem mnogoboju s
svetovnega prvenstva v Berlinu leta 1997, prvo mesto v ekipnem mnogoboju z
evropskega prvenstva v Portu in s svetovnega prvenstva v Osaki leta 1999.
Fotografija 8, 9: Jevgenija Pavlina, zmagovalka v mnogoboju kategorije do 12 let

V najmlajši kategoriji se je 14 deklic pomerilo z dvema rekvizitoma po izbiri. Kot že leto
prej bi po skupnem seštevku točk zmagala tekmovalka iz Sovjetske zveze (Olga
Kuzmina), ker pa je bilo tekmovanje v tej kategoriji namenjeno samo dekletom iz
Jugoslavije, je bil vrstni red sledeč: prvo mesto Lena Radanović, drugo mesto Nina
Piletič iz Most, tretje pa Ivana Naumovska. Slovenske predstavnice so dosegle še osmo
mesto (Maša Vasiljević) in deveto (Ana Rebov).
Kot na vsakem tekmovanju, je bilo tudi po končanem tretjem mednarodnem turnirju v
ritmični gimnastiki v Ljubljani veliko zadovoljnih, veselih in navdušenih tekmovalk, hkrati
pa tudi nekaj razočaranih, ki niso mogle skriti solza zaradi napak, ki so jih napravile v
svojih tekmovalnih sestavah. Novinar Dnevnika se je pogovarjal z nekaterimi najboljšimi,
saj je želeli izvedeti njihove vtise, želje, cilje in morebitne konjičke, ki se jim posvečajo v
prostem času. Monika Podpečan je povedala (slika 9): »Pred prvim nastopom v
mnogoboju sem imela precejšno tremo, potem pa je steklo. Glede na to, da sem veliko
vadila, nisem najbolj zadovoljna z vsemi svojimi nastopi. Mislim, da bi lahko dosegla
več. Sicer pa je moja vzornica Dominika Kacin. Na državnem prvenstvu, ki je pred nami,
pa bi se rada uvrstila med prvih pet.« Jevgenija Pavlina je dejala: »Tretjič sem v
Jugoslaviji in enako kot prvič v Ljubljani in drugič na Vrhniki sem tudi tokrat navdušena
nad gledalci. Lepo je pri vas in najbolj sem vesela, če lahko nastopam v mednarodni
konkurenci.« Novinar je o turnirju zapisal pohvalne besede: »Prireditelji, športni delavci
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TVD Partizan Narodni dom so imenitno pripravili in izvedli tekmovanje, ki je bilo resnično
pravi praznik mladosti in prešerne razposajenosti. Tokrat si je nastope ogledalo več
ljubiteljev te športne zvrsti, kakor je bil običaj pred tem. Lepota v gibanju vendarle
zmaguje.«(Dnevnik, 23. 4. 1990)
Slika 9: Dnevnik, 23. 4. 1990

Nastopi na turnirju so pokazali, da sovjetske in bolgarske tekmovalke sicer še vedno
prednjačijo, vendar se jim naše tekmovalke velikokrat povsem približajo. To je bil
rezultat zavzetega dela slovenskih in tujih trenerk, ki so tisti čas delovale v Sloveniji.
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4. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
20. – 21. april 1991

Tekmovalke KŠRG Narodni dom
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4.3.4

4. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (20. – 21. april 1991)

Sekcija za ritmično gimnastiko pri TVD Partizan Narodni dom se je mesec dni pred
četrtim Mednarodnim turnirjem mladih oddvojila od matičnega društva. Tako so turnir
organizirali isti ljudje, vendar s spremenjenim imenom kluba - Klub za športno ritmično
gimnastiko Narodni dom Ljubljana.
Kot je že novinarka Dnevnika Mimi Vončina v naslovu članka zapisala (slika 10), je bil 4.
MTM resnično parada mladosti in lepote. Na njem je tekmovalo skoraj 50 tekmovalk, ki
so zastopale 19 klubov iz desetih evropskih držav. Po najvišjih mestih so po
pričakovanjih posegale tekmovalke gimnastičnih velesil Sovjetske zveze in Bolgarije.
Prvič so na turnirju nastopile tekmovalke iz Romunije in Finske, navdušile pa so tudi
domače tekmovalke.
Slika 10: Dnevnik, 22. 4. 1991

V okviru turnirja je potekal tudi sodniški seminar, ki ga je vodila priznana mednarodna
brevet sodnica Marija Gigova iz Bolgarije. Dan pred tekmovanjem so bile priprave za
sojenje, dan po tekmovanju pa analiza sojenja z ogledom videoposnetkov.
Marija Gigova je bila prva tekmovalka v ritmični gimnastiki, ki je osvojila zlato medaljo v
mnogoboju na treh zaporednih svetovnih prvenstvih – leta 1969, 1971 in 1973 (to je
pozneje uspelo še njeni rojakinji Mariji Petrovi). Poleg tega je Gigova že na svetovnem
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prvenstvu leta 1967 zmagala tudi v finalnem nastopu z obročem. Torej je svetovna
prvakinja z obročem štirikrat zapored, česar do danes ni uspelo še nobeni tekmovalki.
Ima skupno 13 medalj s svetovnih prvenstev. Od 1978 do 1992 je bila članica tehnične
komisije FIG in podpredsednica te komisije od leta 1980 do 1992. Od 1982 do 1989 je
bila predsednica bolgarske zveze za ritmično gimnastiko.
V kategoriji članic se je med Slovenkami tokrat najbolje uvrstila Zala Zaletel, ki je
osvojila tretje mesto. Sledila ji je Mojca Žnidarič na šestem mestu, Ana Kokalj na
devetem in Elvira Drešković na 13. Prvo mesto je ponovno pripadlo Belorusinji Ini
Nikiševi, drugo pa Romunki Roxani Avasilkai. Nikiševa je bila prepričljiva tudi v finalnih
nastopih in osvojila zlate medalje z vsemi štirimi rekviziti. Za ostale kolajne se je borilo
več tekmovalk. Zaletelova iz Narodnega doma je bronastemu odličju iz mnogoboja
dodala še dve bronasti za sestavi z žogo in kiji. Z obročem si je šesto mesto delila s
klubsko kolegico Žnidaričevo, s trakom pa četrto mesto s Kokaljevo iz TVD Partizan
Moste. Dve srebrni medalji v finalnih nastopih je osvojila še Magdalena Brzeska iz
Nemčije, eno bronasto pa Bolgarka Milena Grigorova.
Fotografija 10: Zala Zaletel

42

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

Dobitnica bronaste kolajne na četrtem MTM Zala Zaletel (fotografija 10) je bila rojena
leta 1977 v Kranju. Trenirati je začela razmeroma pozno, z devetimi leti pri vadnici Adeli
Lakota, a se je kmalu priključila najboljšim telovadkam pod vodstvom Marjete Kline. Že
leto pozneje je postala republiška prvakinja. Kot članica slovenske reprezentance se je
tako v posamični konkurenci kot v skupinskih sestavah leta 1992 udeležila evropskega
prvenstva v Stuttgartu in svetovnega prvenstva v skupinskih sestavah v Bruslju. Tega
leta je postala državna podprvakinja v mnogoboju in v sestavi z žogo. Leta 1993 je na
državnem prvenstvu postala državna prvakinja v sestavah s kolebnico in obročem, kar jo
je vodilo na svetovno prvenstvo v Alicanteju. Za svoje športne uspehe je dobila številna
priznanja. Kmalu po končani tekmovalni poti je opravila sodniški izpit, ki ga je leta 1996
nadgradila v mednarodno licenco »brevet«. V klubu je še vedno aktivna kot sodnica in
avtorica člankov, saj je zaposlena na Slovenski tiskovni agenciji (STA). Več let je tudi
pripravljala uradni bilten za MTM in bila odgovorna za odnose z javnostmi.
Pri mladinkah je bila Ana Lazić iz Narodnega doma še stopničko bližje zlatu kot
Zaletelova med članicami. Osvojila je drugo mesto za Dano Karteleanu iz Romunije. Na
tretjem mestu je bila Bolgarka Albena Mitreva, sledili pa sta še dve domačinki – Melita
Tvrdković in Jasmina Čaušević. V finalu se je na stopničkah menjala ista trojica. Dana
Karteleanu je osvojila srebro s kolebnico in zlato z obročem in žogo. Mitreva je zmagala
v sestavi s kolebnico, z obročem in žogo pa je bila tretja. Lazićeva je bila srebrna v
finalnih nastopih z obročem in žogo ter bronasta s kolebnico. V tej kategoriji so na
turnirju nastopile tudi Ana Petrič, Ana Gril, Ana Rebov, (vse KŠRG ND), Ana
Štumberger (ŠZ ŠRG Vrhnika), Tanja Kirn (DTV Partizan Maribor Center) in Jasna
Djordjevič (KŠRG Murska Sobota).
Nič manj uspešne od starejših kolegic niso bile domačinke v kategoriji pionirk. Za
zmagovalko Ivano Naumovsko se je na drugo mesto uvrstila Tina Rehar (ND), sledila ji
je Dušica Jeremić (Vrhnika). Uspeh sta dopolnili še Nina Vengust (ND) s petim mestom
in Polona Baš (TVD Maribor center) na sedmem mestu. Izven konkurence je nastopila
hči trenerke Narodnega doma Julija Raskina, ki po kakovosti takrat še ni izstopala, sedaj
pa vemo, da je leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju osvojila naslov olimpijske
podprvakinje. Poleg nje sta tekmovali še Nika Dodig in Tina Pungartnik.
Dobitnica srebrne kolajne, leta 1981 rojena Tina Rehar (fotografija 11), je bila obetajoča
mlada tekmovalka, ki je srebrno kolajno osvojila tudi na kadetskem državnem prvenstvu
s kolebnico leta 1992. Zgodaj se je odločila, da si ne želi vrhunskih treningov in se
najprej priključila rekreativni skupini ritmične gimnastike v Narodnem domu, pozneje pa
je bila uspešna v plesni šoli Bolero.
Dobitnica bronaste medalje Dušica Jeremić (fotografija 12) pa se je prvih ritmičnih
elementov učila pri Špeli in Meti Mohar na Vrhniki. Leta 1998 je skupaj z Mojco Rode in
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trenerko Špelo Mohar prestopila v KŠRG Šiška. Bila je državna prvakinja v kategoriji
mlajših mladink, kadetinj, mladink in članic. Štiri leta zapored (od 1998 do 2001), ko je
bila članska državna prvakinja, jo je Gimnastična zveza Slovenije razglasila za najboljšo
tekmovalko ritmične gimnastike. Sodelovala je na petih evropskih in treh svetovnih
prvenstvih, svetovnih igrah mladih in univerzijadi v Pekingu leta 2001. Tekmovala je tako
posamično kot v skupinskih sestavah. Na številnih mednarodnih tekmovanjih in tudi na
evropskem in svetovnem prvenstvu se je uvrščala v finale. Po zelo uspešni tekmovalni
karieri je prestopila v KRG Narodni dom Ljubljana, kjer dela kot vaditeljica.
Fotografija 11: Tina Rehar

Fotografija 12: Dušica Jeremić

Dolgoletni sponzor turnirja je bilo podjetje Kroj iz Ljubljane. Dekleta so poleg trenirk
dobile tudi bele srajčke in modra krilca, ki jih lahko vidite na fotografijah 13 in 14.
Fotografija 13: Dekleta Narodnega doma na banketu v krilih podjetja Kroj iz Ljubljane
Fotografija 14: Dekleta Narodnega doma na tribunah v trenirkah podjetja Kroj iz Ljubljane

Levo: Od leve: Ana Terkov, Tina Čas, Anja Čuček, Maša Čeplak, Dragana Stančić, Anja Pugelj, Maja
Gradinjan, Nina Vengust, Tanja Despot, Ana Rebov)
Desno: Od leve: zgoraj: Nika Dodig, Tina Pungartnik, Nina Vengust, Ana Rebov, spodaj: Tina Rehar,
Maša Vasiljević, Sanda Ždral
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5. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
18. – 19. april 1992

Svečnik in pokal Rogaške Slatine
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5. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (18. – 19. april 1992)

Na petem MTM, prvem v samostojni Sloveniji, so bile prav domače tekmovalke najbolj
uspešne do sedaj. Spremljali smo nastope tekmovalk iz 17 klubov (Avstrije,
Češkoslovaške republike, Hrvaške, Italije, Litve, Nemčije, Romunije in Slovenije).
Domačinke so izkoristile odsotnost bolgarskih in sovjetskih tekmovalk in z dobrimi
nastopi osvojile prva mesta v vseh treh kategorijah.
Članski nastopi so bili v znamenju tekmovalk kluba gostitelja. Najuspešnejša je bila po
pričakovanju Monika Podpečan, uspeh so dopolnile še Zala Zaletel s tretjim mestom,
Mojca Žnidarič na petem mestu in Julija Zozulja na osmem. Na stopničke med
Podpečanovo in Zaletelovo se je uvrstila Patrizia Krafczyk iz Nemčije. V finalnih
nastopih so Slovenke osvojile sledeče kolajne: Podpečanova tri zlate in srebrno,
Krafczykova dve srebrni in bronasto, Žnidaričeva srebrno in dve bronasti, Zaletelova
zlato z obročem in Jačenkova bronasto s kolebnico.
Slika 11: Dnevnik, 20. 4. 1992
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Med mladinkami sta se za prvo mesto borili Ana Lazić iz Narodnega doma in Erika
Rakuša iz TVD Partizan Moste. V mnogoboju je zmagala Lazićeva, v finalnem nastopu z
žogo sta si delili prvo mesto, z obročem in trakom pa je bila uspešnejša Rakuša.
Četrtouvrščena iz mnogoboja Jasmina Čaušević je osvojila še tretje mesto z obročem.
Ana Petrič je bila v mnogoboju sedma.
Ana Gril, ki je tekmovala med pionirkami, pravzaprav ni imela prave tekmice. V
mnogoboju je zmagala s skoraj točko prednosti. Z bronastim odličjem je njen uspeh
dopolnila Ana Rebov. V finalnih nastopih so prišle do medalj kar štiri tekmovalke ŠRG
Narodni dom: Tina Rehar (srebro in bron), Ana Gril (zlato), Ana Rebov (srebro) in Nina
Vengust (bron). Na drugo mesto se je uvrstila mlada Italijanka Laura Zachilli, ki je bila
pozneje nepogrešljiva članica italijanske reprezentance. Poleg odmevnih rezultatov na
svetovnih prvenstvih v Madridu 2001 (deseto mesto) in Budimpešti 2003 (17. mesto) ter
na evropskih prvenstvih v Zaragozi 2000 (11. mesto), Granadi 2002 (11. mesto) in
Kijevu 2004 (14. mesto) je kariero končala s 13. mestom na olimpijskih igrah 2004 v
Atenah.
Fotografija 15: Ana Gril

Fotografija 16: Ana Rebov

Ana Gril (fotografija 15) se je rodila leta 1980. Športno pot je začela v moščanskem
klubu, potem pa se je priključila Narodnemu domu. Na MTM je bila zmagovalka tako
med pionirkami kot med mladinkami. Leta 1993 se je udeležila mladinskega evropskega
prvenstva v Bukarešti, leto pozneje, ob osvojitvi naslova mladinske državne prvakinje,
pa je končala uspešno tekmovalno pot.
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Ana Rebov (fotografija 16) je bila rojena leta 1980. Trenirati je začela s sedmimi leti.
Leta 1994 je bila državna prvakinja v sestavi s trakom, v mnogoboju pa je zasedla tretje
mesto. Ob koncu kariere, leta 1997 se je s klubskima kolegicama Nino Vengust in Anjo
Čuček udeležila svetovnega prvenstva v Berlinu. Kjer je tekmovala s trakom. Takoj ko je
sklenila tekmovalno pot je prevzela skupino začetnic in od takrat dalje deluje v klubu kot
trenerka in sodnica. Leta 2008 se je v klubu tudi zaposlila, leta 2009 pa je opravila še
mednarodni sodniški izpit.
V intervjuju po tekmovanju so slovenske dobitnice medalj povedale, da se priznanj
veselijo, da jim veliko pomenijo in upajo, da jih bodo osvojile tudi na bližnjem prvem
državnem prvenstvu v samostojni Sloveniji. Zmagovalki nižjih kategorij Ana Gril in Ana
Lazić sta bili s svojimi nastopi zadovoljni, vse članice pa so poudarile, da so naredile kar
nekaj napak in da z nastopi, predvsem v mnogoboju, niso zadovoljne. (slika 11; Dnevnik
20. 4. 1992). Vrhovna sodnica na turnirju je bila Marija Gigova, podpredsednica TK FIG,
ki je bila ponovno zadovoljna z organizacijo tekmovanja. Povedala je, da bo na
naslednjem sestanku FIG podala svoja mnenja in opažanja, ter predlagala uvrstitev
turnirja v svetovni tekmovalni koledar.
Po tekmovanju je sledilo druženje v Domu Maksa Perca na Kotnikovi ulici v Ljubljani,
kjer so darila in zahvale poleg tujih delegacij dobile tudi tekmovalke, sodnice in trenerke
Narodnega doma (fotografija 17) .
Fotografija17: Na banketu trenerke Narodnega doma prejemajo zahvale

Od leve: Nataša Raskina, Marjeta Kline Suzič, Matjaž Zaletel, Marieta Stoimenova, mag. Boris Žnidarič
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6. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
24. – 25. april 1993

Zmagovalka turnirja Monika Podpečan
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6. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (24. – 25. april 1993)

Na turnirju je nastopilo 57 tekmovalk iz Avstrije, Belorusije, Češke, Estonije, Hrvaške,
Madžarske, Italije, Nemčije, Poljske, Romunije in Slovenije. Največ zlatih kolajn so
osvojile prav domačinke iz KŠRG Narodni dom, TVD Partizan Moste, ŠD ŠRG Vrhnika,
TVD Partizan Maribor Center in KŠRG Murska Sobota.
Fotografija 18:.Vodstvo tekmovanja, tekmovalke in trenerke na 6. MTM

Kar nekaj predhodno prijavljenih delegacij se zaradi različnih vzrokov tekmovanja ni
udeležilo. Ob odsotnosti tekmovalk iz Belorusije, Madžarske, Avstrije, Češke in Poljske
je med članicami že drugič zmagala Monika Podpečan pred predstavnicama iz Nemčije
Kristin Sroko in Katrin Hoffman. Četrto in peto mesto sta zasedli predstavnici Narodnega
doma Mojca Žnidarič in Julija Zozulja. Zala Zaletel zaradi bolezni ni nastopila.
Podpečanova je v finalnih nastopih še potrdila svojo formo. Zlate kolajne je osvojila v
vseh sestavah razen s trakom, kjer je zmagala Sroka, sicer druga v vseh ostalih finalnih
nastopih. Na tretjem mestu je dvakrat stala Žnidaričeva, po enkrat pa Zozulja in Irina
Kuznjecova iz Estonije.
Že drugič prejemnica zlatega odličja v kategoriji članic na MTM Monika Podpečan, ki se
je rodila leta 1977, je bila je ena najuspešnejših tekmovalk Narodnega doma. Osvojila je
številne medalje na domačih in tujih tekmovanjih. Leta 1989 in 1990 je bila republiška
prvakinja v kategoriji mlajših mladink in državna prvakinja v kategoriji članic leta 1992 in
1993. Tri leta zapored (od 1990 do 1992) jo je GZS razglasila za najboljšo tekmovalko v
ritmični gimnastiki. Leta 1992 je na evropskem prvenstvu v Stuttgartu tekmovala tako
posamično kot v skupinskih sestavah, istega leta tudi na svetovnem prvenstvu v
skupinskih sestavah v Bruslju, leta 1993 na evropskem prvenstvu v Budimpešti in
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svetovnem prvenstvu v Alicanteju, po evropskem prvenstvu v Solunu leta 1994 pa je
končala tekmovalno pot. Za svoje športne uspehe je dobila številna priznanja.
Slika 12: Delo, 26. 4. 1993

Med 20 nastopajočimi mladinkami je bil pričakovan boj med klubskima kolegicama
Narodnega doma Ano Lazić in Ano Gril. V boj za medalje se je vmešala še estonska
predstavnica Bronia Pupkeviš. O zmagovalki je odločala sestava s kiji, za katero je
Grilova dobila kar štiri desetinke višjo oceno od vseh ostalih tekmovalk (8,5 točke). Na
drugo mesto se je uvrstila Pupkeviševa, na tretje pa Lazićeva. Uspeh so dopolnile še
ostale slovenske predstavnice Sandra Bikar iz Vrhnike (četrto mesto), Katja Pišek iz
Maribora (peto mesto), Ana Rebov iz Narodnega doma (šesto mesto) in Ana Vlaj iz Most
(deseto mesto). V finalnih nastopih se je nadaljeval boj med obema Anama. Tokrat je
bila uspešnejša Lazićeva, ki je Grilovo prehitela v sestavi s kiji, s kolebnico in žogo pa
sta si prvo mesto delili. Pupkeviševa je osvojila vsa tri tretja mesta, vendar ga je za
sestavo s kiji delila z Bikarjevo.
Ana Lazić (fotografija 19), ki se je rodila leta 1979, je začela trenirati ritmično gimnastiko
pri šestih letih. Bila je mladinska državna podprvakinja leta 1992 in 1993, v finalnih
51

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

nastopih pa je na teh dveh prvenstvih osvojila še štiri zlate kolajne. S klubsko kolegico
Ano Gril in Moščanko Nino Piletič je nastopila na posamičnem mladinskem evropskem
prvenstvu v Bukarešti leta 1993. Po končani tekmovalni poti je delala kot vaditeljica v
KŠRG Šiška.
Fotografija 19: Ana Lazić

Kadetinje so tekmovale z dvema sestavama po izbiri. V mnogoboju je zmagala Julija
Raskina, ki je tekmovala za Narodni dom, saj je v tej sezoni trenirala v klubu pod
vodstvom svoje mame Nataše Raskine, ki je bila v tem obdobju glavna trenerka
Narodnega doma. Na drugo mesto se je uvrstila njena rojakinja Belorusinja Valerija
Vatkina. Kar tretjina od 26 tekmovalk v omenjeni kategoriji je bilo iz Slovenije. Uvrstile pa
so se na naslednja mesta: Nina Vengust iz Narodnega doma na tretje, Moščanka Tjaša
Pegan na četrto, Tina Rehar na peto, Urška Cvetko na sedmo, Polona Baš na deveto,
Eva Pinter na 14., Katja Kanič na 16., Anja Čuček na 17. in Tina Pajnič na 19. Nastopila
je tudi Karin Mezgec, zamejska Slovenka iz kluba ŠZ Bor Trst, s katerim je bil klub v
tesnih prijateljskih odnosih. V prvem finalnem nastopu je zmagala Raskina pred Vatkino
in Peganovo, nato pa Vatkina pred Raskino. Bron sta si delili Vengustova in Peganova.
Fotografija 20, 21: Julija Raskina, zmagovalka v kategoriji kadetinj na 6. MTM
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Julija Raskina (fotografija 20, 21) je bila rojena 9. aprila 1982 v Minsku v športni družini.
Mama Nataša je trenerka ritmične gimnastike, oče Sergej pa trener atletike. Z ritmično
gimnastiko se je začela, tako kot vse hčere trenerk, ukvarjati že pri štirih letih. Med leti
1992 in 1994 (preveri) je prišla v Slovenijo, kjer je vadila pod budnim očesom mame,
trenerke v KRG Narodni dom, dokler ni bil čas, da gre domov, če želi vrhunske rezultate.
Tako je tudi bilo. Preboj med najboljše ji je uspel na svetovnem prvenstvu v Berlinu leta
1997. Raskina je imela nekakšen sloves »večno druge« - na evropskih prvenstvih v
Budimpešti 1999 in Zaragozi 2000, svetovnih prvenstvih v Sevilli 1998 in Osaki 1999 ter
olimpijskih igrah 2000 v Sydneyju. Po končani karieri je skupaj z ukrajinsko tekmovalko,
nekdanjo tekmico Tamaro Jerofejevo, nastopala v predstavi Corteo svetovno znanega
cirkusa Cirque du soleil. Leta 2009 se je prijavila na Eurovision dance contest (neke
vrste Zvezde plešejo) in v paru z Denisom Morjasinom zmagala.
Turnir se je prvič uvrsti v svetovni koledar največjih tekmovanj pod okriljem FIG. Zasluga
je šla, poleg organizatorjem, tudi Mariji Gigovi, ki je bila zelo zadovoljna z organizacijo in
kakovostjo turnirja minulih let in se je pri tehničnem komiteju FIG zavzela za turnir.
zaradi novih pravil sojenja je v okviru šestega MTM je pod vodstvom Gigove potekal tudi
krajši sodniški seminar, ki je bil za sodnice KŠRG Narodni dom obvezen.
Fotografija 22 (levo): Mag. Tomaž Čas izroča simbolično nagrado vrhovni sodnici Mariji Gigovi
Fotografija 23 (desno): Članska reprezentanca v skupinskih sestavah

Na otvoritveni slovesnosti je poleg mlajših skupin in posameznic nastopila tudi ekipa
članic s skupinsko sestavo s kolebnicami (fotografija 23). Tekmovalke Ana Petrič,
Jasmina Čaušević, Elvira Drešković, Jasna Djordjevič, Melita Tvrdković, Ana Kokalj in
Sandra Žilavec so s prikazano koreografijo ob temperamentni glasbi ter čisto izvedbo
navdušile mnoge gledalce v dvorani.
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7. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
26. – 27. marec 1994

Ekipa Narodnega doma na otvoritveni slovesnosti
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7. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (26. – 27. marec 1994)

Dekleta iz tujine so ob sedmem turnirju MTM gostili starši tekmovalk organizatorja
(fotografija 24). Kljub temu, da danes nekateri menijo, da je turnir nižje kakovosti, če
tekmovalke ne bivajo v hotelu, pa je tekmovalkam praviloma bivanje pri družinah
sotekmovalk ostalo v najlepšem spominu. Kot eno od prednosti tekmovalke navajajo
prav potovanja in spoznavanje novih dežel. Žal pa vemo, da na mnogih tekmovanjih ne
vidijo kaj dosti več od hotela in telovadnice. S tem, ko so gostje pri družinah
sotekmovalk, pa vsaj malo spoznajo kulturo in ljudi tiste države.
Fotografija 24: Finska dekleta pri gostiteljih.

