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Marko Kovačevič
Več kot mesec je minil, odkar je ekipo zadnjič vodil na igrišču,
a na svoje delo med epidemijo novega koronavirusa ni
pozabil. Pa čeprav so vladni ukrepi krepko upočasnili ritem
vsakdana. "Na to, kar nas je doletelo, nismo imeli vpliva, zdaj
pa lahko vplivamo tako, da smo disciplinirani, ostajamo
doma, spoštujemo navodila in skušamo epidemijo čim prej
premostiti, premagati. Treba se je navaditi. Ne spomnim se,
da bi kdaj bil v tako dolgi karanteni. Poskušam iskati pluse in mi kar uspeva. Več
sem z družino, več se pogovarjamo o stvareh, ki prej morda niso bile tako
pomembne, prihajamo do spoznanj. Skupaj delamo tudi za šolo, pomagam, kolikor
lahko," je pogovor začel Ante Šimundža, trener nogometašev Mure, ki so pred
prekinitvijo držali peto mesto na prvoligaški lestvici.

Koliko v teh dneh razmišljate o nogometu?Koliko v teh dneh razmišljate o nogometu?
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"Za nogomet je vedno dovolj prostora. Zelo težko bi preklopil na kaj drugega. Z
igralci sem v stikih preko videoklicev in podobnih zadev. Kolikor lahko, vzdržujemo
proces treningov. Ne dvomim v igralce, prepričan sem, da se zavedajo situacije,
hkrati pa so nam zaradi tehnologije omogočeni vsi vpogledi v njihove treninge. Z
nogometa ne morem preklopiti, lahko pa zdaj v veliki meri analiziram naše tekme,
preučujem nasprotnike, se posvečam stvarem, za katere prej ni bilo toliko časa.
Iščem ideje, kaj izboljšati in popraviti."

Kako sodelujete z nogometaši? Kako so videti treningi?Kako sodelujete z nogometaši? Kako so videti treningi?

"Vadba je namenjena vzdrževanju kondicije. Ne bi imelo smisla nadgrajevati ali
dvigovati nekih stvari, ker nihče ne ve, kdaj se bo začelo prvenstvo. Ko bomo dobili
signal, da bi se v roku dveh ali treh tednov lahko začelo nekaj dogajati, bomo fizično
obremenitev dvignili na višjo raven. Pomembno je, da fantje kljub suhoparnim
treningom iščejo svoj motiv in način, da se dela ne naveličajo. Zato nismo preveč
vsiljivi z nalaganjem vaj. Izmenjujemo si videoizseke, fantje tako dobijo informacije,
kaj je dobro in kaj ne. Tudi s šolskega stališča je internet dobrodošel, da lahko
obnovijo teorijo."

"Zahovičeve uspehe bo izredno težko ponoviti, ni pa nemogoče"

ŠŠtevilni klubi se pred krizo branijo z varčevanjem, z nižanjem pogodb. Kakotevilni klubi se pred krizo branijo z varčevanjem, z nižanjem pogodb. Kako
je v Muri? Predsednik Robert Kuzmič je povedal, da se izguba že pozna, sajje v Muri? Predsednik Robert Kuzmič je povedal, da se izguba že pozna, saj
prihodki s tekem predstavljajo približno tretjino proračuna.prihodki s tekem predstavljajo približno tretjino proračuna.

"Murska Sobota je nogometno središče, na tekme prihaja ogromno gledalcev,
mislim da odstotkovno celo največ na število prebivalcev v mestu in okolici. Ko
tekem ni, je, razumljivo, izpad večji. Z vodstvom kluba smo se pogovorili tako igralci
kot trenerji, za kaj se bodo odločili, pa nam bodo sporočili. Vsaj dvakrat ali trikrat na
teden smo na liniji, približujemo se točki, ko bomo lahko začeli migati. Verjamem,
da bo klub poiskal najboljše rešitve, da nadoknadi izpad in da se to v športnem
delu ne bo pretirano poznalo. Z naše strani je stoodstotno razumevanje situacije,
tudi igralci jo razumejo."

Andrej Petelinsek Cilje prehitevajo za več kot leto in pol, ocenjuje trener na
Fazaneriji.

