POROČILO PREDSEDNIKA ODBOJKARSKEGA DRUŠTVA CALCIT LJUBLJANA
Za OD Calcit Ljubljana je uspešno leto, saj nam je uspelo doseči predvsem vse tekmovalne
cilje, posebej zadovoljni pa smo bili ob osvojitvi naslova DRŽAVNIH PRAKINJ, katerega smo
po težki borbi po 5. tekmah dosegli z zmago proti našim največjim konkurentom – NKBM
Maribor. Odločilna tekma za naslov je bila še posebej spodbudna predvsem zaradi tega, ker
je bila dvorana Tivoli polna naših (tokrat predvsem Ljubljanskih) navijačev. Odlično so
tekmovale tudi bivše Vitalovke, ki so se na koncu veselile 3. mesta. Za nameček so skoraj vse
ostale klubske ekipe posegle v sam slovenski vrh in tako smo sezono zaključili kot
najuspešnejši slovenski ženski klub. Na podlagi dobrih rezultatov v končani sezoni smo po
odločitvi, da s člansko ekipo nadaljujemo zgodbo v Ljubljani začeli uresničevati tudi obljubo,
da se posvetimo združevanju ljubljanskih klubov, ki tvorijo konzorcij. Po podpisu konzorcijske
pogodbe z preostalimi klubi, ki delujejo v Ljubljani smo sezono 16/17 nastavili, kot
samostojno delo v posameznih klubih do vključno kategorije starejših deklic in nato
združevanje najboljših vseh klubov (večino teh sestavljajo igralke OD Calcit Ljubljana), ki se
združujejo v kategorijah kadetinj in mladink.
Zaradi neživljenjskih pravil OZS smo bili primorani našo 2. člansko ekipo, ki tekmuje v 1. DOL
formalno prestaviti na ŽOK Tabor, kjer pod taktirko Rozman Gregorja nadaljujejo uspešno
igranje v 1. DOL in Pokalu (obakrat med 4. najboljše v Sloveniji). Pri naši vodilni članski ekipi
smo na podlagi krstne sezone v Ljubljani in zmage v DP uspeli sestaviti skoraj identično
ekipo, zaradi njegove želje, pa smo trenerja Gašperja Ribiča zamenjali z mednarodno
priznanim Alessandrom Beltramijem, ki je ekipo predčasno zapustil. Pred tem je zaradi
nosečnosti ekipo zapustila še Tina Lipicer, nadomestila zanjo pa žal nismo uspeli najti.
Vodenje ekipe je prevzel Nicola Negro, ki je zaenkrat kljub 2. mestu v Pokalu in MEVZ-i ekipo
uspel nekoliko dvigniti in z velikim pričakovanjem lahko upamo, da se nam bo uspelo v
glavnih tekmah sezone uspešno spopasti z našim največjim konkurentkam – NKBM Maribor,
ki nas v letošnji sezoni serijsko premagujejo.
Ostale klubske selekcije nadaljujejo z uspešnim delovanjem in predvsem rezultati. Starejše
deklice so že v ½ finalu DP, mala in mini odbojka je v območju MO Ljubljana zasedla 1.mesto.
V lanski sezoni pa sta ekipi mini odbojke in st. deklic zasedli končno 2. mesto, kadetinje 3. in
mala odbojka 7.mesto. S temi rezultati je trenutno naš klub po uspehih v mlajših kategorijah
v Sloveniji na 2. mestu – tik za NKBM Maribor.
Pri sestavi konzorcijskih ekip nismo imeli toliko sreče, saj so mladinke osvojile zadovoljivo 3.
mesto v DP, več težav pa so imele kadetinje, ki so šele v zadnjem času nekoliko popravile vtis
in se v nadaljevanju še vedno lahko uvrstijo na želeni vrh v Sloveniji.
Uspešno smo izpeljali Tabor v Savudriji in odbojkarski kamp v Ljubljani ter sodelovali na
večjih mednarodnih turnirjih.
Finančno poslovanje kluba je tekoče, uspevamo počasi plačevati tudi zapadle obveznosti iz
preteklega obdobja. UO kluba se je sestajal redno in obravnaval aktualno problematiko.
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