Od leve: Mari Korhonen, Tonja Tuittu, Katri Sipilae, Ana Rebov, Sara Rebov

Na turnirju so nastopala dekleta iz 17 klubov in 11 držav. V primerjavi s prejšnjimi leti je
nastopilo predvsem več članic (20), v kategoriji mladink in kadetinj pa je bilo po 17
deklet. Prvič v zgodovini turnirja ni bilo predstavnic Italije, vabilu pa so se odzvale
delegacije iz Belgije, Škotske in Severne Irske.
Diana Popova iz Bolgarije je tesno zmagala pred rojakinjo Kristino Šekerovo. Popova je
zaradi zapleta s prtljago na letališču zamudila tekmovanje v mnogoboju, zato je sestave
izvedla naknadno. Bolgarki sta bili razred zase, takoj za njima pa se je kljub veliki napaki
z obročem uvrstila Monika Podpečan. Za četrto, Tonjo Tuittu iz Finske, so se uvrstile
tekmovalke iz nekdanje Češkoslovaške – Grunova, Frodlova, Švedova, Motolikova,
Dobiašova. Deseta je bila Julija Zozulja. V finale se je lahko uvrstila samo ena
tekmovalka iz vsake države, tako da je Šekerova nastopila samo s kolebnico, kjer je
osvojila zlato kolajno. Rojakinja Popova je zmagala v sestavah s kiji in trakom, z žogo pa
jo je prehitela Podpečanova, ki je osvojila še srebrno medaljo s trakom in bronasto s kiji.
Do medalj so prišle še Finka Sonja Tuittu z obročem, žogo in kiji, Slovakinja Ivana
Motolikova s kolebnico in članica Narodnega doma Julija Zozulja s trakom.
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Diana Popova (slika 13) je bila rojena 10. decembra 1976 v Plovdivu v Bolgariji. Z
ritmično gimnastiko se je začela ukvarjati s šestimi leti. Kmalu jo je v klubu Levski iz
Sofije sprejela Nežka Robeva, s pomočjo katere je z bolgarsko reprezentanco postala
ekipna evropska prvakinja v Stuttgartu leta 1992 in svetovna podprvakinja na Dunaju
leta 1995. Na evropskem prvenstvu leta 1994 v Solunu in 1996 v Askerju je bila z
bolgarsko ekipo tretja.
Slika 13: Ekipa, 28.3.1994

Kot sodnica in trenerka je tokrat prišla tudi nekdanja slovita bolgarska tekmovalka
Bianka Panova, ki je kot prva na svetovnem prvenstvu v Varni leta 1987 osvojila zlato
medaljo v mnogoboju z maksimalnim skupnim seštevkom 40 točk. Poleg tega je še v
vseh štirih finalnih nastopih dobila najvišjo možno oceno desetih točk.
Med mladinkami (fotografija 32) je morala Ana Gril priznati premoč Bolgarki iz kluba
Levski Viari Vataški, ki je slavila zmago v mnogoboju in vseh finalnih nastopih. Grilovi je
uspelo iztržiti delitev zlate medalje le v finalu s kiji. Na tretje mesto se je uvrstila
Zagrebčanka Kristina Bajza, ki si je bronasto medaljo za sestavi z žogo in kiji delila z
Nino Vengust, četrto uvrščeno iz mnogoboja. Peto mesto je pripadlo Ani Rebov, šesto
Maši Vasiljević, sedmo Tini Pajnič, 12. Tini Čas, 14. Ani Vlaj in 16. Katji Pišek. Slednja je
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v finalnih nastopih s kolebnico presenetila in osvojila bronasto kolajno. Četrto mesto si je
Kristina Bajza delila z Ano Rebov in Ano Vlaj.
Med 20 kadetinjami je v mnogoboju že drugič zmagala Julija Raskina. Na drugo mesto
se je uvrstila Silvija Taševa iz Bolgarije, na tretje pa Julia Moldovan iz Romunije.
Najbolje uvrščena Slovenka je bila Anja Čuček na petem mestu. Sledile so ji Tjaša
Pegan, Biljana Milašinović, Katja Kanič, Sanja Pahernik in na 13. mestu Anja Lonec. V
prvem finalnem nastopu so sodnice prisodile enako oceno Raskini in Taševi, z drugim
rekvizitom je Raskina dobila najvišjo oceno in tako osvojila zlato medaljo. Romunka je
bila v obeh sestavah tretja, vendar si je pri drugi sestavi bron delila z Moščanko
Peganovo in Vrhničanko Milašinovićevo.
Na otvoritveni slovesnosti (fotografija 25 – 28) so nastopile mlade tekmovalke KŠRG
Narodni dom Ljubljana v skupinskih sestavah s kolebnicami in žogami, Dragana Stančić
in Saša Alić sta zaplesli z dežniki, začetnice pa kar v pustnih kostumih. Program so
popestrile učenke ljubljanske baletne šole, telovadke TVD Narodni dom na mali prožni
ponjavi in tekmovalke iz množičnega programa ritmične gimnastike s plesno sestavo.
Fotografija 25, 26, 27, 28: Utrinki z otvoritvene slovesnosti
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Tekmovanje je prenašala tudi RTV Slovenija. Komentatorka je zanimivo opisala nastope
tekmovalk. Kristino Šekerovo je opisala takole: »Že s prvim nastopom je šarmantna 20
letna Bolgarka napovedala, da se bo borila za sam vrh. Svojo sestavo je izvajala z
izjemno lahkoto, z žogo pa se je poigravala, kot bi bila njena najljubša igrača.« Ob
sestavi Diane Popove z obročem je dejala: »Resnično vrhunska predstava. Za njeno
sestavo je značilna virtuoznost, velika mera originalnosti, odlična gibljivost, domiselna
koreografija in odličen izbor glasbe, zato so jo tudi sodnice nagradile z visoko oceno
9,15.« Na sporedu sta bili tudi sestavi, ki sta gledalcem verjetno najbolj ostali v spominu,
in sicer sestava s kiji Diane Popove na Ravelov Bolero in pa sestava z obročem Monike
Podpečan, sredi katere ji je obroč ušel med sodnice, gledalcem pa je zastal dih. Ob
koncu posnetka so prikazali tudi nekaj sestav mladink. Viaro Vataško, Ano Gril in Julijo
Raskino, ki jo je komentatorka opisala: »Kljub svojim 12 letom obvlada že zelo veliko
zahtevnih ritmičnih prvin, odlična je v skokih, odlična v delu z rekviziti in pravzaprav ji
njeno gimnastično znanje lahko zavidajo tudi starejše.« Ob koncu prenosa je povabila
še k ogledu oddaje Šport v nedeljo, v kateri so gostili najuspešnejše tekmovalke s
turnirja.
Žena tedanjega slovenskega predsednika Milana Kučana, Štefka Kučan, se je vedno
prijazno odzvala vabilu na turnir. Slovesno odprtje turnirja si je ogledala v družbi
strokovne vodje turnirja Marjete Kline Suzič in zakoncev Čas (fotografija 29). Deklet pa
ni spremljala le s tribun. Med odmorom tekmovanja jih je poiskala v dvorani za
ogrevanje in se z njimi fotografirala (fotografija 30).
Fotografija 29: Pomembni gostje med otvoritvijo

Fotografija 30: Štefka Kučan med tekmovalkami
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Priznanja in odličja je članicam podelil mag. Tomaž Čas, predsednik organizacijskega
odbora. Zmagovalka turnirja Diana Popova je poleg medalj dobila tudi praktično
nagrado, plašč sponzorja Mont Kozje (fotografija 31), ki je prav tako prispeval vijolične
trenirke, ki so jih nosila dekleta Narodnega doma.
Fotografija 31: Diana Popova prejema nagrado sponzorja iz rok mag. Tomaža Časa
Fotografija 32: Mladinke pred podelitvijo priznanj za finalne nastope.

Desno: Od leve Maja Gradinjan, Viara Vataška, Ana Gril, Kristina Bajza, Nina Vengust, Ana Rebov, Maša
Vasiljević, Isabelle Massage, Tina Pajnič, Barbara Kabinger

Po nedeljskih finalnih nastopih so organizatorji pripravili presenečenje. Vse nastopajoče
so odpeljali na ogled Postojnske jame. Večerni banket v Domu Maksa Perca pa je ob
prijetni glasbi in odlični pogostitvi še bolj zbližal mlade tekmovalke (fotografija 33, 34).
Fotografija 33: Člani organizacijskega odbora na banketu
Fotografija 34: Tekmovalke, starši, sodnice in trenerji čakajo na pogostitev
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8. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
19. – 20. maj 1995

Podelitev priznanj ob zaključku športne poti nekdanjih tekmovalk ND
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8. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (19. – 20. maj 1995)

Turnir je bil kljub odpovedi sedmih delegacij (v zadnjem trenutku) rekorden tako po
številu držav kot tudi nastopajočih tekmovalk. V treh kategorijah je nastopilo 72
tekmovalk iz 15 držav. Delegacija iz Mongolije, ki je na turnir je prispela z vlakom, je do
Slovenije potovala skoraj dva dni. Prvič so na turnirju nastopale tudi tekmovalke iz
Kazahstana in Makedonije, po dolgem času so se spet vrnile Grkinje. Zaradi velikega
števila tekmovalk je tekmovanje prvič potekalo tri dni. Začelo se je že v petek popoldan,
takoj pa sodniškem seminarju, ki ga je vodila vrhovna sodnica turnirja Marija Gigova.
Slovenske tekmovalke so se v tednu pred turnirjem zbrale na skupnih pripravah na
Otočcu. Trenerka Nataša Raskina je povedala, da je turnir dobra preizkušnja predvsem
za Nino Vengust in Dušico Jeremić, ki se bosta udeležili evropskega prvenstva v Pragi.
Kot trenerka Stele Salapatijske je v Ljubljano prišla tudi Nežka Robeva, ena ključnih
oseb bolgarske ritmične gimnastike. Robeva je bila rojena 26. maja 1946. Z ritmično
gimnastiko se je začela ukvarjati šele pri 20 letih, ko je končala baletno šolo s
poudarkom na narodnih plesih. Leto pozneje se je že predstavila na svetovnem
prvenstvu v Koebenhavnu, kjer je izstopala po dinamičnosti predvsem v svoji sestavi s
kolebnico - »kazačok«. Kot tekmovalka je bila vedno druga, za večno tekmico (tudi
pozneje v trenerskih vodah) Marijo Gigovo. Leta 1974 je diplomira na Fakulteti za šport v
Sofiji. Leta 1976 je začela v klubu Levski-Spartak eno najuspešnejših trenerskih karier.
Njene tekmovalke, Iliana Raeva, Lili Ignatova, Anelia Ralenkova, Diliana Georgijeva,
Bianka Panova, Elizabet Koleva in Marija Petrova, so vedno izžarevale močno karizmo,
presenečale so z novimi idejami, tehničnim znanjem in izvirno koreografijo. Poleg tega je
bila trenerka, ali pa je vsaj budno spremljala skupinske sestave bolgarske
reprezentance, ki se jih nostalgično spominjajo še danes. V olimpijskem obdobju od
1993 do 1997 je bila članica tehničnega komiteja evropske gimnastične zveze (TK
UEG).
Od 29 tekmovalk na štartnem seznamu jih je v članski konkurenci nastopilo le 15. Kljub
temu je bila kakovost visoka, saj je bilo opaziti hud boj med bolgarsko in belorusko šolo.
Na koncu je zmagala Jevgenija Pavlina iz Belorusije pred Stelo Salapatijsko iz Bolgarije.
Na tretje mesto se je povzpela Erika Rakuša. Uspeh sta dopolnili še njeni klubski
kolegici Nina Piletič na petem in Ana Kokalj na šestem mestu. Ana Rebov se je uvrstila
na deseto mesto. V finalih je bil izid neodločen, saj je Salapatijska zmagala v sestavah z
žogo in trakom, Pavlina pa s kolebnico in kiji (za slednjo je prejela najvišjo oceno
tekmovanja 9,65). Rakuša je osvojila še tri tretja mesta, z žogo pa jo je prehitela češka
državna prvakinja Andrea Šebestova.
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Julija Raskina je po dveh zaporednih zmagah v kategoriji kadetinj med mladinkami
dobila tekmico v Teodori Aleksandrovi. Po prvih dveh sestavah sta imeli enak seštevek
točk. V sestavi s kiji je nato Raskina naredila veliko napako in jasno je bilo, da je zmaga
končala v rokah Aleksandrove. Vseh osem slovenskih tekmovalk se je v mnogoboju
uvrstilo v prvo polovico. Tretje mesto sta si razdelili Nina Vengust in Dušica Jeremić,
sledili sta jima Mojca Rode in Anja Čuček, na devetem in desetem mestu sta bili Tina
Pajnič in Tina Čas, na 13. Tjaša Pegan in 14. Polona Baš. V finalnih nastopih je bila
nepremagljiva Aleksandrova. Raskina je naredila v vseh sestavah manjše napake in
osvojila »le« srebrni medalji za sestavi s kolebnico in trakom. Vengustova in Jeremićeva
sta osvojili vsaka po eno srebrno in dve bronasti medalji. V finalnem nastopu v sestavi s
kiji, v kateri ni nastopila Raskina, so si tretje mesto delile kar tri tekmovalke – Mojca
Rode, Grkinja Sofia Barcola in Čehinja Žaneta Černohlavkova.
Med 28 kadetinjami je bila najbolj prepričljiva grška predstavnica Irini Ayndili, ki je
zmagala tako v mnogoboju kot v obeh finalnih nastopih. Drugo mesto je v mnogoboju in
obeh finalnih nastopih osvojila Moščanka Mojca Šuštaršič (fotografija 36). Bron v
mnogoboju je šel s Hadas Levi v Izrael, v finalnih nastopih pa v Maribor z Zorico Brajovič
in na Vrhniko z Biljano Milašinović. Poleg omenjenih tekmovalk so nastopile še
predstavnice Narodnega doma Tanja Despot (deveto mesto), Maša Čeplak (11. mesto),
Dragana Stančić (15. mesto), Maja Gradinjan (16. mesto), Anja Pugelj (19. mesto), Ana
Terkov (21. mesto).
Slika 14: Dnevnik, 22.5.1995

Novinarka Dnevnika je svoje vtise s turnirja zapisala takole (slika 14): »Jevgenija Pavlina
je tekmovalka, ki skoraj ne pozna napake, je resna in povsem predana športni panogi.
Bolgarka Stela Salapatijska je zvezda, ki z navdušujočimi in sproščenimi nastopi osvoji
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srca gledalcev in postane njihova ljubljenka. Mlada Bolgarka Teodora Aleksandrova pa
je zvezda, o kateri bomo zagotovo veliko slišali, tudi ko bo nastopala v članski
konkurenci, kajti že sedaj prekaša nekatere starejše tekmovalke. Tako je bilo tudi v
Ljubljani, ob čemer je bila nedeljskega priznanja deležna tudi slovenska zvezda Erika
Rakuša.«
Julija Raskina, ki je tokrat tekmovala za Belorusijo in ne več za Narodni dom, je
povedala: »Zadovoljna sem z nastopom v Ljubljani, saj je bil dobra priprava za evropsko
prvenstvo. Pogrešam mamo, ki je ostala v Ljubljani kot trenerka v ŠRG Narodni dom.
Pogovarjamo se, da bi ostala tudi jaz in se tu pripravljala za prvenstvo.«
V nasprotju z izjavo Erike Rakuša, ki je povedala, da je imela takšno tremo, kot še
nikdar doslej, je Stela Salapatijska dejala, da je tekmovala povsem sproščeno in zato
tudi skoraj ni napravila napake, ter da so jo izredno spodbujali gledalci. Zmagovalka
Teodora Aleksandrova pa ni bila nič kaj samozavestna: »Osvojila sem vse zlate kolajne,
vendar vem, da se v Pragi ne bo zgodilo podobno«. (Dnevnik, 22.5.1995)
Erika Rakuša (fotografija 35) je začela tekmovati leta 1985 na Vrhniki, kjer sta jo prvih
ritmičnih korakov naučili uspešni trenerki Meta in Špela Mohar. Ko se je leta 1988
preselila v Ljubljano, se je pridružila klubu TVDP Moste. Njene izjemne psihofizične
sposobnosti sta zelo uspešno nadgrajevali trenerki Branka Vajngerl in pozneje Viktorija
Rus. Leta 1997 je sklenila tekmovalno pot in se dejavno vključila v sodniško organizacijo
Slovenije. V športni karieri je sodelovala na 123 tekmovanjih doma in v tujini. Tekmovala
je na treh evropskih in enem svetovnem prvenstvu. Je štirikratna državna prvakinja v
članski kategoriji, štirikratna prvakinja v kategoriji mladink in dvakratna pri mlajših
mladinkah. Trikrat je zmagala na pokalu Slovenije v absolutni kategoriji. Za svoje
športne uspehe je dobila številna priznanja. (Levstik, 2003)
Fotografija 35: Erika Rakuša

Fotografija 36: Mojca Šuštaršič
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Jože Gril, več kot deset let odgovorni za trženje v OO MTM, je pred tekmovanjem
povedal: »Letos smo se še posebej potrudili in pripeljali na turnir evropsko vrhunsko
kakovost. Veseli nas, da se naše tekmovalke lahko enakovredno merijo z drugimi
najboljšimi in upam, da bodo kakovost potrdile tudi na svetovnem članskem (Dunaj) in
mladinskem evropskem prvenstvu. Želimo, da bi s pokrovitelji Mobitelom, Telekomom,
SCT, Kovinoplastiko in Trademercem pripravili prihodnje leto turnir na še višji ravni.«
Gril, sicer oče uspešne tekmovalke Ane Gril, je zelo zavzeto pridobival sponzorje za
turnir še dolgo po tem, ko je Ana že končala svojo uspešno tekmovalno pot. S tem je
nedvomno veliko pripomogel h kakovosti in visoki ravni turnirja.
Fotografija 37: Prisrčen sprejem

Fotografija 38: Slovenska ekipa na MTM

Levo: Boris Žnidarič se rokuje z gospo Štefko Kučan, v ozadju prof. Jelica Vazzaz.

Banket se je odvijal v prostorih Policijske šole na Kotnikovi ulici. Najprej pogostitev,
govori in zahvale (fotografija 39 – 41), nato pa so organizatorji poskrbeli za pravo plesno
vzdušje tudi z nastopi plesnih parov.
Fotografija 39, 40, 41: Nekaj utrinkov z zaključnega banketa:

Levo: Trenerka Nataša Raskina in baletna koreografinja Ljudmila Milašova prejemata zahvale;
Sredina: nova pridobitev kluba, trenerka Alena Jakubovska in Tomaž Čas
Desno: trenerka Marieta Stoimenova in Tomaž Čas, v ozadju Tanja Skrbinšek (ceremonial na MTM)
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9. MEDNARODNI TURNIR MLADIH
1. GRAND PRIX

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
13. – 14. april 1996

Brezhibna zmagovalka turnirja Jekaterina Serebrijanska
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9. MEDNARODNI TURNIR MLADIH IN 1. GRAND PRIX
(13. – 14. april 1996)

Prireditelji, člani ŠRG Narodni dom iz Ljubljane, so si že nekaj let prizadevali, da bi
njihov turnir prerasel svoje okvire in z devetim MTM jim je to tudi uspelo. Turnir, ki je bil
že četrto leto uvrščen v tekmovalni koledar FIG, se je uvrstil v serijo tekmovanj za veliko
nagrado (Grand Prix). V ljubljansko Halo Tivoli so z nagradnim skladom 15.000 DEM
privabili najkakovostnejše tekmovalke iz 12 držav. V članski konkurenci je nastopilo kar
sedem dobitnic medalj s svetovnih in evropskih prvenstev, mladih zvezdnic pa ni
manjkalo niti v mladinski in kadetski kategoriji.
Tekmovanje članic se je začelo z bojem za uvrstitev v finalni del. Razen že uvrščenih,
prvih treh tekmovalk s svetovne lestvice (Jekaterine Serebrijanske, Larise Lukjanenko,
Jelene Vitričenko) in slovenske državne prvakinje Erike Rakuša, so se v sobotnih
kvalifikacijah tekmovalke potegovale za preostala štiri mesta, ki vodijo v finale. Poleg
najbolj znanih imen ritmike iz Rusije in Belorusije: Jana Batiršina, Amina Zaripova, Julija
Barsukova, Jevgenija Pavlina in Tatjana Ogrizko, so nastopile še državne prvakinje
Magdalena Brzeszka (Nemčija), Viktorija Frater (Madžarska), Zuzana Dobiašova
(Slovaška), Josipa Jurinec (Hrvaška), Nina Taborsky (Avstrija) in slovenske tekmovalke
Nina Piletič, Nina Vengust, Tina Čas in Ana Rebov, ki so se uvrstile na sedmo, deveto,
11. in 13. mesto v kvalifikacijah. Pravico nastopa v finalih pa so si priborile naslednje
tekmovalke (fotografija 42) : Rusinji Jana Batiršina in Amina Zaripova, Nemka poljskega
rodu Magdalena Brzeszka in Belorusinja Tatjana Ogrizko, ki se je sicer uvrstila na peto
mesto, vendar so pravila dovoljevala uvrstitev v finale le dvema tekmovalkama iz iste
države, tako da je Julija Barsukova kot tretja Rusinja ostala brez nastopa v finalih.
Barsukova je začela svojo športno pot pri petih letih z umetnostnim drsanjem. Pri osmih
letih je skozi okno opazovala trening ritmične gimnastike, ki jo je očarala. Do 16. leta je
trenirala pod vodstvom Vere Silajeve, ki jo je nato peljala k Irini Viner. Ta je najprej ni
hotela vzeti pod svoje okrilje, a je popustila po prepričevanju Veronike Šatkove,
koreografinje ruske reprezentance. Po menjavi trenerja je Barsukova najprej osvojila
naslova evropska prvakinje s kolebnico leta 1999 in 2000, po veliki napaki z obročem
Aline Kabajeve leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju pa je z 21 leti postala
najstarejša olimpijska prvakinja v ritmični gimnastiki. Izvirna je bila njena sestava z žogo
– »umirajoči labod«, ki jo je izvedla tudi ob 15. obletnici revije Ballet Magazine v Bolšoj
teatru in požela stoječe ovacije. Po koncu tekmovalne poti v ritmični gimnastiki se je
vključila
v
prvo
sezono
projekta
ruske
televizije
»Stars
on
ice«
(http://en.wikipedia.org/wiki/Yulia_Barsukova).
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Amina Zaripova se je rodila leta 1976 v Uzbekistanu. Pri devetih letih je zapustila
družino in začela trenirati v moskovskem centru pri Irini Viner. Je dobitnica veliko odličij
z največjih tekmovanj. Posamezno je osvojila tretje mesto na SP leta 1993 v Alicanteju
in EP 1994 v Solunu, drugo mesto leta 1996 na EP v Parizu. Po tem letu je tekmovala le
še kot del ekipe, saj se v mnogoboj uvrstita samo prvi dve tekmovalki iz vsake države. Z
rusko ekipo je osvojila še: prvi mesti na SP Dunaj 1995 in Berlin 1997, tretje mesto na
SP Stuttgart 1992, Alicante 1993 in EP Porto 1998. Na OI leta 1996 v Atlanti je bila peta.
Bila je prva, ki je v svojih sestavah pokazala svojo izjemno gibljivost, kar pa je sedaj
vsakdanje. Po končani karieri v ritmični gimnastiki je tekmovala še v estetski gimnastiki.
Fotografija 42: Podelitev priznanj najboljšim članicam v sobotnih kvalifikacijah.