Preden je epidemija upočasnila življenje, vam na igrišču vsaj z rezultati niPreden je epidemija upočasnila življenje, vam na igrišču vsaj z rezultati ni
šlo najboljše, na zadnjih štirih tekmah ste osvojili le dve točki. Kaj ješlo najboljše, na zadnjih štirih tekmah ste osvojili le dve točki. Kaj je
pokazala analiza? Kaj je šlo narobe, da Mura ni dosegala lanskega leta?pokazala analiza? Kaj je šlo narobe, da Mura ni dosegala lanskega leta?
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"Moram vas popraviti. Z rezultati nismo bili najboljši, smo pa bili dobri. Naš cilj je
sredina lestvice, osvojili smo devet točk več kot v enakem obdobju v prejšnji sezoni.
Napredek je viden, si pa vsekakor želimo vedno višje. Točkovna bera je zadovoljiva,
so pa tudi drugi klubi naredili korak naprej, zato je mogoče na prvi pogled videti, da
smo slabši. Smo v polfinalu pokala, v igri za lovoriko. Mura je dobro leto in pol v
prvi ligi na trdnih temeljih. Od tretje lige preko druge do prve so se postavljali, s
počasnimi, a odločnimi koraki gremo naprej. Število točk je pokazatelj, da smo na
pravi poti. Seveda iščemo rešitve, kako bi bili še bolj konkurenčni, a če se spomnim
prihoda v Mursko Soboto, ko sem prevzel klub v drugi ligi, smo rekli, da želimo v
treh ali štirih letih postati stabilen prvoligaš. Z rezultati, finančno strukturo,
organizacijo in mladinsko šolo smo na dobri poti, da cilj prehitimo za leto in pol,
morda celo dve. Kako pa bo na to vplivala pandemija koronavirusa, je težko
napovedovati."

MMed zimskimi pripravami so vam jo zagodle številne poškodbe. Če iščemoed zimskimi pripravami so vam jo zagodle številne poškodbe. Če iščemo
srečo v nesreči, je za vas zagotovo dobro, da se lahko ekipa medsrečo v nesreči, je za vas zagotovo dobro, da se lahko ekipa med
prekinitvijo pozdravi in sestavi.prekinitvijo pozdravi in sestavi.

"Točno tako! Iščemo pluse. Vrnitev poškodovanih je zagotovo eden od njih.
Verjetno bodo lahko igralci, za katere smo predvidevali, da se bodo na igrišče vrnili
šele v naslednji sezoni, že v tej kaj odigrali."

S tekmami ne bo mogoče nadaljevati takoj po odpravi omejitve druženja inS tekmami ne bo mogoče nadaljevati takoj po odpravi omejitve druženja in
gibanja. Koliko časa boste potrebovali od vrnitve na igrišče dogibanja. Koliko časa boste potrebovali od vrnitve na igrišče do
tekmovalnega nadaljevanja sezone?tekmovalnega nadaljevanja sezone?

"Za koga drugega je to težko napovedovati, bo pa nogomet po Evropi in svetu
potreboval kar nekaj časa, da se vrne v tekmovalni ritem. V slovenski ligi in drugih
prvenstvih, kjer sezono prekine daljša zimska pavza, je težko priti nazaj v formo.
Zdaj smo imeli dva dolga premora v štirih mesecih. Imam ideje, kako to premostiti,
a kljub vsem izkušnjam sem prvič v takšni situaciji.

V Španiji, Italiji, Angliji in drugih državah, kjer so zimski premori zelo kratki, so se
prvič znašli v situaciji, ko so morali ekipo umetno dati iz forme. Verjetno bodo imeli
še večje težave kot mi, ki smo navajeni deliti prvenstvo na dva dela. Res pa je, da
situacije z dvema dolgima premoroma v kratkem času ne poznamo, nogometaši
bodo pokazali, ali so odgovorni do svoje službe. Če bodo dosledno opravljali
individualne treninge, bo vsaj pri fizični pripravi manj težav pri navajanju na
tekmovalni ritem. Z dobro fizično pripravljenostjo je tudi uigravanje lažje."

"Situacije z dvema dolgima premoroma v kratkem času ne poznamo, nogometaši
bodo pokazali, ali so odgovorni do svoje službe"
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Iz vlade je prišlo nekaj namigov, da bi se ukrepi za preprečevanje širjenjaIz vlade je prišlo nekaj namigov, da bi se ukrepi za preprečevanje širjenja
virusa lahko začeli rahljati. Je optimističen scenarij Nogometne zvezevirusa lahko začeli rahljati. Je optimističen scenarij Nogometne zveze
Slovenije, da bi se prva liga nadaljevale v začetku maja, mogoč?Slovenije, da bi se prva liga nadaljevale v začetku maja, mogoč?