Od leve: Amina Zaripova, Jana Batiršina, Magdalena Brzeszka, Julija Barsukova, Tatjana Ogrizko,
Jevgenija Pavlina, Viktoria Frater, Nina Piletič

V finalnih nastopih so imele sodnice zelo težko delo, saj so bile tekmovalke izjemno
izenačene in so skoraj brezhibno izvajale svoje sestave. Vsaka manjša napaka jih je
stala boljše uvrstitve. Zadnje leto pred olimpijskimi igrami so tekmovalke običajno
najbolje pripravljene. Spremembe v sodniškem pravilniku so bile vidno potrebne, saj so
kar devet sestav sodnice ocenile z najvišjo možno oceno deset točk. Od tega štiri
sestave z žogo, tri sestave s kolebnico in po eno s kiji in trakom. Zvezda finalnega
nastopa Jekaterina Serebrijanska je s svojimi nastopi dokazala, da je bila v tem obdobju
upravičeno kraljica ritmične gimnastike. Vse njene sestave so bile ocenjene z desetico.
Kljub dvema deseticama se je morala Jelena Vitričenko zadovoljiti s četrtim mestom.
Drugo mesto sta si razdelili ljubljenka občinstva, temperamentna Jana Batiršina, in
Tatjana Ogrizko, ki je dobro izkoristila svojo uvrstitev v finale, kamor se je uvrstila kot
zadnja (obe sta prejeli najvišjo oceno deset točk za sestavo z žogo). Slovenska
predstavnica Erika Rakuša se je uvrstila na osmo mesto, za Lariso Lukjanenko, eno od
favoritinj tekmovanja, ki je zaradi napake v sestavi s kiji (kljub desetici v sestavi s
kolebnico), pristala na sedmem mestu. Zmagovalka Serebrijanska je poleg naziva in
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medalj dobila denarno nagrado 9800 DEM in nagrado sponzorja Zlatarne Loboda, zlato
verižico (fotografija 43).
Fotografija 43: Serebrijanska prejema nagrado sponzorja

Med mladinkami sta se za zmago v mnogoboju do zadnje sestave borili Alina Kabajeva
in Julija Raskina. Slednja je na koncu pokazala več zbranosti, saj je vse sestave
naredila brez napak. Morda je k uspehu pripomoglo tudi dejstvo, da se je v Ljubljani
počutila domače, saj je kar nekaj časa trenirala skupaj s tekmovalkami Narodnega
doma. Samo za desetinko slabša od tretjeuvrščene Madžarke Dore Toth je bila
slovenska predstavnica Mojca Rode, ki je osvojila nehvaležno četrto mesto. Tanja
Despot se je uvrstila na šesto, Dragana Stančić na deseto, Maja Gradinjan na 11. in
Anja Lonec na 12. mesto. V finalnih nastopih je morala Raskina priznati premoč
Kabajevi, ki je osvojila vse štiri zlate medalje. Raskina si je v sestavi s kolebnico in kiji
delila prvo mesto, s trakom je bila druga, z obročem pa je delila drugo mesto z
Rodetovo, ki si je poleg srebra priborila še tri bronaste kolajne. Tanja Despot je bila peta
s kolebnico in šesta s preostalim tremi rekviziti.
Med kadetinjami je bila brez konkurence Belorusinja Elona Osjadovska, ki je edina
dobila ocene, višje od devet točk. Na drugo mesto se je uvrstila Rusinja Olesja Belugina,
na tretje pa mladi up ŠD Moste iz Ljubljane, Ajda Žitnik. Uspešno je nastopila tudi njena
klubska kolegica Ana Raguž, ki se je uvrstila na četrto mesto, Anja Pugelj na sedmo,
Ana Terkov in Iris Potež sta si delili deseto mesto. Tik za njima pa sta se uvrstili še Maša
Čeplak in Barbara Šinigoj. V finalnih nastopih tako s kolebnico kot z žogo sta na prvih
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dveh mestih stali isti tekmovalki, na tretjem mestu pa ja Ana Raguž zamenjala Ajdo
Žitnik.
Prireditev je bila medijsko dobro podprta že pred tekmovanjem. V Dnevniku so turnir
napovedovali z besedami: »Zaradi imenitno pripravljenih in izvedenih dosedanjih
turnirjev so jim namreč letos zaupali tudi izvedbo enega od mednarodnih turnirjev za
veliko nagrado (Grand Prix). To bo posebna poslastica za vse ljubitelje ritmične
gimnastike, saj bomo v dvorani videli v živo (doslej smo jih gledali le prek tv zaslonov)
prvih 12 tekmovalk s trenutne svetovne lestvice.« (Dnevnik 10. 4. 1996)
»Lahko zapišemo, da bo deveti Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki hkrati z
vrhunskim tekmovanjem najboljših članic za veliko nagrado (Grand Prix) ena od
največjih vrhunskih prireditev letos pri nas. Konec tedna, točneje 13. in 14. april, bosta
dneva, ki bosta z velikim črkami ostala zapisana v zgodovini slovenskega vrhunskega
športa.« (Dnevnik, 12. 4. 1996)
Na tiskovni konferenci so tekmovalke povedale, da se pripravljajo za nastop na
svetovnem prvenstvu in na večne sanje vsake tekmovalke – olimpijske igre v Atlanti.
Trenirale so osem do deset ur dnevno in svoje življenje podredile le ritmični gimnastiki.
Tina Čas je povedala, da je v Sloveniji šola še vedno na prvem mestu, zaradi česar
Slovenke trenirajo »samo« tri do štiri ure dnevno in ne morejo konkurirati tekmovalkam
iz vzhodnega bloka. Ostala dekleta reprezentance ravno zaradi obveznosti v šoli niso
prišla na novinarsko konferenco. Jekaterina Serebrijanska, favoritka turnirja, je ob
odsotnosti Bolgarke Marije Petrove, s katero si je delila zlato na svetovnem prvenstvu,
dejala: »Tekmovanja za veliko nagrado so za nas izjemno zanimiva, saj se lahko
preskusimo z novimi sestavami, se pomerimo s tekmicami, ne da bi pri tem občutile
tremo in negotovost, kot na svetovnih ali evropskih prvenstvih. Hkrati pa tudi kaj
zaslužimo.« (slika 15)
Slika 15: Delo, 12.4.1996
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Na RTV Slovenija so pripravili polurni prispevek s sobotnega tekmovanja s komentarji
Jolande Bertole in Marjete Kline Suzič, v živo pa so prenašali tudi nedeljske finalne
nastope članic.
Na odprtju tekmovanja so se predstavile vse starostne skupine, ki vadijo v KŠRG
Narodni dom, za popestritev pa je poskrbela tudi plesna skupina Mojce Horvat.
Pokroviteljstvo nad turnirjem je že v drugo prevzela soproga predsednika Slovenije,
Štefka Kučan. Organizacijski odbor je vodil Tomaž Čas, ki je skupaj z vrhovno sodnico
Heide Bruender podelil priznanja najboljšim v kvalifikacijah (fotografija 44). V
organizacijskem odboru so bili še predsednik kluba Mišo Čeplak, sekretar kluba Matjaž
Zaletel, odgovorna za gospodarske zadeve in trženje Jože Podpečan in Jože Gril, ter
direktorica tekmovanja mag. Branka Vajngerl, ki je po tekmi povedala: »To je bilo
potrebno videti v živo. Težko je opisati z besedo, kaj se je dogajalo v Hali Tivoli. Videli
smo vrhunske predstave. Te sestave so rezultat deseturnega dnevnega treniranja
tekmovalk. Vsaka izmed sedmih tekmovalk bi lahko bila prva. Male napake so odločale
o uvrstitvah. Zmagovalka Serebrijanska je vrhunska tekmovalka, izkušena in perfektna.
Meni pa je bolj všeč temperamentna Rusinja Jana Batiršina, ki živi v Moskvi.« (Dnevnik,
15.4.1996)
Fotografija 44: Vodstvo tekmovanja

Od leve: Rožič, Zoran Ružič, Anica Vengust, Jože Gril, Špela Suvorov, Špela Mohar, Dragan Zupančič,
Marna Pugelj, Metka Grebenc, Tomaž Čas, Marica Čas, Borut Vovk, Mika Terkov, mag. Branka Vajngerl,
Sanja Čas, Mitja Rebov, Jana Pevc
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10. MEDNARODNI TURNIR MLADIH 2. GRAND PRIX

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
12. – 13. april 1997

Dobitnici zlatih odličij v finalnih nastopih
Tatjana Ogrizko in Jana Batiršina
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10. MEDNARODNI TURNIR MLADIH IN 2. GRAND PRIX
(12. – 13. april 1997)

Jubilejni deseti turnir je bil v veliko pogledih izjemen. Narodnemu domu je uspel velik
zalogaj - organizacija enega od šestih turnirjev za veliko nagrado (Grand Prix) v Evropi
in s tem so že drugič v dvorano Hale Tivoli v Ljubljani privabili vso svetovno elito v
ritmični gimnastiki. Med tekmovalkami iz rekordnih 20 držav so bile v kategoriji članic
najboljše uvrščene tekmovalke na svetovni lestvici, med kadetinjami in mladinkami pa je
bilo videti bodoče šampionke.
Tudi tokrat je pokroviteljstvo turnirja prevzela Štefka Kučan, ki je na slovesnem odprtju
povedala: »Pozdravljam deseti Mednarodni turnir mladih v športni ritmični gimnastiki in
tekmovanje za veliko nagrado - Grand Prix Kovinoplastika Lož - Narodnega doma
Ljubljana 1997. V športih se čas meri drugače, vsaj meni se tako zdi. Še posebej ljubo
mi je, da se leto časa v športni ritmični gimnastiki mladih deklet v Ljubljani meri od
pomladi do nove pomladi, od turnirja do novega turnirja, v dneh, ko je sonce bližje in
toplejše, in ko poganjajo na vrtovih in ob poteh drobne cvetlice. V mesecu aprilu prihaja
k nam Zeleni Jurij, naše tradicionalno ljudsko izročilo in praznik jurjevanja, ki ne
pripoveduje več o preganjanju zime, ampak je posvečen praznovanju začetka pomladi,
posvečen je pomladnemu rajanju in veselju. Na Slovenskem zato na Jurjevo, še posebej
v Beli Krajini, dekleta plešejo svoje pomladne plese po lepih starih šegah in običajih.
Tako s plesom merijo svoja leta od prvih pomladnih veselih dni do novega Jurjevanja. V
vašem preteklem športnem letu ste vsi vi, mlade športnice, trenerke in trenerji,
organizatorji in sponzorji, sodnice in starši, izmerili pomembne dosežke in odličja, ki ste
jih dosegali v tem lepem športu doma, v društvih in na mednarodnih športnih odrih. Za
vse te razveseljive dosežke vam iskreno čestitam. Letos vstopate v areno desetega
Mednarodnega turnirja mladih v športni ritmični gimnastiki v Ljubljani, ki je bogatejši za
eno pomladno leto izkušenj. Zbrani ste v številni in prijateljski družbi športnic iz vseh
koncev sveta. Želim vam mnogo uspehov in radosti ob vašem 'pomladnem ritmičnem
plesu'. V pozdrav in za športno srečo bi vam rada ponovila misel našega odličnega
baletnega umetnika, Prešernovega nagrajenca, gospoda Vojka Vidmarja: 'Svet je
vendar tako čudežno lep in enkraten. Človek ga je s svojim genijem samo še dodatno
obogatil s čudežem glasbe, plesa in drugih umetnosti. Ne zamujajmo!'«
Predsednik organizacijskega odbora (fotografija 45) desetega MTM (in petih prejšnjih)
Boris Žnidarič je ob desetem jubileju povzel: »Kar težko je spregovoriti in pisati o
dogodku, ki se nam je mnogim ljubiteljem športne ritmične gimnastike globoko zasidral v
zavest, brez tveganja, da nam poočitate, da smo polni samohvale in pretiravanja. No,
kljub temu tveganju želim nanizati nekaj dejstev in lastnih mnenj o desetletnem jubileju
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mednarodnega turnirja za mlade tekmovalke, s poetskim naslovom: »Daj, ptica, peroti
moji mladosti ...«, ki se je zelo dobro uveljavil kot eden od redkih v Evropi. Na njem so
do sedaj nastopile mnoge mlade, obetavne, a danes že mednarodno uveljavljene
tekmovalke. Naj jih naštejemo le nekaj: Olga Gontar, Jevgenija Pavlina, Valerija Vatkina,
Julija Raskina iz Belorusije, Kristina Šekerova, Diana Popova, Stela Salapatijska,
Aleksandra Todorova iz Bolgarije, Magdalena Brzeszka in Kristin Sroka iz Nemčije. Za
nas enako pomembno dejstvo je, da je ob tem zorela tekmovalna zasnova kluba in
slovenska ritmična gimnastika, ki je spodbujena z novimi možnostmi, močno prodrla na
evropsko in svetovno ritmično sceno. Zahvaljujoč zavzetosti mnogih članov kluba in
zunanjih sodelavcev se je iz leta v leto krepila samozavest, bogatile izkušnje in lotevali
smo se zahtevnejših projektov. Iz skromnih in povsem amaterskih začetkov se je
oblikovalo jedro domala profesionalnih organizatorjev. Mlade tekmovalke, zaradi katerih
smo sploh pričeli s tovrstno aktivnostjo, in so dodobra spoznale ritmično gimnastiko z
vseh plati, so danes uveljavljene vaditeljice in sodnice. Upam, da bodo lahko v prihodnje
z bogatimi izkušnjami pripomogle k dvigu strokovnega dela v klubih in organih
Gimnastične zveze Slovenije. Pot do mednarodne uveljavitve in predvsem uvrstitve tega
turnirja v tekmovalni koledar Mednarodne gimnastične zveze bi bila težja in daljša, če
nam ne bi pri tem pomagala gospa Marija Gigova, na naših turnirjih kar trikrat vrhovna
sodnica, in seveda mnoge slovenske sodnice in funkcionarke GZS ter druge
mednarodne sodnice, ki so z nami sodelovale v poznejših turnirjih. Prijateljstvu skozi
šport, vsebini mednarodno znanemu reklu, smo vedno posvečali posebno pozornost.
Našim gostjam in športnim tekmovalkam ter spremljevalcem smo ob vsakokratni
priložnosti pokazali delček slovenskih lepot in znamenitosti. V tem desetletnem obdobju
so se na svetovnem prizorišču zgodile mnoge pomembne stvari. Nekateri jih primerjajo s
pomladjo narodov, z dogodki, ki so pred 150 leti dodobra zamajali Evropo in svet. Zgodili
so se narodi, nastale so nove države. Žal ne povsod na miren in kulturen - civilizacijski
način. Žal nam je za mnoga izgubljena prijateljstva in medsebojne izmenjave, za kar
smo bili zadnjih šest let prikrajšani, vendar upamo, da bodo nekatere ideološke in
podobne pregrade na področju športa presežene, in da bodo ponovno ustvarjeni volja in
možnosti za sodelovanje. Ljubljana, glavno mesto Republike Slovenije, tokrat že desetič
sprejema mednarodno udeležbo na uveljavljenem turnirju, ki je prerasel svojo prvotno
programsko zasnovo. Zahvaljujoč nekaterim sedanjim in bivšim članom našega kluba ter
strokovnim sodelavcem GZS bo letos sočasno organiziran tudi 2. Grand Prix
Kovinoplastika Lož Narodni dom Ljubljana, kar je nedvomno najeminentnejše
tekmovanje v športni ritmični gimnastiki v tem delu Evrope. Vsem tekmovalkam in
članom državnih delegacij ter udeleženkam iz domačih klubov želim iskreno
dobrodošlico na 10. Mednarodnem turnirju mladih in 2. Grand Prix Kovinoplastika Lož
Narodni dom Ljubljana, z željo, da bi se dobro počutili med nami, in da bi na športnem
prizorišču dosegle zastavljene cilje. Izkoriščam to priložnost, da se ob tem jubileju
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zahvalim mnogim neimenovanim članom in prijateljem kluba za sodelovanje in pomoč
pri organizaciji dosedanjih turnirjev. Posebej se želim zahvaliti gospodoma Jožetu
Podpečanu za dosedanje sodelovanje in vodenje 3. Mednarodnega turnirja mladih ter
mag. Tomažu Času za vodenje 7., 8. in 9. Mednarodnega turnirja mladih, ki je bil hkrati
tudi 1. Grand Prix Narodni dom Ljubljana. Enako iskreno se zahvaljujem za dosedanje
večletno sodelovanje mnogim pokroviteljem, med katerimi zasedajo še posebej vidna
mesta Kovinoplastika Lož, SCT, Telekom Slovenije, Dekor Kozje, Mobitel, Mont Kozje,
Neskončni tisk Herle, Kroj Ljubljana, Primex, Krka. Častnemu odboru so predsedovali
mnogi zaslužni občani Ljubljane, znani športni in javni delavci, že četrto leto pa z nami
sodeluje gospa Štefka Kučan, soproga predsednika republike, ki se ji prav tako
zahvaljujem za izkazano pozornost in njen čas. Naš jubilej obeležujemo nadvse delavno
v snovanju novih načrtov in ciljev za razvoj in kakovostno rast športne ritmične
gimnastike v našem klubu in Sloveniji. Vsem ljubiteljem tega lepega in atraktivnega
športa želim veliko športnih užitkov ob gledanju tekmovanja, bodisi neposredno v športni
dvorani Tivoli ali preko malih zaslonov, vsem nastopajočim pa veliko uspehov.«
Fotografija 45: Nekateri od mnogih staršev in drugih ljubiteljev ritmične gimnastike, ki so organizirali MTM

Od leve: Dragan Zupančič, Zlatka Stančić, Rožič, Petra Kamenšek, Miomir Lazić, Špela Suvorov, Mišo
Čeplak, Lidija Rehar, Boris Žnidarič, Stojan Despot, Matjaž Zaletel, Mitja Rebov, Marjeta Kline Suzič,
Anica Vengust, Jože Gril, Lucija Tekavčič

Neposredno so bile v finale že uvrščene Natalija Lipkovska, Jana Batiršina, Jelena
Vitričenko in Erika Rakuša. S kvalifikacijskimi nastopi pa so se uvrstile še: dve Tatjani –
Ogrizko iz Belorusije in Popova iz Ukrajine, Borjana Gineva iz Bolgarije in Edita
Schaufler iz Nemčije. Med slovenskimi tekmovalkami se je v kvalifikacijah najbolje
odrezala Nina Vengust, ki se je uvrstila na 11. mesto. S sedmim mestom s kolebnico in
obročem je pridobila dve točki v tekmovanju za veliko nagrado. Na 16. mesto se je
uvrstila Anja Čuček, na 17. pa Ana Rebov. Pravico nastopa na tekmovanjih za velika
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nagrado imajo le uvrščene na lestvico in državne prvakinje, tako je izven konkurence
tokrat nastopilo kar sedem tekmovalk. Med njimi so bile tudi Julija Raskina, Jevgenija
Pavlina, Dušica Jeremić, Tina Čas in Eva Pinter.
Po lanskih deseticah so bili gledalci morda presenečeni nad ocenami malo pod 20 točk.
Z novim olimpijskim ciklusom se je namreč spremenil pravilnik in s tem tudi sistem
ocenjevanja. Najvišjo oceno tekmovanja, 19,95 točke, je dosegla Jana Batiršina za svojo
sestavo s trakom.
Med dobitnicami medalj pri mladinkah so bile same znanke s prejšnjega turnirja. Najbolj
je navdušila Rusinja Alina Kabajeva, ki je štirim zlatim iz finalnih nastopov in srebrni v
mnogoboju prejšnjega leta, dodala še zlato kolajno v mnogoboju. Tudi tokrat je bila
njena tekmica iz Belorusije - Elona Osjadovska -, kadetska zmagovalka leto poprej. Na
tretje mesto se je kot že leto prej uvrstila Ajda Žitnik. V finalnih nastopih so se
tekmovalke pomerile s štirimi rekviziti, medtem ko so v mnogoboju med kolebnico,
obročem, žogo in trakom izbirale tri sestave, s katerimi so se predstavile. Tako so imele
tekmovalke tudi več možnosti za osvojitev medalj. Nepremagljiva je bila Kabajeva, ki je
tekmovala v sestavah s kolebnico, obročem in trakom. Sledila ji je Osjadovska z zlatima
medaljama za sestavi s kolebnico in žogo ter eno srebrno. Žitnikova je bila v sestavi s
kolebnico tretja, z obročem četrta, z žogo pa druga. Za Slovenijo so nastopile še Pia
Pustovrh (deseto mesto, sedmo mesto obroč), Tanja Despot (11. mesto, osmo mesto
žoga, peto mesto trak ) in Dragana Stančić (13. mesto, peto mesto trak).
V kategoriji kadetinj so bile v konkurenci 14 tekmovalk najuspešnejše prav slovenske
tekmovalke. Prvo mesto je osvojila Martina Hajdinjak iz ŠD Moste, ki je bila vesela
uvrstitve, manj pa zadovoljna z izvedbo svojih nastopov. Novo priložnost je dobila že
naslednji dan, kjer je potrdila svoj uspeh z najvišjo oceno tako s kolebnico kot s trakom.
Na drugo mesto se je uvrstila predstavnica KŠRG Narodni dom Andrea Žegarac, ki je
namesto sestave s trakom (ki je ni imela pripravljene, saj je bila precej mlajša od tekmic
in je v Sloveniji nastopala v mlajši kategoriji deklic, v kateri sestava s trakom ni v
programu) nastopila z obročem. Tik za najboljši dve in Margot Vosakov iz Estonije se je
uvrstila Anja Pugelj. Nastopili sta še Barbara Šinigoj (deseto mesto) in Tina Štrekelj (13.
mesto).
V finalnih nastopih so si vse medalje razdelile tekmovalke nekdanje Sovjetske zveze.
Najbolj je prepričala Tatjana Ogrizko, ki je bila zmagovalka v sestavah s kiji in kolebnico,
tretja s trakom, z obročem pa si je delila drugo mesto z Jano Batiršino. Prvo mesto in s
tem nagrado v višini 2200 nemških mark sta si prislužili še Batiršina za sestavi s trakom
in kolebnico ter Vitričenkova z obročem. Slednja je osvojila še drugo mesto v sestavah s
kiji in trakom ter tretje mesto s kolebnico. Bronasto medaljo je prejela še Natalija
Lipkovska za sestavo s kiji. Erika Rakuša je dobila osem točk v seštevku za veliko
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nagrado, tri za sedmo mesto v sestavi s kiji in eno za vsako osvojeno osmo mesto v
finalnih nastopih.
V finalnih nastopih so si vse medalje razdelile tekmovalke nekdanje Sovjetske zveze.
Najbolj je prepričala Tatjana Ogrizko, ki je bila zmagovalka v sestavah s kiji in kolebnico,
tretja s trakom, z obročem pa si je delila drugo mesto z Jano Batiršino. Prvo mesto in s
tem nagrado v višini 2200 nemških mark sta si prislužili še Batiršina za sestavi s trakom
in kolebnico ter Vitričenkova z obročem. Slednja je osvojila še drugo mesto v sestavah s
kiji in trakom ter tretje mesto s kolebnico. Bronasto medaljo je prejela še Natalija
Lipkovska za sestavo s kiji. Erika Rakuša je dobila osem točk v seštevku za veliko
nagrado, tri za sedmo mesto v sestavi s kiji in eno za vsako osvojeno osmo mesto v
finalnih nastopih.
Ogrizkova je bila rojena leta 1976 v Minsku. Njeni trenerki sta bili Galina Krilenko in Irina
Leparska. Največji uspeh je dosegla v zadnjem letu svoje tekmovalne kariere (leta
1997), ko je v Patrasu postala evropska podprvakinja v mnogoboju. Srebrna odličja je
osvojila še v ekipnem mnogoboju na evropskih prvenstvih v Stuttgartu leta 1992, Solunu
1994, Askerju 1996 in svetovnima prvenstvoma v Alicanteju 1993 in Berlinu 1997. Na
olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 se je uvrstila v finalne nastope a ostala brez kolajne.
Uveljavlja se že tudi kot trenerka. Na MTM leta 2003 in 2004 smo lahko videli njeno
varovanko Valerijo Kurilsko, ki jo trenirata skupaj z Lariso Lukjanenko.
Erika Rakuša je v intervjuju za medije dejala: »Nasprotnice so vse profesionalke. V
njihovih državah vlagajo mnogo več denarja v ta šport in trenirajo po osem ur na dan,
jaz pa pol manj, poleg tega še hodim v šolo. Tako se mi bo težko izpolnila želja, da bi
enkrat nastopila na olimpijskih igrah. Zadovoljna sem s svojimi nastopi, najbolje pa sta
mi uspeli sestavi s trakom in obročem.«
Nina Vengust je dodala: »Težko je premagati najboljše na svetu, saj sama sodim okrog
40. mesta. Na začetku sem imela malo treme, a je drugi dan izginila. K temu je
pripomogla moja beloruska trenerka, s katero vadim od lanskega septembra in me zna
umiriti. Moja prejšnja trenerka se je tresla bolj kot jaz.« (Dnevnik, 14.4.1997)
Fotografija 46: trenerski tim - Ljudmila Milašova, Ana Baranova in Alena Jakubovska
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11. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
11. april 1998

Dobitnica bronaste medalje v absolutni kategoriji Nina Vengust
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11. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (11. april 1998)

Po dveh letih tekmovanja za veliko nagrado v Hali Tivoli se je turnir spet vrnil v dvorano
Krim na Galjevici, prav tako pa se je vrnil k osnovni ideji – narediti turnir za mlade
tekmovalke. Sprememba od prejšnji let je bila tudi ta, da je tekmovanje potekalo samo
en dan. Na podlagi rezultatov iz mnogoboja so podelili tudi medalje za nastope s
posameznimi orodji. Nastopilo je 46 deklet iz devetih držav. Nagradni sklad je še vedno
privabljal tekmovalke s svetovnega vrha in kljub skromnosti zagotovil kakovost turnirja.
Ukrajinka Jekaterina Serebrijanska je upravičila vlogo favoritinje in prepričljivo zmagala.
Dokazala je, da je kljub poškodbi, zaradi katere ni nastopila na svetovnem prvenstvu
leto prej, še vedno v svetovnem vrhu. Beloruska tekmovalka, tretja na svetovnem
prvenstvu leta 1997, Julija Raskina, je osvojila občinstvo s svojimi energičnimi
sestavami, sodnice pa so ji prisodile drugo mesto. V tej konkurenci so nastopile kar štiri
tekmovalke Narodnega doma iz Ljubljane. Nina Vengust je odlično izvedla svoje sestave
in zasedla tretje mesto. Tik za njo se je uvrstila Anja Čuček, Dragana Stančić je bila
sedma, Ana Rebov pa deveta (Slika 16; Delo, 13. 4. 1998)
Slika 16: Delo 13. 4. 1998
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Jekaterina Serebrijanska se je rodila 25. oktobra 1977 v Simferopolu. Pri štirih letih jo je
začela trenirati njena mama v klubu Gracija, pozneje pa je prestopila v šolo Derjugine v
Kijevu. Mnogi jo imajo še vedno za kraljico ritmične gimnastike. Prepričala jih je s svojo
eleganco, gracioznostjo in gibljivostjo. S 177 cm je bila ena višjih tekmovalk ritmične
gimnastike. Še v času tekmovalne kariere je že bila fotomodel za švicarsko podjetje
Longines. Zelo naklonjeni so ji bili tudi novinarji. Seznam njenih medalj z največjih
tekmovanj je dolg in sega od svetovnega prvenstva v Alicanteju leta 1993 do
evropskega prvenstva v Portu leta 1998. Najbolj uspešno leto je bilo vsekakor leto 1996,
ko je bila hkrati evropska, svetovna in olimpijska prvakinja.
Nina Vengust (fotografija 48) se je začela z ritmično gimnastiko ukvarjati leta 1987 pri
starosti šestih let. Je državna prvakinja v kategoriji mladink za leto 1995 in zmagovalka
pokala Slovenije v absolutni kategoriji leta 1997. Sodelovala je na treh evropskih in
enem svetovnem prvenstvu. Velik uspeh je dosegla na mladinskem evropskem
prvenstvu v Pragi leta 1995, kjer se je uvrstila v finale mnogoboja in zasedla končno 19.
mesto. Kot članica reprezentance v skupinskih sestavah je leta 1999 sodelovala na
evropskem prvenstvu v Budimpešti in z osmim mestom v finalih dosegla največji uspeh
v zgodovini slovenske ritmične gimnastike. Pri omenjenem zgodovinskem uspehu pa je
sodelovala tudi Anja Čuček (fotografija 47), ki se je rodila leta 1982 v Ljubljani. Čučkova
se je udeležila še evropskega mladinskega prvenstva v skupinskih sestavah v Oslu leta
1996 in, članskega svetovnega v Osaki 1999, posamično pa je tekmovala na svetovnem
prvenstvu v Berlinu leta 1997 v ekipi z Dušico Jeremić. Nino Vengust in Ano Rebov.
Fotografija 47: Anja Čuček

Fotografija 48: Nina Vengust
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Tudi med mladinkami je bila na MTM nepremagljiva Ukrajinka. Zmagala je Jekaterina
Pisetska, ki je nato emigrirala v Izrael in še danes tekmuje za to državo v skupinskih
sestavah. Na drugo mesto se je uvrstila Nemka beloruskega rodu Galina Savtchits, na
tretjem in četrtem mestu pa sta bili spet slovenski predstavnici – Ajda Žitnik iz
ljubljanskega kluba Moste in Iris Potež iz Maribora. Anja Pugelj je bila sedma.
Na desetem in 11. MTM je Ajda Žitnik (fotografija 50) kot reprezentantka Slovenije
osvojila bronasto kolajno. Leta 1993 se je priključila ŠD Moste iz Ljubljane, kjer je najprej
vadila pri Gulji Avkhadijevi, od leta 1995 pa pri Viktoriji Dimitrovi - Rus. Žitnikova je bila
državna prvakinja leta 1995 v kategoriji 2. selekcije, leta 1998 v kategoriji mladink, 1999.
leta pa je zmagala na pokalu Slovenije v absolutni kategoriji. Kot članica državne
reprezentance je sodelovala na svetovnih prvenstvih v Osaki (1999) in Madridu (2001)
ter leta 2000 na evropskem prvenstvu v Zaragozi. Leta 2000 je bila razglašena za tretjo
najboljšo slovensko telovadko minule sezone. Zlato značko FIG pa so ji podelili po
svetovnem prvenstvu v Osaki za doseženo povprečno oceno več kot devet točk. Bila je
tudi finalistka prvih svetovnih iger mladih (SIM).
V kategoriji kadetinj in deklic so prevladovala slovenska dekleta. Na prvo stopničko med
kadetinjami je stopila Poljakinja Katarzyna Gorecka, na drugo Andrea Žegarac in tretjo
Kaja Šindič. Poleg Žegarčeve so nastopila še tri dekleta iz Narodnega doma – Špela
Gala je bila četrta, Anja Zupan osma in Marinela Tomić deveta.
Med deklicami je zmagala mlada obetavna Neja Jerant iz kluba organizatorja, srebro je
odšlo na Hrvaško z Mio Lisak, bron pa je Polona Zajec odnesla v Maribor. Maja Križman
je zasedla četrto mesto, Ivana Petrušič pa peto.
Fotografija 49: Neja Jerant

Fotografija 50: Ajda Žitnik

Neja Jerant (fotografija 49) je začela trenirati ritmično gimnastiko v KRG Narodni dom s
šestimi leti. Večkratna državna in pokalna prvakinja je tudi tekmovalka z največ
osvojenimi zlatimi medaljami v mnogoboju na Mednarodnem turnirju mladih. Zmagala je
na turnirjih od leta 1998 do 2000. Leta 2001 se je z mladinsko reprezentanco v
skupinskih sestavah udeležila evropskega prvenstva v Ženevi in osvojila doslej najboljši
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slovenski rezultat, 11. mesto. Istega leta je dobila priznanje za najboljšo športnico v
kategoriji kadetinj. Žal je svojo kariero zaradi poškodb končala relativno zgodaj in nima
odmevnih rezultatov v članski kategoriji.
Strokovna vodja tekmovanja Marjeta Kline Suzič je nastope slovenskih telovadk ocenila
takole: »Naše telovadke so me kar malo presenetile, saj nisem pričakovala, da bodo po
naporni sezoni tekmovale tako dobro.« (Delo 13. 4. 1998)
Pokroviteljica tekmovanja je bila županja mestne občine Ljubljana Vika Potočnik, ki je ob
koncu svojega govora dekletom za spodbudo dejala: »V prihodnjih dneh bom za vas,
draga dekleta, držala pesti. Da bi se vam uresničila pričakovanja in da bi nedosežena
sprejele kot izkušnjo več.«
Matjaž Zaletel, dolgoletni sekretar v klubu in takratni predsednik kluba, ki je aktivno
sodeloval pri organizaciji vse od prvega turnirja naprej v vseh mogočih vlogah – od
predstavnika v tiskovnem centru, organizacijskega sekretarja, podpredsednika
organizacijskega odbora -, je na 11. MTM, ko je klub preživljal težke čase, prevzel vlogo
predsednika organizacijskega odbora. Po sezoni je končal aktivno sodelovanje v organih
kluba, pred tem pa v biltenu med drugim zapisal: »Izkoriščam to priložnost, da se na tem
mestu prisrčno zahvalim svojim sodelavcem, strokovnemu vodstvu kluba in mnogim
prijateljem kluba za sodelovanje in pomoč pri organizaciji letošnjega turnirja. Posebej se
želim zahvaliti vsem tistim iskrenim prijateljem kluba in športne ritmične gimnastike –
nekdanjim tekmovalkam in njihovim staršem -, ki so bili tudi po zaključku lastne
tekmovalne kariere ali kariere svojih otrok pripravljeni pomagati pri delu kluba in
organizaciji našega turnirja, ter prenašati svoje bogate izkušnje svojim naslednikom. Z
veseljem lahko ugotovim, da za našimi uveljavljenimi tekmovalkami trka na vrata
izjemno nadarjena generacija mladih tekmovalk in da se v delo kluba vključujejo novi
člani. Predvsem njim prepuščam svetlo tradicijo »Daj, ptica, peroti moji mladosti...« v
zaupanju in prepričanju, da bodo sposobni ohraniti kakovostno raven in tradicijo
Mednarodnega turnirja mladih ter ju prenesli naslednji generaciji.«
Ob slovesnem odprtju so poleg predstavnic domačega kluba nastopile tudi ritmičarke s
skupinsko sestavo z žogo. Mariborčankam Anji Lonec, Poloni Baš, Evi Pinter, Katji
Kanič, Zorici Brajovič in Maji Gradinjan (ŠD Moste), ki so trenirale pod vodstvom Olge
Mancevič, je bila predstavitev pred mednarodnimi sodnicami dobra vaja pred odhodom
na svetovno prvenstvo v Sevilli.
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12. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
24. april 1999

Ekipa Belorusije in Narodnega doma na pripravah pred turnirjem na Otočcu
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12. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (24. april 1999)

Dvanajsti turnir je sovpadal s kar nekaj drugimi mednarodnimi turnirji in posledično je
bila udeležba nekoliko nižja. V štirih kategorijah je nastopilo 47 tekmovalk iz devetih
držav, ki so stalnica na turnirju v Sloveniji (Avstrija, Belorusija, Češka, Hrvaška, Nemčija,
Poljska in Slovaška).
Organizatorji so bili izredno veseli, da se je vabilu na turnir in priprave pred
tekmovanjem na Otočcu odzvala tudi beloruska trenerka Nataša Raskina. Še bolj pa so
bila navdušena mlada dekleta Narodnega doma, saj so lahko v tednu pred turnirjem
trenirala ob svojih vzornicah iz Belorusije: Juliji Raskini, Jevgeniji Pavlini in Valeriji
Vatkini.
Vse tri medalje v članski konkurenci so šle tokrat v beloruske roke. Julija Raskina, skoraj
bi lahko rekli veteranka na tem turnirju, je nizu medalj s tega turnirja dodala še zlato v
najvišji, članski kategoriji. Tega so bili organizatorji še posebej veseli, saj jo imajo, odkar
je nekaj let vadila v Narodnem domu, nekako »za svojo«. Pred tem je osvojila zlati
medalji v kategoriji kadetinj leta 1993 in 1994, srebro med mladinkami leta 1995 in zlato
leta 1996 ter srebro med članicami leta 1998. Jevgenija Pavlina, vzornica mnogih
tekmovalk Narodnega doma, je zasedla drugo mesto, Valerija Vatkina pa tretje. Galina
Savtchits iz Nemčije (po rodu tudi Belorusinja) se je po lanskem srebru med mladinkami
tokrat morala zadovoljiti s četrtim mestom, slovenski tekmovalki Nina Vengust pa s
petim mestom in Anja Čuček s sedmim mestom.
Med mladinkami je zmago slavila Nemka Sandy Liebehenschel, sledili sta ji večni
tekmici Andrea Žegarac iz Narodnega doma na drugem in Kaja Šindič iz Šiške na
tretjem mestu. Tjaša Šeme, ki je v tistem letu prestopila iz Most v Narodni dom, se je
uvrstila na peto mesto.
Špela Gala iz Narodnega doma je zmagala med kadetinjami pred Belorusinjo Natalijo
Redzko in Slovakinjo Krystino Kubišovo. Anja Zupan je bila četrta, Tjaša Tomažič pa
peta.
Med deklicami je bila že drugič zapored nepremagljiva Neja Jerant pred Slovakinjo Silvio
Grambličkovo in ostalimi slovenskimi tekmicami. Aina Laimiš je zasedla tretje mesto,
Katja Krel četrto, Ivana Petrušič peto mesto.
Eden od ciljev kluba Narodni dom in seveda tudi ostalih slovenskih klubov je
popularizacija ritmične gimnastike. Ker so vrhunski klubi skoncentrirani v Ljubljani in
Mariboru, so se organizatorji odločili prirediti Gala šov program v Cerknici, ki ga je
odlično povezovala Danica Lorenčič, sicer mama zmagovalke Neje Jerant. Za dobro
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glasbo so povabili glasbeni skupini Kingston in Nude, poleg zvezdnic ritmične
gimnastike pa so nastopili še plesalci plesne šole Bolero. Ana Rebov je ob uradnem
zaključku tekmovalne kariere prejela pladenj z logom MTM, na katerem je silhueta
Jevgenije Pavline, ene njenih vzornic.
Slika 17: Dnevnik 26. 4. 1999

Julija Raskina, ki je poleg Pavline najbolj očarala občinstvo tako v Ljubljani kot v
Cerknici, je v intervjuju povedala, da s svojim nastopom ni najbolj zadovoljna, je pa
vesela zmage v Ljubljani, saj je to njen drugi dom (slika 17).
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13. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti
mladosti ...«
15. april 2000

Zmagovalka turnirja Jelena Vitričenko
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13. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (15. april 2000)

V štirih kategorijah je nastopilo 51 tekmovalk iz 12 držav. Konkurenca je bila zelo
močna, saj so prišle delegacije iz vseh držav, ki so takrat krojile vrh svetovne ritmike:
Rusije, Belorusije, Ukrajine in Bolgarije.
Favoritinja med članicami je bila sicer Rusinja Julija Barsukova, ki pa je naredila veliko
napako v sestavi s kolebnico in zato osvojila tretje mesto. Zmage se je veselila Ukrajinka
Jelena Vitričenko, ki ji je po daljši odsotnosti z velikih tekmovanj uspel preboj med
najboljše. Na drugo mesto se je uvrstila temperamentna bolgarska državna prvakinja
Teodora Aleksandrova, ki je pred mnogimi leti na turnirju že nastopila v mlajših
kategorijah. Na četrto mesto, takoj za vzhodni blok, se je uvrstila državna prvakinja
Slovenije Dušica Jeremić. Moščanki Pia Pustovrh in Ajda Žitnik sta zasedli šesto in 12.
mesto.
Med mladinkami je zmagala Rusinja Olga Peskičeva, drugo mesto je osvojila Špela
Gala, tretje Katja Pokormjačo iz Belorusije. Uspeh domačega kluba sta dopolnili še
Andrea Žegarac s četrtim mestom in Anja Zupan s petim. Tjaša Tomažič in Anja
Hudernik sta se uvrstili na deseto in 12. mesto. Vse omenjene slovenske tekmovalke so
bile pozneje reprezentantke skupinske sestave.
Fotografija 51: Najuspešnejše tekmovalke Narodnega doma v mlajših kategorijah

Od leve: Neja Jerant, Andrea Žegarac, Špela Gala in Anja Zupan
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Neja Jerant je pokazala, da tudi med kadetinjami nima konkurence. in osvojila že svojo
tretjo zaporedno zlato medaljo v mnogoboju turnirja. Tako kot že dve leti prej, je na drugi
stopnički stala Mia Lisak iz Hrvaške, Ivana Petrušič, pred dvema letoma peta, pa je
napredovala na tretje mesto. Nastopili sta še Lea Rener in Tina Majhen, ki sta zasedli
sedmo oziroma deveto mesto.
Med deklicami je prav tako zmagala domačinka Hana Gaber pred Elizabeto Šamac iz
Varaždina in klubsko kolegico Aljo Debeljak. Četrto mesto je dosegla Lara Flegar, šesto
Aina Laimiš, sedmo mesto pa Monika Gradišnik
Slika 18: Dnevnik, 17. 4. 2000
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Jelena Vitričenko je bila rojena 25. novembra 1976. Trenirati je začela že pri štirih letih.
V slovitem klubu Derjugine jo je ves čas trenirala njena mama, tudi sama ritmičarka,
Nina Vitričenko. Prvo medaljo z večjih tekmovanj je osvojila za skupinsko sestavo na
olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni. Že od svojih prvih posamičnih uspehov se je
prikupila občinstvu, na sodnice pa nekako ni naredila takega vtisa, kot je želela. Večkrat
se je govorilo, da so sodnice pristranske do nje, dokončno pa je počilo na evropskem
prvenstvu v Zaragozi leta 2000, kjer je bilo suspendiranih šest sodnic, ostalim 26 pa je
bilo dano ostro opozorilo in prepoved sojenja na naslednjih olimpijskih igrah v Sydneyju.
Do zadnjega trenutka se je Jelena morala boriti za svoje mesto za olimpijske igre, saj ji
je ukrajinska zveza želela to preprečiti. Iz Sydneyja je prinesla bronasto kolajno, nato pa
končala kariero. Ob koncu je dejala: »Najpomembnejša stvar, ki sem se jo naučila v
vrhunskem športu, je doživljanje zmag drugih in pa, kako odpustiti ljudem.« V športni
karieri je osvojila 11 naslovov s svetovnih in deset z evropskih prvenstev. Trenutno
skupaj s svojo mamo Nino Vitričenko uči v Španiji.
Fotografija 52: Julija Barsukova

Fotografija 53: Vitričenko (foto Igor Modic)

Tako Barsukova (fotografija 52) kot Vitričenkova (fotografija 53) sta na posebno povabilo
organizatorja prišli v Slovenijo že pred turnirjem in se pridružili tekmovalkam Narodnega
doma na pripravah na Otočcu.
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V nedeljo je bil na vrsti zabavni program z gala revijo v športnem centru v Ribnici. Na
začetku so gledalce »ogrele« mladinke iz Narodnega doma. Na pesem Tequila so
predstavile delčke sestav z različnimi rekviziti, tako da so gledalci, ki so se s tem
športom srečali prvič, dobili vtis o ritmični gimnastiki in s katerimi rekviziti se vadi. Olga
Mancevič, takratna strokovna vodja odbora za ritmično gimnastiko pri GZS, je v
intervjuju ritmično gimnastiko opisala takole: »Zame je to mešanica med baletom,
gimnastiko, cirkusom in atletiko! Ja, cirkus zaradi zahtevnega dela z rekviziti –
kolebnico, obročem, žogo, kiji in trakom –, saj morajo dekleta imeti zelo dobro razvite
motorične sposobnosti in pa gibljivost. Atletika, ker je to vzdržljivost, gimnastika, ker je to
koordinacija in moč, ter balet, ker je to glasba. Še bolj na kratko pa bi razložila, da je to
kombinacija umetnosti in trdega športa.«
Za mladinkami so nastopile mlajše deklice v sestavi s kolebnicami, ki so pozneje
odplesale še ruski ples. Nastopile so tudi vse tri dobitnice kolajn iz članske konkurence
in pa najboljša dekleta Narodnega doma. Poleg tekmovalk ritmične gimnastike so
gledalci lahko videli oziroma slišali še plesalce iz Kazine in Bolera, Foxy teens, Sanjo
Doležal, Vilija Resnika, Nude in gasilsko godbo Ribnice (arhiv KŠRG ND).
Posnetek tekmovanja s komentatorko Jolando Bertole in strokovno vodjo tekmovanja
Marjeto Kline Suzič je bil ponovno uvrščen na drugi program Televizije Slovenija. Pred
prenosom so predvajali oglasno sporočilo Kovinoplastike Lož, v kateri sta nastopili Nina
Vengust in Dragana Stančić. Ker klub organizator tokrat v tekmovalnem delu turnirja ni
imel svojih članic, so ob začetku prenosa prikazali utrinke z otvoritvene slovesnosti, na
kateri so nastopile obetavne tekmovalke Narodnega doma: Nika Ojsteršek brez
rekvizita, Neja Jerant s kolebnico, Špela Gala z obročem, Anja Zupan z žogo in Andrea
Žegarac s kiji. Poleg tega pa še najmlajše v skupinski sestavi brez rekvizita in deklice s
kolebnicami. Komentatorka je opazila, da dvorana postaja kar premajhna za takšno
število gledalcev, in da bi morda morali organizatorji razmisliti o drugi lokacij, na primer
dvorani na Kodeljevem, kjer je potekal prvi turnir. Razložila je, kako so Barsukovo že
dobili pred kamere, a je mimo prišla njena trenerka, ki se je hudovala nad uvrstitvijo na
drugo mesto, Julija pa je ob tej informaciji razočarana odšla. Za komentar pa je bila že
pripravljena Jelena Vitričenko. Strokovna vodja je povedala, da je bila vesela, da
mednarodne sodnice in trenerke ob pogledu na mlade tekmovalke Narodnega doma
pomislijo na kakovostne ruske ali beloruske tekmovalke. Dejala je še, da je bila
organizacija turnirja zahtevna, vendar ji je pomagala ekipa nekdanjih tekmovalk (arhiv
ND – video posnetek TV Slovenija).
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14. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
14. april 2001

Mladinska reprezentanca v skupinskih sestavah s kolebnico skupaj z Alino Kabajevo
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14. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (14. april 2001)

Štirinajsti mednarodni turnir je bil ponovno nekaj posebnega. Zaradi priprav mladinske
reprezentance v skupinskih sestavah na evropsko prvenstvo v Ženevi so se organizatorji
odločili prvič povabiti tudi ekipe skupinskih sestav. Skupno je v mnogoboju posameznic
in skupinskih sestavah nastopilo 53 tekmovalk iz 11 držav. Prvič so gledalci lahko videli
tekmovalke iz Avstralije in Gruzije.
Potem, ko je osvojila medalji leta 1996 in 1997 med mladinkami, je leta 2001 Rusinja
Alina Kabajeva pokazala, da je resnično dozorela v vrhunsko tekmovalko in zmagala z
več kot sedmimi točkami prednosti v članski konkurenci. Najvišjo oceno tekmovanja, 28
točk, je dosegla s kiji. Za drugo mesto so se borile Belorusinji Ina Žukava in Valerija
Vatkina, ki je tokrat tekmovala za Avstralijo, Bolgarka Kristina Rangelova, udeleženki
olimpijskih iger 2000 v Sydneyju gruzijska šampionka Inga Tavdišvili in italijanska
prvakinja Laura Zachilli, ter seveda slovenska tekmovalka Mojca Rode. Najbolj
zanesljivo sta izvedli svoje sestave prav Rodetova, ki ji je osvojila srebro, in Rangelova,
ki je odnesla bron. Naslednje štiri potencialne kandidatke za medaljo so delale napake
predvsem v sestavi s kiji. Zachillijeva se je uvrstila na četrto mesto, Žukava na peto,
Tavdišvilijeva na šesto in Vatkina na sedmo. Slednja je razočarala, saj so sodeč po
njenih nastopih na prejšnjih turnirjih od nje zvesti gledalci pričakovali več. Slabša forma
je verjetno posledica selitve iz Belorusije v Avstralijo, kjer je njen oče prevzel vlogo
trenerja športne gimnastike. Ajda Žitnik iz Most se je uvrstila na deveto mesto, Tjaša
Šeme iz Narodnega doma pa na 12. Turnir je tokrat žal zaznamoval tudi polurni izpad
elektrike med nastopi članic.
Fotografija 54, 55: Tekmovalke Narodnega doma z zmagovalko Alino Kabajevo

Levo: Tjaša Šeme, Alina Kabajeva; Desno: spredaj Alina Pšeničny, Rebeka Cepuder, Evita Pšeničny,
Valeska Gaber, zadaj Alina Kabajeva
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Štirikratna zmagovalka MTM Alina Kabajeva je bila rojena leta 1983 v Taškentu v
današnjem Uzbekistanu. Trenirati je začela pri štirih letih. Zaradi očeta, profesionalnega
igralca nogometa, so se veliko selili. Kot najstnico jo je mama peljala v moskovsko šolo
k Irini Viner, ki je v Kabajevi takoj videla potencial, saj je imela dve bistveni odliki
pomembni za ritmično gimnastiko – izjemno gibljivost in eksplozivnost. Že leta 1998 je s
15 leti prvič postala evropska prvakinja. Skupno ima pet naslovov evropske prvakinje in
tri naslove svetovne prvakinje. Vsi so pričakovali da bo v Sydneyju postala še olimpijska
prvakinja, vendar je z obročem naredila veliko napako in pristala na tretjem mestu. Leta
2001 je bila suspendirana zaradi jemanja nedovoljenih diuretikov. Po vrnitvi na
tekmovanja je imela jasen cilj – osvojiti zlato medaljo na olimpijskih igrah v Atenah leta
2004.
Mojca Rode (fotografija 52), poleg Monike Podpečan edina, ki je osvojila srebrno
medaljo v kategoriji članic, je bila rojena leta 1983 na Vrhniki. Najprej je trenirala pod
vodstvom Špela Mohar na Vrhniki, nato pa je prešla v KŠRG Šiška. Tam je vadila pod
vodstvom Mariete Stoimenove, zadnje leto (2009) pa jo trenira Viktorija Rus. Rodetova
je na državnem prvenstvu na prvem ali drugem mestu zadnjih deset let, od leta 2002
dalje pa ves čas prvakinja z izjemo leta 2005, ko ji je naslov v absolutni kategoriji
»odščipnila« članica Narodnega doma Tjaša Šeme. Leta 1999 je bila v ekipi skupinske
sestave na evropskem prvenstvu v Budimpešti in svetovnem prvenstvu v Osaki.
Posamezno je tekmovala na evropskih prvenstvih v Portu 1998, Zaragozi 2000, Moskvi
2005 in 2006, Bakuju 2007 in Torinu 2008 ter svetovnih prvenstvih v Madridu 2001 in
Bakuju 2007. Najboljši rezultat je dosegla na evropskem prvenstvu v Moskvi leta 2006,
ko je bila v mnogoboju 14.
Fotografija 56: Mojca Rode
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Gledalci so se posebej veselili tekmovanja v skupinskih sestavah, saj teh v Sloveniji do
tedaj ni bilo moč videti v živo. Najbolj so navdušile mladinke beloruske reprezentance, ki
so vajo s petimi kolebnicami obakrat izvedle brez večjih napak. Na drugo mesto so se
zanesljivo uvrstile slovenske tekmovalke v postavi Andrea Žegarac, Špela Gala, Neja
Jerant, Anja Zupan iz Narodnega doma, Anja Hudernik iz Maribora ter Tjaša Tomažič iz
KŠRG Šiška. Čehinje, ki so osvojile bron, so prvo sestavo izvedle bolje od Slovakinj, v
drugo pa je bilo obratno, a ne s takšno prednostjo, da bi zadostovalo za preobrat.
Vse tri medalje v kategoriji deklic so ostale v Narodnem domu. Že drugič zaporedoma
sta na prvem in tretjem mestu stali Hana Gaber in Alja Debeljak, medtem ko je Aina
Laimiš napredovala s šestega mesta na drugo. Uspeh so dopolnile še Lara Flegar, Nika
Ojsteršek, Monika Gradišnik in Ajda Mujdžić, ki so se uvrstile od šestega do devetega
mesta.
Tokrat so bile domače tekmovalke še posebno vesele, saj so lahko v živo videle svojo
vzornico Lariso Lukjanenko, ki je prišla v Ljubljano kot trenerka beloruske delegacije.
Lukjanenkova, sicer rojena v Kazahstanu, je bila ena od uspešne vrste beloruskih
tekmovalk Galine Krilenko. V svoji športni karieri ni dosegla veliko medalj z največjih
tekmovanj, saj so bile dolgo časa pred njo druga imena Sovjetske zveze – Aleksandra
Timošenko, Oksana Skaldina, Oksana Kostina. Pozneje pa je velikokrat na tekmovanjih
v svojih sestavah grešila v ključnem trenutku in ostala brez medalje. Vseeno je pustila
neizbrisni pečat ritmični gimnastiki, saj so bile njene sestave ene od najzanimivejših.
Izvirne povezave gibanja s telesom, rizični meti rekvizitov in težavnostne stopnje
elementov še danes s pridom koristijo tako tekmovalke kot trenerke pri sestavljanju
novih tekmovalnih kompozicij. Zagovorniki »dobrih starih časov ritmike« bodo prav
Lukjanenkovo kot prvo postavili za vzgled v primerjavi z današnjimi prenatrpanimi
akrobatskimi sestavami. Tudi nekdanje tekmovalke ritmične gimnastike so se vedno
rade vračale na turnir. Ena od njih, Zala Zaletel, ki je na turnirju večkrat sodelovala kot
mednarodna sodnica, je to leto skupaj z Mitjo Petkovškom, enim najboljših telovadcev
sveta, večkratnim svetovnim in evropskim prvakom na bradlji, in Lariso Lukjanenko
podeljevala odličja tekmovalkam.
Zaradi medijske zvezde Aline Kabajeve je bil turnir za novinarje še toliko bolj zanimiv.
Kabajeva, ki so ji nekateri očitali, da je bolj cirkusantka kot telovadka, je za Delo o
novem pravilniku za ocenjevanje dejala: »Nova pravila so zares težavna in zahtevajo
izjemno fizično pripravljenost ter maksimalno koncentracijo.« Povedala je tudi, da je od
ritmične gimnastike mogoče živeti: »Največ prihodkov dobim od snemanja reklam. Imam
štipendijo, nekaj pa dobim tudi od turnirskih nagrad. Zelo naporen je bil zadnji mesec, ki
sem ga preživela na Japonskem, kjer sem snemala film Rdeča senca.«(Delo, 17. 4.
2001)
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15. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
20. april 2002

Tekmovalke Narodnega doma v najmlajši kategoriji - deklice
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15. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (20. april 2002)

Na jubilejnem 15. turnirju je nastopilo 61 tekmovalk iz 14 držav. Prvič smo na turnirju
videli predstavnice Izraela, po dolgem času pa tudi hkrati vse predstavnice nekdanje
Jugoslavije: Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine.
Svetovna prvakinja v ekipnem mnogoboju iz Madrida 2001 Rusinja Liasan Utjaševa se
je po težki poškodbi uspešno vrnila v mednarodno areno in kljub manjšim napakam v
svojih sestavah zmagala predvsem po zaslugi originalnih elementov. Kot leto poprej je
bila najvišje ocenjena sestava s kiji (28,199 točke). Po petih letih se je v Ljubljano vrnila
Belorusinja Elona Osiadovska, ki je zlatu iz kadetske in srebru iz mladinske kategorije
dodala še srebro med članicami. Njen uspeh je dopolnila rojakinja Olena Tkačenko, ki
se je uvrstila pred Rusinjo Olgo Kapranovo. Z dobrimi predstavami je gledalce na
Galjevici spravila na noge Mojca Rode, ki je končala na petem mestu. Svoj krstni nastop
v članski kategoriji je uspešno prestala Andrea Žegarac, ki se je uvrstila tik za finalistko
svetovnega prvenstva Izraelko Yael Yunger, ki je bila šesta, in pred klubsko kolegico
Tjašo Šeme.
Med mladinkami je največ pokazala Rusinja Darja Černjavska. Srebrna je bila Izraelka
ruskega rodu Irina Risenson, ki se vse do danes (2009) redno uvršča v finale svetovnih
in evropskih prvenstev, uvrstila se je tudi na olimpijske igre 2008. Za njima sta se zvrstili
obe najboljši slovenski mladinki, Špela Gala in Neja Jerant. Prva, ki je že imela zlato in
srebro s tega turnirja, je tokrat osvojila bron, Jerantova, trikratna zmagovalka, pa je
tokrat ostala brez odličja. Lea Renar je bila med 19 tekmovalkami deveta.
Pri kadetinjah je blestela drobcena Nemka Lydia Lott, ki se ji je poznala beloruska šola
priznane trenerke iz Minska, Galine Krilenko. Najbolje uvrščena Slovenka je bila Hana
Gaber, ki je gotovo računala višje mesto, a je z obročem naredila veliko napako in
osvojila bron, srebro pa je pripadlo Čehinji Krystini Mallatovi. Ani Mariji Horvat je ušla
žoga in tudi Moniki Gradišnik z obročem ni šlo najbolje. Uvrstili sta se na četrto in šesto
mesto.
Deklice so bile bolj zanesljive in beležili smo dvojno zmago. Nika Ojsteršek je zmagala
pred Ajdo Mujdžić in Nemko Karolino Witozak, šesta je bila Lea Golar, deveta Irena
Čepin in deseta Urška Debevec. Veronika Cencen in Rebeka Cepuder sta nastopili le
brez rekvizita.
Ob odsotnosti Dušice Jeremić so bila pričakovanja uperjena k Mojci Rode, ki je dejala:
»S trenerko sva prejšnji teden sestave zelo spremenili, tako da so zdaj veliko težje, a
moj nastop bi bil lahko še vseeno boljši, saj sem na treningu že izvajala sestave brez
napak. Domače občinstvo pa me je le še dodatno motiviralo, saj sem se lahko ravno z
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njegovo pomočjo povsem prepustila glasbi,« je bila po tekmovanju zadovoljna
Rodetova, saj se je dobro zavedala, da v sam vrh ni mogla. (Slika 20; Dnevnik, 22. 4.
2002) »Zadovoljna sem, da sem kljub poškodbi noge stisnila zobe in nastopila pred
domačim občinstvom. To je bil moj prvi nastop v članski konkurenci, zato sem imela še
precej treme in sem v sestavah napravila kar nekaj napak,« je povedala Andrea
Žegarac. »Prvič sem v Sloveniji in zelo mi je všeč tukaj. V vajah sem napravila nekaj
napak, vendar sem s svojimi nastopi kljub temu zadovoljna, saj sem na tako močnem
turnirju zmagala. Hvala organizatorjem za povabilo in zagotovo se še vidimo,« je po
svojih nastopih dejala Utjaševa, ki je bila po dopinškem suspenzu Aline Kabajeve in Irine
Čaščine prvo ime ruske reprezentance. (Slika 19; Ekipa, 22. 4. 2002)
Slika 19: Ekipa, 22.4.2002

Slika 20: Dnevnik, 22.4.2002
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16. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
26. april 2003

Alina Kabajeva
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16. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (26. april 2003)

Šestnajsti MTM je bil eno prvih velikih tekmovanj po večjih spremembah pravilnika. S
tem izzivom se je spopadlo 48 tekmovalk iz 14 držav – Avstrije, Belorusije, Belgije,
Češke, Hrvaške, Izraela, Italije, Srbije in Črna gore, Madžarske, Nemčije, Rusije, Turčije,
Ukrajine in Slovenije.
Kazalo je, da so spremembe pisane na kožo Alini Kabajevi, ki je Ljubljano obiskala že
četrtič in tudi tokrat – že tretjič – na MTM prepričljivo zmagala. Po enoletnem suspenzu
zaradi jemanja diuretikov za čim hitrejšo izgubo telesne teže je pokazala, da še vedno
sodi v svetovni vrh, saj je z odličnimi nastopi navduševala ljubitelje ritmične gimnastike.
Z drugim mestom je Rusijo uspešno zastopala tudi mlada Svetlana Putinceva. Po
sklenitvi vrhunske ritmične kariere Osiadovske, Raskine in Tkačenkove je veliko
priložnost takoj dobila beloruska članica Valerija Kurilska, ki je leto prej osvojila vse
najpomembnejše turnirje kot mladinka. Na četrtem mestu je končala ena najuspešnejših
avstrijskih tekmovalk Caroline Weber, finalistka takratnega evropskega prvenstva v
Granadi, ki se je iz leta v leto prebijala bolj v ospredje in se uvrstila tudi na olimpijske
igre v Pekingu 2008. Slovenke v močni mednarodni konkurenci niso imele možnosti
boriti se za odličja. Mlada reprezentantka Andrea Žegarac se je kljub napakam v sestavi
s kiji in trakom uvrstila najvišje od slovenskih tekmovalk in s petim mestom ponovila
lanski uspeh Mojce Rode. Takoj za njo se je uvrstila klubska kolegica Tjaša Šeme, ki je
tudi naredila nekaj nepotrebnih napak, a je bila z nastopom vseeno zadovoljna.
Štirinajstletna Špela Gala je presenetila in svoj krstni nastop med članicami končala na
devetem mestu.
Andrea Žegarac (rojena leta 1987) in Špela Gala (rojena 1988) sta imeli podobno
uspešni športni poti v ritmični gimnastiki. Obe omenjeni tekmovalki Narodnega doma sta
od prvih korakov v ritmični gimnastiki vadili pod vodstvom Alene Jakubovske in od leta
1998 tudi pod vodstvom Alene Salavjove. Žegarčeva je bila državna in pokalna prvakinja
med leti 1996 in 1999. Do leta 2005 se je na državnem prvenstvu uvrščala na prva tri
mesta. Na MTM je osvojila tri srebrne kolajne v mlajših kategorijah, med članicami pa se
je uvrščala tik za najboljše svetovne tekmovalke. Gala se je uvrščala med prve tri na
državnih prvenstvih od leta 1997 do leta 2003, leta 2004 in 2005 pa je bila četrta. Svoje
uspehe sta potrjevali tudi na mednarodnih turnirjih, kjer sta se redno uvrščali v finale in
osvajali odličja. Skupaj z ostalimi reprezentantkami Slovenije sta se udeležili
mladinskega evropskega prvenstva v skupinskih sestavah v Bernu v Švici, kjer so z 11.
mestom v mnogoboju dosegle največji tovrstni uspeh doslej. Nastopili sta tudi na
članskih evropskih prvenstvih v Kijevu leta 2004 in Moskvi 2005 ter svetovnem
prvenstvu v Bakuju leta 2005. Takrat sta Žegarčeva (fotografija 57) in Gala (fotografija
58) ekipno zasedli 15. mesto, kar je še danes največji slovenski uspeh na SP.
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Fotografija 57: Andrea Žegarac

Fotografija 58: Špela Gala

Med mladinkami je največ pokazala Rusinja Alina Kocar, ki se je uvrstila pred Alino
Popovkino iz Ukrajine in Johhano Gabor iz Nemčije. Ob odsotnosti najboljše slovenske
mladinke Neje Jerant, ki je tekmovanje spremljala z nogo v mavcu, sta uspešno nastopili
Lea Renar in Urška Krenk. Zasedli sta peto in šesto mesto, medtem ko je bila Mojca
Justin 11.
V mlajših kategorijah so bile Slovenke pričakovano višje, čeprav na sam vrh niso
posegle. Med kadetinjami je slavila Aleksandra Popovkina, sestra drugo uvrščene Aline
v mladinski kategoriji, pred Hano Gaber in Ajdo Mujdžić iz Narodnega doma. Monika
Gradišnik je bila šesta.
Tudi med najmlajšimi je na najvišjo stopničko stopila Rusinja in sicer Olga Pautova.
Sledile so štiri tekmovalke Narodnega doma. Najprej srebrna Lea Golar, bronasta
Veronika Cencen, nato Urška Debevec in Rebeka Cepuder. Gruša Kočica je bila osma,
Tanja Holc deveta, Nina Košnjek pa je nastopila izven konkurence.
Žegarčeva je ob koncu tekmovanja za novinarje povedala, da obžaluje zamujeno
priložnost: »Povsem zadovoljna sem lahko le z nastopom z obročem, čeprav je peto
mesto na tako močnem tekmovanju zame velik uspeh. Škoda le, da nisem izkoristila
prednosti domačega terena in se povzpela še malce višje.« (Dnevnik, 28. 4. 2003). »Z
nastopi sem zadovoljna, čeprav sem naredila nekaj neumnih napak. Vesela sem, da so
se težki treningi obrestovali.« (Slika 21; Ekipa, 28. 4. 2003)
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Slika 21: Dnevnik, 28.4.2003

»Tu se odlično počutim in vedno znova dosežem dober rezultat. Vesela sem, da so mi
sestave dobro uspele in sem se v dobri luči predstavila mednarodnim sodnicam. Še se
bom vrnila k vam,« je bila zadovoljna Alina Kabajeva po odličnih sestavah, s katerimi je
navdušila ljubljanske gledalce (Delo, 28. 4. 2003). Kabajeva tudi ni skrivala svojih
ambicij za prihajajoče svetovno prvenstvo: »Današnja zmaga je še ena stopnička bližje
k uresničitvi mojega cilja – zmage na septembrskem svetovnem prvenstvu v
Budimpešti.« (Večer, 28.4.2003).
Na turnir je prvič prišla dobro poznana španska fotografinja Esther Teijeira, ki je ujela v
svoj objektiv tudi naslednje dobitnice medalj (fotografije 59 – 61)
Fotografija 59, 60, 61 in 62: Nekatere od dobitnic medalj s turnirja

Kocarjeva

Popovkina

Kurilska

Putinceva
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17. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
20. marec 2004

Miss simpatičnosti Ljubov Čarkašina
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17. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (20. marec 2004)

Tokrat so v Ljubljano prišle tekmovalke iz 12 držav - Avstrije, Belorusije, Belgije, Češke,
Hrvaške, Izraela, Italije, Litve, Madžarske, Rusije, Slovaške in Slovenije. V vsaki od štirih
kategorij je nastopilo po 16 tekmovalk. Zaradi velikega števila tekmovalk so organizatorji
tokrat prvič poskusili z novim sistemom tekmovanja v kategoriji mladink.
Prav tako kot že 16. je bil tudi ta turnir v znamenju ruske prevlade, saj so dekleta
odnesla tri od štirih zlatih medalj. Nov sistem tekmovanja je bil tak, da so vsa dekleta
nastopila z obročem in kiji, samo prvih osem po seštevku teh dveh ocen pa je izvedlo še
sestavi z žogo in trakom. Med članicami je zlato osvojila nova zvezda tega športa,
svetovna prvakinja z zadnjega prvenstva v Budimpešti 2003, Olga Kapranova, ki je dve
leti prej na turnirju še stala v senci drugih zvezdnic. Ocena Kapranove za sestavo s kiji,
27,4 točke, je bila daleč najvišja (za točko in pol od vseh ostalih ocen) na turnirju. Na
drugo mesto se je uvrstila Belorusinja Ljubov Čarkašina, ki je že stala na zmagovalni
stopnički v dvorani Krim in sicer leta 2001 kot del mladinske reprezentance v skupinskih
sestavah. Tretja je bila, kot že leto prej, njena rojakinja Valerija Kurilska. Sledila je trojica
iz Narodnega doma Tjaša Šeme, Andrea Žegarac in Špela Gala. Neja Jerant še ni
sanirala lanske poškodbe kolena in je nastopila le z obročem.
Slika 22: Delo, 22.3.2004
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Vse mladinke so nastopile z žogo in kiji, osem najboljših po seštevku točk za ti dve
sestavi pa je tekmovalo še tretjo sestavo s kolebnico ali trakom. Dvojno zmago sta
prepričljivo osvojili članici Narodnega doma Urška Krenk in Hana Gaber, na tretje mesto
se je uvrstila Serenella Toniutti iz Italije. Tekmovalka iz ŠD Moste Pia Arhar (miss športa
Slovenije 2008) je bila deseta.
Fotografija 63: Urška Krenk

Fotografija 64: Hana Gaber

Zmagovalka med mladinkami Urška Krenk (fotografija 63) je bila tudi državna prvakinja
leta 2002 in 2004 ter podprvakinja leta 2003. Krenkova se je visoko uvrščala tudi na
pomembnih mednarodnih tekmovanjih za mlajše kategorije – Zlatem obroču v Bolgariji
in Portimau na Portugalskem. Hana Gaber (fotografija 64) je bila rojena leta 1991 v
Ljubljani. S šestimi odličji je tekmovalka, ki je osvojila največ medalj v mnogoboju
Mednarodnega turnirja mladih. V svoji zbirki ima dve zlati kolajni v kategoriji deklic ter
srebrno in bronasto v kategoriji kadetinj in mladink. Gabrova je osvajala odličja tudi na
domačih prvenstvih. Medaljo je osvojila na vseh državnih prvenstvih od leta 1999, ko je
prvič tekmovala na državnem prvenstvu v skupinskih sestavah mlajših deklic, pa do leta
2004, ko je kot mladinka zadnjič nastopila na prvenstvu. Leta 2005 je bila udeleženka
mladinskega evropskega prvenstva v Moskvi. Po karieri v ritmični gimnastiki se je
posvetila plesu in gledališču.
V najmlajših dveh kategorijah je bila kar tretjina tekmovalk iz Slovenije, zmagovalki pa
Rusinji. Med kadetinjami, kjer so dekleta poleg obvezne sestave s kolebnico lahko
izbirale med žogo ali kiji, je slavila Kristina Sizova, na drugi stopnički je stala Ajda
Mujdžić, na tretji pa Lea Golar (fotografija 66). Poleg omenjenih dveh je nastopila še po
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ena tekmovalka iz vsakega od štirih slovenskih klubov. Veronika Cencen iz ND se je
uvrstila na sedmo, Kaja Toplišek iz ŠD Moste na 11., Tanja Holc iz Maribora na 12. in
Larisa Janžič iz KŠRG Šiška na 14. mesto.
Fotografija 65: Ajda Mujdžić

Fotografija 66: Lea Golar

Ajda Mujdžić (fotografija 65) se je rodila leta 1993. Šestkratna državna prvakinja je
naslove osvojila najprej v skupinskih sestavah v kategoriji mlajših deklic leta 2002 in
2003, nato pa posamično od leta 2004 do leta 2007. Uspehe v Sloveniji je dopolnila z
medaljami na mednarodnih tekmovanjih, leta 2006 pa se je udeležila tudi mladinskega
evropskega prvenstva v Moskvi.
Med deklicami so domačinke tokrat prvič ostale brez kolajn. Od uvedbe omenjene
kategorije na 11. MTM, so na zmagovalni stopnički vedno stale deklice iz Narodnega
doma. Vse do 16. MTM, ko je zmagala Rusinja, a vsaj srebro in bron sta ostala doma.
Tokrat sta bili najvišje Rusinji Lera Takšejeva in Darja Pervertova. Madžarka Nicoletta
Fejes, ki je imela enak končni rezultat kot drugo uvrščena, se je morala sprijazniti s
tretjim mestom, saj pravilnik (od leta 2000) ne dovoljuje več deljenja mest. Uvrstitev se
določi glede na to, katera telovadka ima višjo oceno tehnične vrednosti. Sledili sta ji
Tinkara Remic in Manca Marcelan, nato Polona Pečan in Evita Pšeničny na sedmem in
osmem mestu, ter Ana Gomzi in Manca Justin na desetem in 11. mestu. Emina Haračič
in Anna Vidovič sta nastopili samo z vajo brez rekvizita.
Organizatorji so vedno skušali slediti trendu in na otvoritev povabiti znane slovenske
športnike. Tokrat je nastopil, takrat še mlad, danes pa že uveljavljen plesalec hip hopa
Nejc Škrobe.
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18. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti...«
9. april 2005

Tjaša Šeme
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4.3.18

18. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (9. april 2005)

Na 18. Mednarodnem turnirju mladih so se v močni konkurenci pomerile reprezentantke
iz 18 držav. Poleg tekmovalk iz Češke, Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Italije, Srbije in
Črne gore, Nemčije, Poljske, Rusije in Belorusinje, ki so jih bili na turnirju že stalni
gostje, so se prvič predstavile tudi reprezentantke Argentine, ZDA, Kanade,
Nizozemske, Španije, Francije in Belgije.
Vendar 18. MTM ni obetal zvenečih imen le po tekmovalni plati, saj so organizatorji
napovedovali, da v Slovenijo prihaja tudi prva olimpijska prvakinja v tem športu,
Kanadčanka Lori Fung, ki je slavila zmago na igrah leta 1984 v Los Angelesu. Z nemško
ekipo je prispela Ukrajinka Aleksandra Timošenko, prav tako v vlogi mednarodne
sodnice, ki je konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let minulega stoletja
zaznamovala ta šport in narekovala razvoj ritmike. Skupaj je na evropskih in svetovnih
prvenstvih osvojila 24 kolajn, poleg tega je leta 1988 na olimpijskih igrah v Seulu osvojila
bron, že štiri leta pozneje v Barceloni pa je postala še olimpijska prvakinja. Do leta 2004,
ko je Alina Kabajeva v Sydneyju zmagala in izenačila njen dosežek, je bila edina z
dvema medaljama z olimpijskih iger. Med nekdanje zelo uspešne tekmovalke, ki so bile
na turnirju v vlogi sodnice, pa sodi tudi Dara Terzić iz Srbije, ki je bila poleg Milene Rejlin
edina udeleženka Jugoslavije na olimpijskih igrah v Seulu leta 1988 (fotografija 67).
Fotografija 67: Olimpijski zmagovalki Aleksandra Timošenko in Lori Fung

Prvo ime turnirja je bila svetovna prvakinja in zmagovalka zadnjega MTM Olga
Kapranova. Prva trenerka Kapranove, ki je začela trenirati leta 1993 s šestimi leti, je bila
Jelena Nefedova. Leta 2002 jo je v klub Gazprom v Moskvi povabila Irina Viner. Ko sta
Alina Kabajeva in Irina Čaščina končali tekmovalno pot je postala številka ena v ruski
reprezentanci. Osvojila je zlate medalje v mnogoboju na evropskem prvenstvu v Moskvi
2005, svetovnem prvenstvu v Bakuju 2005, Patrasu 2007 in Torinu 2008. Na olimpijskih
igrah v Pekingu 2008 se je uvrstila na četrto mesto mnogoboja.
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Turnir je minil v znamenju ruske zvezdnice Olge Kapranove (fotografija 68) in odličnih
slovenskih nastopov. Aktualna svetovna prvakinja iz Budimpešte je v Ljubljani osvojila
pet zlatih kolajn in postala prva dama turnirja, druga je bila bronasta s svetovnega
prvenstva Belorusinja Ljubov Čarkašina, tretja pa prav tako varovanka Irine Viner in
ruskega centra v Novogorsku Zarina Muhtidinova. Tjaša Šeme je bila četrta, Andrea
Žegarac peta, Špela Gala pa sedma, kar je bil dober obet pred nadaljevanjem sezone, v
kateri je omenjene tekmovalke čakalo najprej junija evropsko prvenstvo, nato
sredozemske igre, univerzijada, za konec pa še svetovno prvenstvo. Mojca Rode je v
spremstvu Mitje Petkovška, telovadca športne gimnastike, ki je dekletom podelil
priznanja, tekmovanje tokrat spremljala v vlogi gledalke, saj jo je še pestila poškodba
gležnja.
Fotografija 68: Olga Kapranova;

Med mladinkami ni imela prave konkurence Kanadčanka Jessica Ho, ki je zmagala pred
Italijanko Veronico Longo in predstavnico Narodnega doma Hano Gaber. Urška Krenk je
nastopila samo s sestavo s kiji, za katero je prejela najvišjo oceno med mladinkami.
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Kadetinje so se predstavile z obročem kot obveznim rekvizitom in kolebnico ali kiji kot
izbirnim. Prepričljivo je osvojila zlato Belorusinja Julija Bičun, medtem ko se je bil hud
boj za srebro med slovenskima predstavnicama in Kanadčanko Tiffany Chu, ki je na
koncu stala na drugi stopnički pred bronasto Ajdo Mujdžić in Leo Golar , ki je ostala brez
medalje. Nina Košnjek, Gruša Kočica in Larisa Janžič so se uvrstile na deveto, deseto in
12. mesto, Veronika Cencen na 15.
Drugo zlato medaljo za Kanado je osvojila Bao Bao Dou, ki je prehitela Španko Natalio
Garcio Timofejevo in Roso Gerwik iz Nemčije. Tik ob stopničkah so stale Lara Krivec
Bochl, Polona Pečan in Manca Marcelan, s presledki sledijo še Tinkara Remic, Emina
Haračič, Evita Pšeničny, Maruša Mokorel, Anna Vidovič, Sara Domanjko in Kaja Vranc.
Z januarjem 2005 je v veljavo stopil nov pravilnik za ocenjevanje. Zaradi tega je bilo na
turnirju videti veliko napak tekmovalk, saj je imela večina nove ali pa močno
spremenjene vse sestave, sezona pa se je šele dobro začenjala. Kaj so prinesle
spremembe? Težine se izvajajo samo še izolirano – ni več kombinacij - in zmanjšanje
vrednosti elementov na kolenih. Večje odbitke za izvedbene napake: namesto 0,10 za
prestop 0,20 točke, večji odbitki za padce rekvizitov – od 0,10 do 0,50 točke. In pa
sprememba, ki je bila morda najbolj očitna (slišna) gledalcem – v glasbi so prvič
dovoljeni vokali, a brez besedila. Članice so imele največ težav s kolebnico, ki ni bila v
programu zadnjih dveh let. Tako je bilo tudi z Andreo Žegarac, ki je sicer odlično
izvedeno sestavo s kolebnico končala z veliko napako pri ujemu zadnjega meta. Prav
tako pa je kolebnica v prestop ušla Zarini Muhtidinovi. Najboljše tri članice so najboljše
ocene prejele za sestave z žogo, za sestave s trakovi so vse tekmovalke dobile občutno
nižje ocene kot za druge sestave. Pri mladinkah in kadetinjah je mednarodna stroka dala
še večji pomen izvedbi, saj se dobljene točke šteje dvojno. Tako je prvič najvišjo oceno
tekmovanja dobila kadetinja. Julija Bičun je za svojo sestavo z obročem prejela 22,283
točke.
Trenerka slovenske reprezentance in strokovna vodja KRG Narodni dom, Lena
Jakubovska, je na tiskovni konferenci poudarila, da je turnir izjemno kakovosten v vseh
kategorijah, za članice pa izjemnega pomena, saj jih junija čaka nastop na evropskem
prvenstvu v Moskvi, nato so na sporedu sredozemske igre, pa univerzijada, za konec pa
še svetovno prvenstvo. Sezona se je šele dobro začela in vsa dekleta imajo nove
sestave, saj je z letom 2005 stopil v veljavo nov pravilnik za ocenjevanje. Kljub temu je
bila mnenja, da so reprezentantke dobro pripravljene in upala je, da bodo to tudi
dokazale. (arhiv ND). Na koncu je bila z reprezentantkami zadovoljna in povedala je še,
da jih čaka veliko pomembnih tekem, vendar se jih bodo udeležile le, če bo v klubu
dovolj denarja: »Žal kljub nizanju odmevnih uspehov nimamo nobene pomoči
Gimnastične zveze Slovenije, saj državnim reprezentantkam tekme plačujejo v največji
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meri starši, kar je za njih velikokrat (pre) velik zalogaj. Škoda, ker smo dosegli neko
kakovostno raven, na kateri bi lahko gradili, vendar brez finančne pomoči pač ne gre.«
(Slika 23; Ekipa, 7. 4. 2005)
Tjaša Šeme je bila že pred tekmo optimistična: «Veselim se nastopa pred domačimi
gledalci, pred katerimi se želim pokazati v najboljši luči, torej da bi bile moje sestave kar
najbolj podobne tistim s treninga in da bi odpravila napake, ki so se mi prikradle v nastop
na prejšnji tekmi.« (Delo,7. 4. 2005) Po tekmi pa je dejala: «Sem zelo zadovoljna, saj
sem dobro tekmovala, z izjemo sestave z žogo. Prav razočarana sem, da sta se mi
lahko v sestavo prikradli dve tako neumni napaki, ponavadi namreč tako ne grešim.
Menim, da sem na dobri poti do vrhunskih dosežkov, izpiliti je potrebno le še
malenkosti.«
Še več razlogov za nasmešek na obrazu je imela po tekmi njena klubska kolegica
Andrea Žegarac, ki je zasedla peto mesto. Še tik pred tekmovanjem zaradi poškodbe
noge, zaradi katere je dan poprej preživela namesto na treningu na urgenci, ni vedela,
ali bo sploh lahko nastopila. Pomagala ji je šele protibolečinska injekcija, pogumen
nastop pa je poplačal vse težave. »Res sem vesela, da sem lahko nastopila na
domačem turnirju in se tudi s tem zahvalila prizadevnim prirediteljem, ki nam leto za
letom omogočijo borbo z najboljšimi na svetu,« se je veselila Žegarčeva, odmeven
slovenski uspeh pa je s sedmim mestom dopolnila še Špela Gala. (Ekipa, 11. 4. 2005)
Slika 23: Ekipa, 11.4.2005
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Vlogo glavne sodnice je že desetič prevzela Heide Bruneder, ki je povedla, da so vse
sodnice dobro preučile novi pravilnik. Pohvalila je tudi organizatorje z Marjanom
Jerantom, predsednikom OO 18. MTM, ter strokovno vodjo Marjeto Klina Suzič na čelu.
Z veseljem so kot uradno fotografinjo sprejeli medse tudi priznano fotografinjo Esther
Teijeira. Častno pokroviteljstvo nad turnirjem je prevzela županja mestne občine
Ljubljana Danica Simšič.
Nepogrešljivi del turnirja so bili ves čas tudi prenosi Televizije Slovenija s komentatorko
Jolando Bertole v družbi z eno od strokovnjakinj ritmične gimnastike. Ti prenosi so
omogočili, da so lahko nastope domačih in tujih največjih zvezdnic tega športa spremljali
gledalci po vsej Sloveniji in ne le obiskovalci turnirja v Ljubljani. Poleg tega pojavljanje
na televizijskem sporedu omogoča lažje pridobivanje sponzorskih sredstev. S tem je
turnir prispeval k prepoznavnosti ritmične gimnastike in jo približal širšim množicam.
Jolanda Bertole, ki jo v Sloveniji (poleg plavanja) vsekakor povezujemo z ritmično
gimnastiko, se je odzvala vabilu, da za diplomsko nalogo zapiše svoje videnje turnirja:
»Vsak MTM bi lahko bil svoja zgodba, vsak nastop zgodba zase. Vsekakor je MTM dal
pečat ritmični gimnastiki in športu v Sloveniji. Iz majhne tekme je prerasel v tekmo z
največjimi imeni svetovne ritmike. Resnično smo imeli priložnost videti prav vse
najboljše, še posebej na veliki nagradi v letih 1996 in 1997, ko smo videli Jekaterino
Serebrijansko, Jeleno Vitričenko in druge, pa že v tistih letih tudi, takrat sicer še
mladinko, Alino Kabajevo, ki mi je takoj padla v oči s svojo izredno in prav neverjetno
gibčnostjo. Že takrat sem rekla in tudi strokovnjakinje, to deklico si je treba zapomniti.
Če kdo, potem bo ta kar nekaj let vladala na vrhu. In res je bilo tako. Vse to so
tekmovalke, ki so bile na samem vrhu evropskih in svetovnih prvenstev ter olimpijskih
iger. Le redko kateri šport se lahko pohvali s tako udeležbo na tekmovanju v Sloveniji.
Tako sem imela tudi sama kot športna komentatorka priložnost v živo videti Kabajevo in
Raskino še v konkurenci mlajših, že prej našteti Serebrijansko, Vitričenkovo in ostale
največje zvezde svetovne ritmike, ki so dale in pustile velik pečat svetovni ritmiki. In tudi
slovenske ritmičarke so se lahko učile od njih. Nekaj nepozabnih nastopov je
zabeleženih za vse čase.«
Omenila je tudi uspešnost prirediteljev: »Amaterskim delavcem je vsakokrat v skromnih
razmerah uspelo organizirati veliko tekmo. Dobri organizatorji, kakovostna udeležba in
vse, kar sodi zraven, so dosegli svojo polnoletnost. Že dolgo MTM ni več le turnir
mladih, pač pa veliko tekmovanje največjih. Če pogledamo samo zadnje desetletje, ko
so na njih zmagovale olimpijske prvakinje Serebrijanska, Barsukova, Kabajeva in
Kanajeva. Upam, da bomo doživeli še veliko izvedb turnirja in veliko nastopov najboljših.
Čeprav je vsako leto težje, je udeležba kljub vsemu na vrhunski ravni. Prisotne so
tekmovalke iz najbolj razvitih držav v tem športu: Rusije, Belorusije, Ukrajine, Bolgarije.«
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In za konec dodala misel: »Morda pa je spet čas za še kaj večjega.« S tem je na glas
povedala tiha pričakovanja nekaterih, da bo jubilejni 20. turnir spet tekmovanje za veliko
nagrado, ki pa se žal niso uresničila. Morda pa se v kratkem bodo.
Fotografija 69: Jolanda Bertole, Alena Jakubovska, ki pomaga s prevodom in Olga Kapranova

Nekaj utrinkov iz prenosa RTV Slovenije s komentarji Jolande Bertole (fotografija 69):
»Drage gledalke, dragi gledalci, dober dan in lepo popoldne vam želimo. Popestrili ga
bomo kot po navadi s športom, tokrat z ritmično gimnastiko. 18. Mednarodni turnir
mladih v ritmični gimnastiki Narodnega doma, letos je torej dosegel polnoletnost. Turnir
je bil na začetku mišljen kot turnir za mlajše kategorije, vendar pa je to bil le prvo leto,
leta 1988, že naslednje pa so se pridružile članice. Na tretjem smo že videli prvo slavno
ime Jevgenijo Pavlino, Belorusija, nato pa so se vrstila leta imen in tudi dveh velikih
nagrad.« V uvodu prenosa sta bili predstavljeni sodnici Aleksandra Timošenko in Lori
Fung, vrhovna sodnica Heide Bruneder, častna članica KRG Narodni dom Jelica
Vazzaz, vodja tekmovanja Marjeta Kline Suzič in drugi organizatorji, ter predstavniki
sponzorjev. Špela Dragaš je nato dodala komentar v zvezi s prisotnostjo držav, ki jih do
sedaj nismo videli na turnirju: »Letos smo prvič videli Argentinke. Posebej me veseli
prisotnost Francozinj in najboljših Špank, tako da imamo na turnirju tudi najboljše
tekmovalke z zahoda. V zadnjem času smo se nekako specializirali na vzhod, tako da
smo imeli skoraj že preveč vzhodni pridih našemu turnirju.« Opozorili sta še na
Francozinjo, ki je izredno izrazno in popolnoma v skladu z glasbo izvajala svoje sestave,
in zraven posredovali, da je odgovor Timošenkove na vprašanje, kako se razlikuje
ritmika v današnjih in njenih časih, ravno to, da je bilo takrat več čustev, emocij, itd., zdaj
pa samo nizanje elementa za elementom.
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19. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica,
ptica, peroti moji mladosti ...«
8. april 2006

Svetlana Rudalova, Vera Sesina in Dinara Gimatova (foto Jaka Adamič)
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19. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (8. april 2006)

Na turnirju se je zbralo kar 73 telovadk iz 17 držav - Avstrije, Azerbajdžana Belgije,
Belorusije, Češke, Egipta, Francije, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Madžarske, Mehike,
Nemčije, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovaške, Srbije in Črne gore, Španije in
Slovenije.
Tekmovalkam kluba organizatorja je z 19. MTM prav gotovo najbolj v spominu ostala
Dinara Gimatova iz Azerbajdžana, ki je že ves teden pred turnirjem vadila v dvorani Krim
na Galjevici (fotografija 70). Ena najboljših ritmičark sveta sicer vadi v slovitem
moskovskem centru Irine Viner. Fotografija je nastala med obiskom pri družini obetavne
Mance Marcelan. Pri prevodu pa je Marcelanovi, ki se sicer uči ruščino, pomagala
trenerka Lena Salavjova, ki je tik pred turnirjem za sezono 2005 prejela nagrado
Gimnastične zveze Slovenije za najboljšo trenerko leta za tekmovalke v mlajših
kategorijah.
Fotografija 70: Dinara Gimatova s svojo trenerko, Manca Marcelan in Lena Salavjeva

Najboljša ritmičarka sveta, Rusinja Vera Sesina, je s petimi zlatimi kolajnami prepričljivo
zmagala in nadaljevala dolgoletni niz ruskih zmag v članski konkurenci. Srebro je
osvojila Belorusinja Svetlana Rudalova, bron pa Azerbajdžanka Dinara Gimatova. S
precejšnim zaostankom so sledile ostale tekmovalke. Na četrtem mestu je tako kot že
leto prej pristala Tjaša Šeme pred Italijanko Beatrice Zancaro in najbolj simpatično
tekmovalko turnirja, Francozinjo Florine Dally, Mojca Justin na je bila 12. in Pia Arhar 13.
Azerbajdžanska mladinka Zejnab Javadli je zmagala s skoraj petimi točkami prednosti.
Tekmici iz Narodnega doma sta zamenjali lanskoletni vlogi, saj je Lea Golar tokrat
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prehitela klubsko kolegico Ajdo Mujdžić in osvojila srebrno medaljo pred Španko Marino
Fernandez, medtem ko je bila Mujdžićeva četrta. Nina Košnjek se je uvrstila na sedmo
in Kaja Toplišek na 15. mesto.
Med mlajšimi je srebrna Tinkara Remic (fotografija 76) na drugi stopnički stala ob dveh
tekmovalkah s Pirenejskega polotoka. Španka Natalia Garcia Timofejeva je pokazala,
da uspešno napreduje, saj je v drugo na MTM nastopila še bolj suvereno in po srebru
med deklicami leto prej, gladko osvojila zlato med kadetinjami. Bronasta Portugalka
Catarina Lopez je drugo mesto zgrešila za tri desetinke. Slovenske tekmovalke so
dosegle še četrto – Lara Krivec Bochl, sedmo – Evita Pšeničny (fotografija 75) in 12.
mesto - Ana Gomzi.
Fotografija 71, 72 in 73: Dobitnice medalj v mlajših kategorijah

Natalia Garcia

Marina Fernandez

Zejnab Javadili

Med deklicami so vse tri kolajne ostale v Sloveniji. Tesno je zmagala Sara Kragulj iz ŠD
Moste pred Anno Vidovič in Manco Marcelan (fotografija 74) iz Narodnega doma. Uspeh
so dopolnile še Emina Haračič (šesto mesto), Lori Vrankar (sedmo mesto), Katja
Bogdanič in Katja Polner (13. in 15. mesto), Špela Bobek (18. mesto) in Živa Juvan, ki je
nastopila izven konkurence.
Fotografija 74, 75, 76: Mlajša generacija Narodnega doma, ki osvaja medalje

Manca Marcelan

Evita Pšeničny

Tinkara Remic
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Mlajša generacija deklet Narodnega doma, Evita Pšeničny, Tinkara Remic, Manca
Marcelan, Emina Haračič idr., je zelo uspešna. Trenutno že kot mladinke trenirajo pod
vodstvom Alene Jakubovske in Alene Salavjove. Vse so uvrščajo med dobitnice kolajn
na prvenstvenih tekmovanjih, državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije najprej v
skupinskih sestavah v kategoriji mlajših deklic, ko vadijo pri vaditeljicah kluba, potem pa
posamezno v kategoriji deklic, kadetinj, mladink in članic.
Zmagovalka turnirja, varovanka Irine Viner v klubu Gasprom iz Rusije, Vera Sesina, ki je
bila rojena leta 1986, ima dolg seznam kolajn z največjih tekmovanj, najpomembnejši pa
je prav gotovo naslov z evropskega prvenstva v Moskvi leta 2006, ko je premagala
petkratno prvakinjo Alino Kabajevo. Zatem je svoj status potrdila še z naslovom leta
2005 v Bakuju in naslovom svetovne podprvakinje leta 2007 v Patrasu.
Slika 24: Jana, 17.4.2006

Slika 25: Večer, 10.4.2006

»Vesela sem, da sem obiskala turnir, saj sem o njem že veliko slišala tudi od
reprezentančnih kolegic. S svojimi nastopi sem zelo zadovoljna in upam, da so uživali
tudi gledalci. Zagotovo se spet vidimo,« je obljubila prva zvezdnica turnirja Vera Sesina.
»Vesela sem, da sem kljub bolečinam 'preživela' nastope,« se je po nastopih oddahnila
Šemetova, ki je stisnila zobe in pokazala dobre nastope: »Zadovoljna sem, da sem
prikazala lepe sestave, čeprav nisem nastopila povsem brez napak. Veseli me, da me je
prišlo spodbujat tako veliko gledalcev, in upam, da sem se prizadevnim prirediteljem z
nastopi oddolžila za ves trud, ki so ga tudi letos vložili v pripravo tako kakovostnega
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tekmovanja.« (KRG Narodni dom)« »Prvič sem obiskal turnir MTM in lahko rečem, da
sem navdušen. Videl sem izjemno kakovostne nastope tujih zvezdnic, še bolj pa me
veseli, kako dobro so nastopile slovenske ritmičarke. Vem, da je organizacija tako
velikega dogodka velik zalogaj, a so se prireditelji odlično odrezali,« je spektakel na
Galjevici pohvalil tudi predsednik Gimnastične zveze Slovenije (GZS) Klemen Bedenik,
ki je v družbi svetovnega prvaka na drogu, telovadca Aljaža Pegana, tudi podeljeval
odličja najboljšim članicam. Mlajšim dekletom je odličja podelila udeleženka dveh
evropskih prvenstev in olimpijskih iger v Atlanti, nekdanja nemška reprezentantka, sicer
rojena v Kirgiziji, Edita Schaufler. D'Villena nagrado za simpatičnost sta Francozinji
Florine Dally podelila predsednik kluba KRG Narodni dom in pokrovitelj Sanchez
(fotografija 77).
Fotografija 77: Pšeničny in Sancez podeljujeta D'Villena nagrado Florine Dally (Foto: Bernd Thierolf)

Predsednik organizacijskega odbora je bil tokrat novi predsednik kluba dr. Viljem
Pšeničny. Ob ekipi sodelavcev z izkušeno Marjeto Kline Suzič kot strokovno vodjo in
Mojco Gala kot vodjo projekta, se ni imel česa bati. Vlogo vrhovne sodnice je, po desetih
zaporednih letih Heide Bruneder, prevzela Francozinja Isabelle de Cossio.
Pokroviteljstvo nad turnirjem je v drugo prevzela županja MOL Danica Simšič. Uradni
fotograf je bil Bernd Thierolf, ki je dobro ujel najboljše tekmovalke v trenutkih, ki kažejo
njihovo izjemno gibljivost (fotografije 71 – 73).
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20. MEDNARODNI TURNIR MLADIH

»Daj, ptica, peroti moji mladosti ...«
7. april 2007

Zmagovalka turnirja Natalija Godunko z dekleti Narodnega doma: Emino Haračič,
Manco Marelan in Anno Vidovič
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4.3.20

20. MEDNARODNI TURNIR MLADIH (7. april 2007)

Na jubilejnem 20. MTM je tekmovalo 56 tekmovalk iz - Avstralije, Avstrije, Bolgarije,
Belorusije, Češke, Estonije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Portugalske, Rusije, Španije in
Slovenije. Delegacija iz Azerbajdžana je imela težave z vizo, Poljska pa težave s
prevozom, saj se jim je na poti v avto zaletel velik ptič, zaradi česar so se morali vrniti
domov.
Slika 26: Glasilo MOL, št. 3,4, letnik XII, april 2007

Zmagovalka Ukrajinka Natalija Godunko je s prikazanimi zanimivimi in atraktivnimi
sestavami navdušila nabito polne tribune športne dvorane Krim na Galjevici, ki je bila ob
jubileju za vse gledalce nekajkrat premajhna. Njena tekmica Belorusinja Ina Žukova je v
svojih sestavah naredila nekaj napak, tako da je v skupnem seštevku zaostala za
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Godunkovo za dobri dve točki. Tretje mesto je osvojila Rusinja Julija Golubenko. V
svojih sestavah je prikazala nekaj originalnih elementov, ki so navdušili gledalce. Četrta
je bila stara znanka turnirja Belorusinja Ljubov Čarkašina, peta pa dinamična Bolgarka
Monika Minčeva. Tjaša Šeme, tekmovalka Narodnega doma, je bila s šestim mestom
zelo zadovoljna, malo manj pa z izvedbo svojih sestav. Le dobro desetinko za njo se je
uvrstila druga slovenska predstavnica Mojca Rode, na 12. mesto pa Mojca Justin in 15.
Pia Arhar.
Natalija Godunko začela trenirati leta 1990 s šestimi leti. Začela je kot tekmovalka v
skupinskih sestavah, od leta 1998 pa je v ukrajinski reprezentanci posameznic. V
ekipnem mnogoboju je tako osvojila srebrno medaljo na svetovnih prvenstvih v
Budimpešti 2003 in Bakuju 2005 ter evropskih prvenstvih v Kijevu 2004, Bakuju 2007 in
Moskvi 2005, na katerem je postala tudi svetovna prvakinja v sestavi s trakom. Na
olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 je zasedla četrto mesto.
Marina Fernandez je lanski bron med mladinkami brez težav dopolnila še z zlatom. Na
drugo mesto se je uvrstila Madžarka Daria Topic. Najboljša Slovenka Ajda Mujdžić je
osvojila svojo tretjo bronasto medaljo na MTM, Lea Golar pa je bila peta. Na sedmo do
deveto mesto so se uvrstile Gruša Kočica, Nina Košnjek in Kaja Toplišek.
Slovenske kadetinje je odlično zastopala Evita Pšeničny, ki je na koncu zasedla drugo
mesto. Na prvem mestu je ponovno stala Španka Natalia Garcia Timofejeva, na tretje se
je uvrstila Madžarka Violetta Szaloki. Sledil ji je trojček Narodnega doma – Manca
Marcelan, Tinkara Remic in Emina Haračič, Lara Krivec Bochl je bila osma, Ajda Mlakar
13. in Ana Gomzi 14.
Med najmlajšimi je Slovenija dosegla dvojno zmago, saj sta na prvih dveh mestih z istim
točkovnim izkupičkom pristali Lori Vrankar in Anna Vidovič, le 43 stotink točke za njima
pa Madžarka Bernadett Hernezs. Mlade Saša Bilić, Dora Levstek in Nastja Rojko so
dosegle osmo, deseto in 11. mesto.
Govor ljubljanskega župana Zorana Jankovića: »Drage mlade športnice! Aktivno
udejstvovanje pomeni več kot krožek ali preživljanje prostega časa – pomeni način
življenja. To je še posebej pomembno pri mlajših generacijah, saj se, poleg zdravega
načina življenja, skozi šport učijo tudi vztrajnosti, tekmovalnosti in pravil, ki jih pozneje
vodijo skozi njihov vsakdanjik in jim lahko zelo koristijo na številnih drugih področjih.
Športniki so pomembni ambasadorji svojih mest, države, kulture in svojega naroda.
Zmagovalci ponesejo ime svojega doma daleč čez meje in se v spomin zapišejo tako pri
rojakih kot tudi v tujini. Vesel sem, da naše lepo mesto Ljubljana gosti že dvajseti –
jubilejni Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki – in verjamem, da bo tudi letošnje
tekmovanje potekalo predvsem v znamenju druženja, povezovanja in dobrega počutja
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športnic. Naj se rodijo nova poznanstva in prijateljstva, na koncu pa naj zmagajo
najboljši med najboljšimi.«
Govor nekdanjega predsednika Borisa Žnidariča ob jubileju: »Dvajset let v življenju
človeka pomeni kakovosten prestop iz obdobja otroštva, odraščanja in zorenja v
obdobje kreativnosti, ustvarjalnosti in odgovornosti. Dvajsetletno neprekinjeno in z
rezultati bogato obdobje delovanja nekega športnega društva, v tem primeru Kluba za
ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana, pa je prej svetla izjema kot pravilo, zlasti če
upoštevamo mnoge politične in gospodarske okoliščine, ki so dodobra spremenile naše
družbene razmere in pogoje za delovanje v amaterskem športu, zato je ta jubilejni turnir
– 20. Mednarodni turnih mladih v ritmični gimnastiki - izjemen športni in organizacijski
podvig. Drage tekmovalke, trenerke, sodnice, spoštovani organizatorji in starši! V
izjemno čast si štejem, da ste me povabili za slavnostnega govornika ob otvoritvi 20.
jubilejnega Mednarodnega turnirja mladih v ritmični gimnastiki, ki ga že od daljnega
1987. leta organizira skupina entuziastov, vsakokratnih staršev in prijateljev mladih
tekmovalk, ki so dodobra zaznamovale slovensko, evropsko in svetovno ritmično sceno.
Seveda bi bil v tem nagovoru predolg, če bi kronološko opisal vse uspehe, nekatere
pionirske projekte, s katerimi smo prebijali ozke teritorialne okvirje in se uvrstili na tekme
evropskega pokala, evropska in svetovna prvenstva, in če bi se skušal spomniti vseh
zaslužnih za takšne uspehe, zato naj mi bo dovoljeno, da se na tem mestu znova in
ponovno zahvalim vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali v dosedanjem delu kluba
in dvignili ime KRG Narodni dom na zavidljivo raven prepoznavnosti v strokovni in
športni javnosti, naše mesto Ljubljano pa zapisali med tista mesta, ki slovijo po dobri
športni ritmični gimnastiki in po dobri organizaciji in izvedbi zahtevnih mednarodnih
tekmovanj, kot je nedvomno tudi ta jubilejni 20. Mednarodni turnir mladih v ritmični
gimnastiki. Vsem tekmovalkam in trenerkam želim uspešno tekmovanje, sodnicam čim
manj spornih odločitev, vam staršem in gledalcem pa veliko užitkov ob spremljanju
tekmovalk, ki vas bodo gotovo navdušile s svojo lepoto, gracioznostjo, skladnostjo gibov
in izjemnostjo, ki jo dosežejo le nekatere s trdnim delom in vztrajnostjo. Organizatorju
turnirja, članom kluba, staršem tekmovalk in prijateljem pa ob jubileju delovanja kluba
iskreno čestitam in želim veliko uspehov v prihodnje.« (bilten 20. MTM)
Priznanja in odličja najboljšim so podeljevali priznani športniki, telovadec Mitja
Petkovšek, alpski smučar Jure Košir in smučarski skakalec Jernej Damjan. Ob 20.
obletnici pa so bila na turnir vabljena vsa slovenska dekleta (s prvo dobitnico medalje
Alenko Ružič na čelu pa do zadnjih generacij, ki še niso povsem končale športnih poti),
ki so tekmovala na Mednarodnem turnirju mladih in prejela majhno pozornost – rožo od
organizatorjev. Viljem Pšeničny je predal šopke cvetja trenerkam domačega kluba, med
drugim tudi dolgoletni strokovni vodji turnirja Marjeti Kline Suzič (fotografija 78) in
vrhovni sodnici turnirja Heide Bruneder (fotografija 79).
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Fotografija 78 in 79: Simbolične zahvale zaslužnim organizatorjem na slovesnem odprtju turnirja

Marjeta Kline Suzič in dr. Viljem Pšeničny

Heide Bruender in dr. Viljem Pšeničny

Turnir se je ponovno končal s slavnostnim banketom. Dobro razpoložene tekmovalke
Narodnega doma so se v hotelu City slikale s svojimi vzornicami (fotografija 80),
navezovale pa so tudi nova prijateljstva s tekmovalkami ostalih delegacij.
Fotografija 80: Na banketu

Od Leve: Zadaj: Monika Minčeva, Natalija Godunko, Ljubov Čarkašina, Ina Žukava, Julija Golubenko,
Tinkara Remic; spredaj: Manca Marcelan, Evita Pšeničny, Dora Levstek. Saša Bilić, Lana Lozej
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5 SKLEP
V Klubu za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana so letos organizirali že 22.
Mednarodni turnir mladih. Klub ima eno najdaljših tradicij pri nas in v širšem prostoru, saj
njegovi začetki segajo v leto 1863, ko je bil ustanovljen Južni Sokol, prvo in najstarejše
telovadno društvo na Slovenskem. Iz njega je izšel TVD Partizan Narodni dom v
katerem se je izoblikovala sekcija za športno ritmično gimnastiko. Današnji klub je
nadaljeval tradicije in usmeritve, ki jih je v sekciji zastavila častna članica kluba Jelica
Vazzaz.
Tekom let je bilo na turnirju moč videti nepregledno množico slovenskih in tujih državnih,
pokalnih, evropskih, svetovnih in olimpijskih prvakinj iz 41 držav sveta. Na prvem turnirju
leta 1988 so v treh kategorijah nastopile mlade tekmovalke ritmične gimnastike iz petih
držav. Na drugem turnirju v dvorani Krim na Galjevici so že nastopile tudi tekmovalke v
kategoriji članic. Od tedaj sta se število tekmovalk in njihova kakovost iz leta v leto
povečevala. Prva mednarodna potrditev, da je tekmovanje kakovostno, je prišla že leta
1993, ko je Mednarodna gimnastična zveza (FIG) turnir uvrstila v svetovni koledar
največjih tekmovanj. Deveti in deseti turnir (leta 1996 in 1997) sta bila zastavljena še
širše, saj sta štela kot eno izmed petih oziroma šestih tekmovanj za veliko nagrado
(Grand Prix) v omenjenih letih. Leto pozneje se je turnir spet vrnil na raven
kakovostnega mednarodnega tekmovanja in k osnovni ideji o turnirju za mlade.
Prireditelji so namreč uvedli še kategorijo najmlajših tekmovalk – deklice. Od takrat dalje
so vsa tekmovanja potekala v štirih starostnih kategorijah, prireditelji pa so začeli
uporabljati tudi nov naziv 'turnir MTM - Narodni dom', saj so imeli zaradi imena, ki
poudarja šport mladih, veliko težav pri iskanju medijske pozornosti in pokroviteljev.
Posebnost je bil še 14. turnir, na katerem so nastopile tekmovalke tudi v skupinskih
sestavah.
Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki z motom gledališke igralke in Borštnikove
nagrajenke Ivanke Mežan: »Daj, ptica, peroti moji mladosti …« je bil od vsega začetka
namenjen mladim tekmovalkam. Ideja o turnirju se je staršem obetavnih tekmovalk v
Klubu za športno ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana porodila prav zaradi
pomanjkanja tekmovanj za mlajše kategorije. Menim, da je prav ta del tekmovanja še
vedno izjemno pomemben, saj na njem nastopajo tekmovalke iz vseh slovenskih klubov.
S tem si pridobivajo prve mednarodne izkušnje, ki so na njihovi športni poti zelo
pomembne.
Žal pa se v današnjem času vse vrti okoli denarja. Če želiš pridobiti sponzorska sredstva
za organizacijo turnirja, moraš zagotoviti televizijski prenos tekmovanja in seveda
tekmovalke svetovnega slovesa. Na Mednarodnem turnirju mladih se je v 20 letih
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zvrstilo več kot 30 dobitnic kolajn z olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev, ki
so na večjih tekmovanjih skupaj osvojile preko 300 odličij. Kljub prvotni ideji
organizatorja, da na turnirjih sodelujejo samo mlade tekmovalke do 13 let, pa so v klubu
zadovoljni, da jim je vsa leta uspelo zadržati kakovostno raven in v Ljubljano privabiti
tudi vrhunske tekmovalke v članski kategoriji. Poleg tega je prisotnost vzornic tudi velika
motivacija za mlajše deklice, še posebej, če se na turnirju srečajo ali z njimi celo vadijo.
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PRILOGA 4: SEZNAM ORGANIZATORJEV
PRIIMEK IN IME

ZADOLŽITEV

1

BAŠ IDA

stiki z javnostjo, napovedovanje

2

dr. BERČIČ

dežurna zdravstvena služba

3

BOLKA PETER

protokol

4

CARTER TONY

napovedovanje

5

ČAS MARICA

protokol

6

ČAS SANJA

sprejem delegacij

7

dr. ČAS TOMAŽ

predsednik OO

8

ČAUŠEVIĆ JASMINA

ekipa strokovne vodje

9

ČEDE JANA

napovedovanje, stiki z javnostjo

10

ČEPLAK METKA

ročna obdelava podatkov

11

ČEPLAK MIŠO

član OO, propaganda, predsednik kluba in podpredsednik OO

12

ČUČEK ANJA

ekipa strokovne vodje

13

ČUČIĆ MILENKO

prevajalec

14

DESPOT STOJAN

ureditev tekmovalne dvorane

15

DODIG ZDENKA

članica OO, tiskovni center

16

DRAGAŠ ŠPELA

odgovorna za sodniške zadeva, sodnica

17

DRENIK KATARINA

uradna fotografinja

18

DREŠKOVIĆ ELVIRA

pomočnica odgovorne sodnice

19

ENGELS MOJCA

prevod v francoščino

20

FAJDIGA ZDENKO

tiskovni center

21

dr. GABER BRANE

dežurna zdravstvena služba

22

GABER MATEJA

tiskovni center, pogostitev

23

GALA MOJCA

ročna obdelava podatkov, računalniška obdelava podatkov, vodja projekta

24

GOLAR SIMON

tehnična izvedba, član OO

25

GOREČAN SAVO

računalniška obdelava podatkov

26

GREBENC METKA

namestnica direktorice tekmovanja, otvoritveni program

27

GRIL JOŽE

trženje, izvršni direktor, predsednik OO

28

HARAČIĆ MUSTAFA

ureditev tekmovalne dvorane

29

HODNIK JURE

ureditev tekmovalne dvorane

30

HODŽIĆ HALID

ureditev tekmovalne dvorane

31

ISSA OSOJNIK

ekipa strokovne vodje
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32

JAKUBOVSKA ALENA

otvoritveni program, sodnica

33

JERANT MARJAN

podpredsednik OO, predsednik OO

34

JEREMIČ DUŠICA

ekipa strokovne vodje

35

JOVANOVIĆ MARKO

stiki z javnostmi, oblikovanje biltena

36

KALAN MOJCA

oblikovanje celostne grafične podobe

37

KAMENŠEK PETRA

ceremonial, vodja tekmovanja za mladinke, strokovni vodja tekmovanja

38

KLINE SUZIČ MARJETA

strokovno tehnična izvedba, strokovna vodja tekmovanja

39

KODELE DRAGO

član OO

40

KOKALJ ANA

ekipa strokovne vodje

41

KOPANJA MILICA

sodnica

42

KOŠAK TADEJA

računalniška obdelava podatkov

43

KOTNIK RUŠA

ceremonial

44

KRALJEVIĆ-TROBEC
LJUBICA

vrhovna sodnica, pomočnica vrhovne sodnice, strokovni vodja,

45

KREBELJ MARJAN

uradni fotograf

46

dr. KRISTL-ZUPAN MAJA

zdravniška oskrba

47

LAIMIŠ SONJA

ročna obdelava podatkov

48

LAKOTA ADELA

otvoritveni program

49

LANCOŠ TINA

vodja pogostitve

50

LAVRENČIČ JELKA

prevod v francoščino

51

LAZIĆ MIOMIR

član OO, organizacijsko tehnična izvedba

52

LORENČIČ DANICA

napovedovanje, stiki z javnostjo,

53

MARCELAN BOGDAN

protokol

54

MAYER JOŽE

finančne in gospodarske zadeve

55

MEDVED IVAN

ozvočenje, glasbena spremljava

56

MEJAČ ŽIVANA

vodja tekmovanja, odgovorna za sodniške zadeve in razpored treningov

57

MIKLIČ MIŠO

računalniška obdelava podatkov

58

MOL MAJA

napovedovanje

59

MUJDŽIČ NAZIF

vodja pogostitve

60

NAUMOVSKI DRAŽENA

sodniška komisija

61

NIKA VEGER

ekipa strokovne vodje

62

OCVIRK PETRA

prevajalec

63

dr. OJSTERŠEK ALENKA

dežurna zdravstvena služba

64

OLGA MANCEVIČ

sodnica

65

PEČAN GREGOR

napovedovanje

66

PEGAN HELENA

ceremonial

67

PEGAN TJAŠA

ekipa strokovne vodje

68

PEVC JANA

sprejem delegacij
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69

PHALEGY DANIEL

uradni fotograf

70

PLESTENJAK TANJA

vodja pogostitve

71

PODPEČAN JOŽE

ekipa strokovne vodje

72

PODPEČAN MONIKA

ekipa strokovne vodje

73

PŠENIČNY SANDRA

trženje in stiki z javnostjo

74

dr. PŠENIČNY VILJEM

predsednik OO

75

PUC SABINA

vodja tekmovanja, ekipa strokovne vodje, uradna fotografinja

76

PUGELJ MARKO

ureditev tekmovalne dvorane

77

PUGELJ MARNA

ceremonial

78

PUNGARTNIK PETER

ureditev tekmovalne dvorane

79

dr. RAINER DANA

zdravstvena dežurna služba

80

RAJIČ SINE

trženje in stiki z javnostjo

81

REBOV ANA

ekipa strokovne vodje,

82

REBOV MITJA

ureditev tekmovalne dvorane

83

REHAR LIDIJA

članica OO, vodja finančne operative

84

REHAR TINA

ekipa strokovne vodje

85

REMIC IZTOK

ureditev tekmovalne dvorane

86

ROŽIČ ADRIJAN

sprejem, nastanitev, prevozi

87

RUŽIČ ZORAN

računalniška obdelava rezultatov

88

SALAVJOVA ALENA

otvoritveni program, sodnica

89

SKRBINŠEK TANJA

podelitev priznanj

90

STANČIĆ DRAGAN

ureditev tekmovalne dvorane, ceremonial

91

STANČIĆ DRAGANA

ekipa strokovne vodje

92

STANČIĆ ZLATKA

ceremonial

93

SUVOROV ŠPELA

sekretar, ročna obdelava podatkov

94

SUZIČ ZLATO

ozvočenje in glasbena spremljava

95

ŠEME DANICA

tiskovni center

96

ŠEME IGOR

vodja prevozov, vodja varnostne službe

97

ŠKAPIN VIDA

prevajalka v angleščino, stiki s starši

98

TEIJEIRA ESTER

uradna fotografinja

99

TEKAVČIČ LUCIJA

otvoritveni program, strokovni vodja tekmovanja

100

TEKAVČIČ URŠKA

ekipa strokovne vodje

101

TERKOV MIKA

protokol

102

TIERENHOF BERND

uradni fotograf

103

TURK VESNA

otvoritveni program, sodniška komisija

104

TVRDKOVIĆ MELITA

ekipa strokovne vodje

105

URBANIJA NADJA

prevod v francoščino
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106

dr. VAJNGERL BRANKA

odgovorna za sodniške zadeve, članica OO, direktorica tekmovanja

107

VAZZAZ JELICA

članica OO, strokovni vodja, vodja tekmovanja, podpredsednica OO

108

VENGUST ANICA

ročna obdelava rezultatov, podpredsednica in predsednica OO, trženje

109

VENGUST MARKO

ureditev tekmovalne dvorane

110

VENGUST NINA

ekipa strokovne vodje

111

VIDOVIČ SVETLANA

protokol

112

VOVK BORUT

član OO, tehnična izvedba, protokol

113

VRTAČNIK BARBARA

ceremonial

114

VUČKO MOJCA

organizacijski sekretar

115

ZABUKOVEC MIHA

ureditev dvorane

116

ZAGORC STOJAN

prevajalec

117

mag. ZALETEL MATJAŽ

tiskovni center, organizacijski sekretar, podpredsednik in predsednik OO

118

ZALETEL ZALA

stiki z javnostjo, sodnica, pomočnica odgovorne sodnice in strokovne vodje

119

ZAVRL BOGDANIČ
MATEJA

sekretar, član OO

120

ZIMMERMAN DIRK

uradni fotograf

121

ZUPANČIČ TATJANA

ceremonial

122

ZUPANČIĆ DRAGAN

sprejem, nastanitev, prevoz, protokolarne usluge, trženje

123

ŽEGARAC NADA

tiskovni center, ročna obdelava podatkov

124

ŽEGARAC STEVO

član OO, protokol, prevozi, tehnična izvedba, ureditev tekmovalne dvorane

125

dr. ŽNIDARIČ BORIS

predsednik OO, član OO

126

ŽNIDARIČ MOJCA

ekipa strokovne vodje

127

dr. ŽNIDARŠIČ MILAN

zdravstvena služba

128

ŽVAB ŠPELA

računalniška obdelava podatkov

9
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PRILOGA 5: PRIMERI VABIL

Vabilo na 18. MTM!

Dragi prijatelji!
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom iz Ljubljana Vas
v soboto, 9. aprila 2005, vljudno vabi v športno dvorano
Krim na Galjevici na ogled že osemnajstega
mednarodnega turnirja MTM Narodni dom. Tekmovanje se bo pričelo z nastopi deklic ob 9.
uri, kadetinje se bodo predstavile ob 11.15, ob 13.30 pa še mladinke. Po svečanem odprtju
tekmovanja ob 14.45 pa boste lahko od 15. ure dalje spremljali članske nastope, predstavila
pa se bo tudi popolna slovenska reprezentanca.
V upanju, da se boste vabilu odzvali, se veselimo snidenja z Vami,

KRG Narodni dom

10

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

11

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

12

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

13

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

PRILOGA 6: PRIMERI DIPLOM
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PRILOGA 7: NASLOVNICE BILTENOV
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PRILOGA 8: PRIMER TEKMOVALNEGA BILTENA
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PRILOGA 9: REZULTATI TEKMOVANJ
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12. MEDNARODNI TURNIR MLADIH V ŠPORTNI RITMIČNI GIMNASTIKI
“DAJ, PTICA, PEROTI MOJI MLADOSTI…”
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16. MEDNARODNI TURNIR MLADIH V RITMIČNI GIMNASTIKI KRG
NARODNI DOM
GIRLS / DEKLICE
PLACE NAME COUNTRY

TOTAL

1

OLGA PAUTOVA

RUS

15,866

16,766

2

LEA GOLAR

SLO

14,750

15,383

30,133

3

VERONIKA CENCEN

SLO

15,000

14,516

29,516

4

URŠKA DEBEVEC

SLO

13,582

13,900

27,482

5

REBEKA CAPUDER

SLO

13,816

13,383

27,199

6

LUDMILA KORYTOVA

CZE

14,075

12,916

26,991

7

FANNI FORAY

HUN

11,675

14,608

26,283

8

GRUŠICA KOČICA

SLO

12,883

12,532

25,415

9

TANJA HOLC

SLO

12,800

10

TATYANA GONCHAROVA

UKR

11,416

11,382

22,798

11

LERA TAKSHEYEVA

RUS

16,400

16,366

32,766

OC

12

ŽANETA NOVOTNA

CZE

13,133

13,333

26,466

OC

13

NINA KOŠNJEK

SLO

13,049

11,766

24,815

OC

32,632

12,141

24,941

CADETTES / KADETINJE
PLACE NAME COUNTRY

TOTAL

1

ALEXANDRA POPOVKINA

UKR

18,550

18,766

37,316

2

HANA GABER

SLO

17,916

17,600

35,516

3

AJDA MUJDŽIČ

SLO

17,175

18,008

35,183

4

SIEBE TIMMERMANN

BEL

16,866

15,316

32,182

5

MINA MILIJEVIČ

SMn

15,300

13,600

28,900

6

MONIKA GRADIŠNIK

SLO

7

RACHEL WEIN

ISR

14,199
11,250

13,891

28,090

12,949

24,199
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JUNIORS / MLADINKE

PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

ALINA KOTSAR

RUS

22,616

23,825

23,166

69,607

2

NINA POPOVKINA

UKR

18,041

18,958

21,050

58,049

3

JOHANNA GABOR

GER

19,133

20,224

18,057

57,414

4

VERONICA LONGO

ITA

18,783

18,041

17,350

54,174

5

LEA RENAR

SLO

17,708

17,383

17,949

53,040

6

URŠKA KRENK

SLO

17,941

16,883

17,866

52,690

7

BETUL YANGINCI

TUR

15,450

17,891

19,133

52,474

8

MATHILDE LEROY

BEL

16,649

17,358

17,716

51,723

9

FRUSZINA BENYO

HUN

17,666

16,591

17,441

51,698

10

ANNA CHERNISHOV

ISR

15,283

16,058

15,000

46,341

11

MOJCA JUSTIN

SLO

13,741

12,782

13,832

40,355

12

NIVES COTA

CRO

12,499

13,641

13,299

39,439

13

SERENELLA TONIUTTI

ITA

17,158

16,641

18,233

52,032 OC
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SENIORS / ČLANICE

PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

ALINA KABAEVA

RUS

28,650

27,266

28,391

27,191

111,498

2

SVETLANA PUTINTSEVA

RUS

25,441

26,525

25,741

25,850

103,557

3

VALERIA KURILSKAYA

BLR

26,566

24,258

25,632

24,832

101,288

4

CAROLINA WEBER

AUT

23,466

22,358

22,450

23,666

91,940

5

ANDREA ŽEGARAC

SLO

24,583

24,075

21,550

20,500

90,708

6

TJAŠA ŠEME

SLO

21,133

23,566

22,008

21,491

88,198

7

ROMINA LAURITO

ITA

20,491

22,925

20,825

20,108

84,349

8

BERFIN SUTCU

TUR

21,216

22,999

21,183

18,783

84,181

9

ŠPELA GALA

SLO

22,091

19,966

21,199

20,550

83,806

10

YULIA MIKOLAYCHIK

UKR

20,866

19,666

18,900

18,366

77,798

11

ZSOFIA MESZAROS

HUN

19,216

18,000

18,508

15,216

70,940

12

RIMMA BAKLEV

GER

16,983

17,775

17,933

17,183

69,874

13

INGE DE BACKER

BEL

17,066

17,233

16,833

16,833

67,965

14

TIJANA OBRADOVIČ

SMn

13,900

16,883

15,016

16,166

61,965

15

JULIA ROTRIB

ISR

11,016

9,916

10,216

10,833

41,981
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17. MEDNARODNI TURNIR MLADIH V RITMIČNI GIMNASTIKI
Daj, ptica, peroti moji mladosti...
KRG NARODNI DOM
GROUP D (GIRLS / DEKLICE)

PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

LERA TEKSHEYEVA

RUS

16,533

16,416

32,949

2

DARJA PEREVERTOVA

RUS

14,850

15,432

30,282

3

NICOLETA FEJES

HUN

14,566

15,716

30,282

4

TINKARA REMIC

SLO

13,732

13,033

26,765

5

MANCA MARCELAN

SLO

13,583

12,474

26,057

6

VIOLETTA SZALOKY

HUN

13,150

12,849

25,999

7

POLONA PEČAN

SLO

12,133

13,350

25,483

8

EVITA PŠENIČNY

SLO

12,499

12,582

25,081

9

MARINA AVGUŠTIN

CRO

12,616

11,866

24,482

10

ANA GOMZI

SLO

12,599

11,616

24,215

11

MANCA JUSTIN

SLO

11,699

12,100

23,799

12

VERONIKA FRANKOVA

CZE

11,999

11,116

23,115

13

EMINA HARAČIČ

SLO

12,016

12,016

14

ANA VIDOVIČ

SLO

9,683

9,683

15

MARIA OGORDNIKOVA

RUS

13,950

12,799

26,749

OC

16

ADRIJANA KRPAN

CRO

11,200

12,500

23,700

OC
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GROUP C (CADETTES / KADETINJE)

PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

KRISTINA SIZOVA

RUS

18,616

19,224

37,840

2

AJDA MUJDŽIČ

SLO

18,549

18,082

36,631

3

LEA GOLAR

SLO

17,849

15,666

33,515

4

JURGITA LIONGINAVIČIUTE

LIT

17,682

15,600

33,282

5

FANNI FORRAY

HUN

16,466

16,566

33,032

6

ANGELINA DOBRYNINA

AUT

16,383

16,091

32,474

7

VERONIKA CENCEN

SLO

16,716

14,999

31,715

8

CSENGE MADOSCAI

HUN

15,633

13,832

29,465

9

ZUZANA COMPELOVA

SLK

14,241

15,066

29,307

10

HANA MARSALKOVA

CZE

13,866

14,999

28,865

11

KAJA TOPLIŠEK

SLO

13,733

14,549

28,282

12

TANJA HOLC

SLO

14,366

12,216

26,582

13

PETRA PRČKOVA

CZE

16,416

9,900

26,316

14

LARISA JANŽIČ

SLO

13,416

11,450

24,866

15

ADELA SAZAMOVA

CZE

11,933

10,750

22,683

16

NERINGA MATULIAUSKAITE

LIT

16,766

16,050

32,816 OC
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GROUP B (JUNIORS / MLADINKE)

PLACE
TOTAL

NAME

COUNTRY

1

URŠKA KRENK

SLO

20,033

19,833

20,232

60,098

2

HANA GABER

SLO

19,049

18,350

18,899

56,298

3

SERENELLA TONIUTTI

ITA

18,300

18,050

17,433

53,783

4

MARIA FRENKEL

ISR

17,449

16,199

18,632

52,280

5

MICHAELA NOVAKOVA

CZE

16,766

15,983

16,966

49,715

6

DORA KUNCZ

HUN

15,966

17,399

7

KATARINA VARGOVA

SVK

15,416

17,366

16,433

49,215

8

MARTINA ILICHOVA

CZE

15,333

16,932

15,467

47,732

9

BERNADETT FEJES

HUN

16,150

15,083

31,233

10

PIA ARHAR

SLO

15,982

14,533

30,515

11

EVAGELIA GUNTRUBI

GRE

15,100

15,200

30,300

12

BRIGITTA GERGELY

HUN

15,383

14,233

29,616

13

VERONICA LONGO

ITA

17,432

18,249

35,681 OC

14

DANIEL FALAH

ISR

15,766

16,649

32,415 OC

15

MATEJA STOJAKOVIČ

CRO

13,366

12,532

25,898 OC

16

MARIA KISKINUDI

GRE

10,782

12,833

23,615 OC

15,999

49,364
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GROUP A (SENIORS / ČLANICE)

PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

OLGA KAPRANOVA

RUS

25,950

27,400

24,566

26,000

103,916

2

LIUBOV CHARKASHYNA

BLR

25,216

24,799

25,866

23,300

99,181

3

VALERYIA KURILSAYA

BLR

24,599

24,833

24,733

24,533

98,698

4

TJAŠA ŠEME

SLO

23,050

21,600

23,699

21,733

90,082

5

ANDREA ŽEGARAC

SLO

22,083

22,950

23,149

20,333

88,516

6

ŠPELA GALA

SLO

20,366

21,300

21,966

19,866

83,498

7

KATALIN KISS

HUN

19,683

19,899

22,333

20,066

81,981

8

VERONIKA VITENBERG

ISR

18,632

21,182

20,400

18,450

78,664

9

LISA STAMPFL

AUT

19,866

18,999

38,865

10

FRUZINA BENYO

HUN

19,683

18,433

38,116

11

CATHERINE CZAK

AUT

18,499

19,533

38,032

12

ALICE MICHELUTTI

ITA

18,216

19,682

37,898

13

ZUZANA KUBALOVA

CZE

19,083

18,266

37,349

14

KRISTINA BACOVA

SVK

16,183

18,366

34,549

15

NIKOLA ŠMIDOVA

CZE

15,833

17,349

33,182

16

NEJA JERANT

SLO

19,949

19,949

72

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

73

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

74

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

75

Ana Rebov: 20 let mednarodnega turnirja mladih v organizaciji Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana

19. MEDNARODNI TURNIR MLADIH V RITMIČNI GIMNASTIKI
Daj, ptica, peroti moji mladosti...
KRG NARODNI DOM

GIRLS / DEKLICE
PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

SARA KRAGULJ

2

ANNA VIDOVIČ

3

MANCA MARCELAN

4
5

XENIA KRAUS
PATR ÍCIA KUTI

6

EMINA HARAČIČ

SLO, Moste
SLO, Narodni
dom
SLO, Narodni
dom
GER,
Wattenscheid
HUN, EFE
SLO, Narodni
dom

17,375

18,925

36,3

17,925

18,325

36,25

17,65

18,575

36,225

18,4
17,225

16,825
17,7

35,225

7

LORI VRANKAR

SLO, Šiška

18,025

16,875

34,9

17

17,8

8

ANA CAROLINA MATOS

POR, SAD-Sfuap 17,825

34,8

16,875

34,7

9

ANNA MÁTRAHÁZI

HUN, ESE

10

H ELENA KRISTKOVA

CZE, Budejovice

17,975

16,6

34,575

17,45

16,65

11

VITÁRIUS ORSOLYA

HUN

34,1

16,525

17,45

33,975

12

N IKOLETTA BALÁZS

13
14

KATJA BOGDAN IČ
JULIE SITAROVA

HUN, Csepel
SLO, Narodni
dom
CZE, Brno

17,175

16,45

33,625

16,975
16,2

16,35
17

33,325

15
16

KATJA POLNER
MARIE-MADELEINE DE
R IDDER

SLO, Branik

16,725

15,95

32,675

17

ESZTER DARÁSZ

BEL, Mol

16,15

15,85

32

HUN, Obuda

15,075

16,725

18

31,8

ŠPELA BOBEK

SLO, Moste

15,25

15,55

19

30,8

ANNA ZSEMLOVICS

HUN

15,6

14,975

30,575

34,925

33,2
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YOUNGSTERS / KADETINJE

PL ACE

NAME

COUNTRY

T OT AL

1

NATALIA GARCIA TIMOFAEVA ESP

20,050 20,575

40,625

2

TINKARA R EMIC

SLO, Narodni dom

18,500 18,100

36,600

3

CATARINA LOPES

POR, SAD_Sfuap

17,925 18,375

36,300

4

LARA KR IVEC BOC HL

SLO, Šiška

18,125 17,250

35,375

5

NATALIA PIKALA

POL, Wroclaw

17,425 17,450

34,875

6

CAMILLA BINI

ITA, Aurora Fano

17,325 17,300

34,625

7

EVITA PŠENIČNY

SLO, Narodni dom

16,650 17,725

34,375

8

CARLA ROBERTA JU GOVAC

CRO, Poreč

16,025 17,200

33,225

9

BAR BARA KATONA

HUN, Obuda

16,675 16,075

32,750

10

KLARA SVOBODOVA

CZE, Brno

16,575 15,875

32,450

11

EVELYN SZAKÁCS

HUN, ESE

16,000 16,075

32,075

12

ANA GOMZI

SLO, Branik

16,700 14,875

31,575

13

AR IANA KRPAN

CRO, Maksimir

14,600

13,900

28,500
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JUNIORS / MLADINKE

PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

ZEYNA B JAVADLI

AZE

21,250

22,150

22,667

66,066

2

LEA GOLAR

SLO, Narodni dom

20,367

20,700

20,750

61,816

3

MARTINA FERNANDEZ

ESP

20,617

19,300

21,000

60,916

4

AJDA MUJDŽIČ

SLO, Narodni dom

19,916

19,383

20,633

59,932

5

VA NESSA COHUT

GER, Wattenscheid

19,250

20,050

20,450

59,749

6

JESSICA PANTIERI

FRA

19,133

18,683

20,067

57,883

7

NINA K OŠNJEK

SLO, Š iška

18,783

19,317

19,683

57,783

8

SE LIHA PÖSTINGER

AUT

18,650

19,150

19,700

57,499

9

BIANK A SCHULER

AUT

18,400

19,283

19,450

57,132

10

PRISCILLIA THOMAS

FRA

18,600

18,400

19,816

56,815

11

MARISTELLA TONIUTTI

ITA, Udinese

17,983

19,383

19,250

56,616

12

EWELINA CHORAZY

POL, Wroclaw

18,116

18,317

19,167

55,599

13

MAYAR RAGAB

EGY

18,117

18,400

19,067

55,583

14

ANETA FUJDIVAROVA

CZE, SK Maj

17,816

18,783

18,716

55,315

15

KAJA TOPLIŠEK

SLO, Moste

18,050

18,667

17,916

54,632

16

GAB RIELA HERBÓN

ARG

17,583

18,533

17,617

53,733

17

PE TRA OREPIĆ

CRO, P oreč

16,817

17,683

17,633

52,133

18

IRINA ROBOUCH

BEL, Mol

17,333

17,500

17,250

52,083
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SENIORS / ČLANICE

PLACE

NAME

COUNTRY

TOTAL

1

VE RA SESSINA

RUS

17,050

17,450

16,900

17,375

68,775

2

SVE TLANA RUDALOVA

BLR

16,175

15,550

16,175

15,575

63,475

3

DINARA GIMATOVA

AZE

15,750

14,725

15,675

15,250

61,400

4

TJAŠA ŠEME

SLO, Narodni dom

14,600

13,925

14,725

14,100

57,350

5

BEA TRICE ZANCANARO

ITA

12,550

13,850

14,425

13,600

54,425

6

FLORINE DALLY

FRA

13,125

13,350

13,500

12,200

52,175

7

ANALIA SERENELLI

ARG

12,875

12,875

13,575

12,400

51,725

8

VIKTORIA SOOS

HUN

12,500

12,575

13,475

11,800

50,350

9

SUSANA ABRANTES

POR, SAD-Sfuap

11,775

11,975

11,675

11,950

47,375

10

VE RONICA LONGO

ITA, Udinese

12,300

12,100

11,975

10,800

47,175

11

CHARLINE MARCHAL

BEL , Mol

11,900

11,400

11,650

11,125

46,075

12

MOJCA JUSTIN

SLO, Š iška

11,100

11,375

11,300

10,375

44,150

13

PIA A RHAR

SLO, Moste

10,250

11,175

11,000

10,625

43,050

14

KA ROLÍNA RODOVÁ

CZE, SK Maj

9,400

11,950

11,525

10,000

42,875

15

SE RENELLA TONIUTTI

ITA, Udinese

9,775

10,000

11,500

10,750

42,025

16

ALICJA KAMINSKA

POL, Wroclaw

8,125

8,375

11,050

9,600

37,150

17

MARTINA PRELOG

CRO, Maksimir

9,600

9,250

8,7 00

8,600

36,150

18

AYA EL RASHIDI

EGY

9,950

7,450

10,150

8,275

35,825
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20. MEDNARODNI TURNIR MLADIH V RITMIČNI GIMNASTIKI
Daj, ptica, peroti moji mladosti...
KRG NARODNI DOM

DEKLICE /SCHOLARS
MESTO IME IN PRIIMEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LORI VRANKAR
ANNA VIDOVIČ
BERNADETT HERNESZ
MONIKA PETERKA
ANASTHASIYA DETKOVA
DIANA DEAK
JESSICA GARAS
SAŠA BILIČ
EKATARINE KUZNETSOVA
DORA LEVSTEK
NASTJA ROJKO

DRŽAVA
SLO, Šiška
SLO, Narodni dom
HUN
SLO, Moste
AUT
HUN
AUT
SLO, Narodni dom
EST
SLO, Narodni dom
SLO, Branik

SK.MNOG.
19,833
19,433
19,450
19,083
17,633
18,417
18,183
17,717
17,167
16,100
16,300

19,683
20,083
20,033
18,850
19,400
17,650
17,683
17,483
17,117
15,717
14,750

39,516
39,516
39,483
37,933
37,033
36,066
35,866
35,200
34,283
31,816
31,050

YOUNGSTERS / KADETINJE

MESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IME IN PRIIMEK
NATALIA GARCIA
EVITA PŠENIČNY
VIOLETTA SZALOKI
MANCA MARCELAN
TINKARA REMIC
EMINA HARAČIČ
OLIVIA HEIDINGER
LARA KRIVEC BOCHL
NIKOLETTA FEJES
CARLA ROBERTA JUGOVAC
MARIA PROTTSIKOVA
HELENA KRISTKOVA
AJDA MLAKAR
ANA GOMZI
MORGAN TURNER

DRŽAVA
ESP
SLO, Narodni dom
HUN
SLO, Narodni dom
SLO, Narodni dom
SLO, Narodni dom
AUT
SLO, Šiška
HUN
CRO
EST
CZE
SLO, Moste
SLO, Branik
AUS

22,183
21,083
21,633
21,283
20,600
19,233
20,583
19,583
19,033
18,733
18,367
18,150
18,867
16,650
17,383

22,100
21,533
20,466
19,600
20,150
21,083
19,600
20,183
19,017
19,133
18,667
18,833
17,700
18,950
16,700

SK.MNOG.
44,283
42,616
42,099
40,883
40,749
40,316
40,183
39,766
38,050
37,866
37,033
36,983
36,567
35,599
34,083
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MLADINKE / JUNIORS

MESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IME IN PRIIMEK
MARINA FERNANDEZ
DARIA TOPIC
AJDA MUJDŽIČ
FANNI FORRAY
LEA GOLAR
MARISTELLA TONIUTTI
GRUŠA KOČICA
NINA KOŠNJEK
KAJA TOPLIŠEK
MARTA CUNHA
DANIJELA KAVIĆ
PETRA PRČKOVA
PETRA OREPIĆ
FOTINI PANSELINOS

DRŽAVA
ESP
HUN
SLO, Narodni dom
HUN
SLO, Narodni dom
ITA, Udinese
SLO
SLO
SLO
POR
CRO
CZE, SKRG Maj
CRO
AUS

23,483
21,333
21,283
20,367
19,933
20,400
19,616
20,000
19,483
19,117
17,967
18,100
19,017
17,500

23,167
21,950
21,583
20,317
21,633
20,400
20,800
19,433
21,133
19,767
19,317
18,950
18,783
17,983

21,467
21,250
20,533
21,617
19,817
20,267
20,000
19,550
17,883
18,316
19,133
19,217
17,833
17,733

SK.MNOG.
68,116
64,533
63,399
62,300
61,383
61,066
60,416
58,982
58,499
57,199
56,416
56,266
55,633
53,216

17,683
17,150
15,883
15,700
15,266
15,250
14,733
14,716
13,816
12,216
12,617
12,100
11,900
11,817
10,200
0,000

17,800
17,567
16,616
15,767
15,433
15,500
15,667
14,617
12,917
13,100
13,733
12,783
11,950
11,433
12,233
10,833

17,066
16,366
15,733
15,766
14,417
14,717
14,517
14,150
12,216
12,133
10,417
11,816
9,966
11,600
9,583
9,050

SK.MNOG.
70,582
68,532
64,815
63,832
61,349
60,665
60,549
58,382
52,782
50,748
49,299
48,882
46,432
46,299
43,782
29,300

ČLANICE / SENIORS

MESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IME IN PRIIMEK
NATALIA GODUNKO
INNA ZHUKOVA
YULIA GOLUBENKO
LIUBOU CHARKASHYNA
MONIKA MINCHEVA
TJAŠA ŠEME
MOJCA RODE
BEATRICE ZANCANARO
KIMBERLY MASON
SUSANA ABRANTES
KAROLINA RODOVA
MOJCA JUSTIN
MATEA STOJAKOVIĆ
KRISZTINA HORTI
PIA ARHAR
LYNSDAY MURTON

DRŽAVA
UKR
BLR
RUS
BLR
BUL
SLO
SLO
ITA
AUS
POR
CZE
SLO
CRO
AUT
SLO
AUS

18,033
17,450
16,583
16,600
16,233
15,200
15,633
14,900
13,833
13,300
12,533
12,183
12,617
11,450
11,767
9,417
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