"Tako kot vsi, ki si želijo, da te stvari čim prej minejo, tudi jaz spremljam vladne
ukrepe. Dokler ne bo signala, da lahko začnemo delo na igrišču vsaj v manjših
skupinah, ne moremo narediti nič, se pa lahko pripravimo. Ukrepi se bodo
sproščali postopno, vlada bo najbrž opazovala reakcije ljudi in kako odprave
omejitev vplivajo na epidemijo. Šele ko bodo dovoljeni skupinske aktivnosti,
druženja, treningi, bomo lahko začeli razmišljati o tekmah. Nisem pravi naslov za
natančne napovedi, je pa po mojem optimistična napoved, da začnemo tekme v
sredini ali na koncu maja."

Ker ste en korak oddaljeni od finala pokala, v državnem prvenstvu paKer ste en korak oddaljeni od finala pokala, v državnem prvenstvu pa
imate še vedno realne možnosti, da se vmešate v boj za Evropo,imate še vedno realne možnosti, da se vmešate v boj za Evropo,
predvidevam, da si želite nadaljevanja sezone.predvidevam, da si želite nadaljevanja sezone.

"Seveda! Če bodo razmere to dovoljevale, sem absolutno za, da sezono odigramo
do konca in v celoti. Če ne bo mogoče, se bo pač treba prilagoditi. Veliko je odvisno
od nas, od tega, kako dosledno vsak posameznik sledi ukrepom za preprečevanje
širjenja virusa. Skupaj lahko hitreje zajezimo epidemijo in omogočimo, da se
sezona odigra v celoti. Ne bi me motilo, če bi se ta sezona končala, le kakšen dan
preden bi se začela naslednja."

Sezona se bo nadaljevala brez Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča vSezona se bo nadaljevala brez Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča v
Mariboru. Oba sta močno vplivala na vašo trenersko kariero. KakoMariboru. Oba sta močno vplivala na vašo trenersko kariero. Kako
drugačen bo slovenski nogomet brez njiju?drugačen bo slovenski nogomet brez njiju?

"Vsekakor bo drugače. Športni direktor Zahovič je v 13 letih storil ogromno stvari.
Imel je pomoč sodelavcev, a je bil idejni vodja. Za njim je izjemno plodno in
uspešno obdobje. Kaj takega je izredno težko ponoviti, ni pa nemogoče. Odhod
nekoga, ki je tako dolgo vpet v to zgodbo, pusti posledice, od Maribora in ljudi, ki so
zdaj postavljeni, pa je odvisno, koliko časa bodo potrebovali, da to prebavijo in
stopijo v izjemno velike čevlje. Milanič je trener z največ lovorikami, najuspešnejši
slovenski trener, zato je brezpredmetno govoriti, da se njegov odhod ne bo poznal.
Je pa tudi tu odvisno, kdo bo prevzel njegovo vlogo, moštvo peljal v serijsko
osvajanje lovorik."

Saso Bizjak ”Milanič je najuspešnejši slovenski trener, zato je brezpredmetno
govoriti, da se njegov odhod ne bo poznal,” o nekdanjem mentorju razmišlja
Šimundža.

Dobro poznate pritisk, ki je v Mariboru na igralcih in trenerju.Dobro poznate pritisk, ki je v Mariboru na igralcih in trenerju.
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"Maribor je zagotovo specifična sredina. Že v začetkih slovenske lige, v 90-ih letih, je
Maribor želel biti pred Olimpijo, čeprav je bila ta pod vodstvom Ivana Zidarja v
tistem času precej bogatejša. Maribor ji primata ni priznal, bil je tekmovalen.
Uspehi, vzponi in padci skozi vsa obdobja so bili podlaga za 13 uspešnih in plodnih
let z Zlatkom Zahovičem, ki so imeli temelje v prepoznavnosti v Evropi iz obdobja
prve lige prvakov. Stvari so se nadgrajevale, izboljšala se je organizacija, potrebe so
postajale vse večje. Zaradi tega je Maribor tako zahteven. Če igraš po trikrat v ligi
prvakov in evropski ligi, prezimiš v Evropi, je vsako drugo mesto, vsak neodločen
rezultat prepoznan za neuspeh. To je logična posledica uspehov, navijači zahtevajo
vedno več. Leta 2008, ko sem postal pomočnik trenerja, so bile zahteve navijačev
dosti nižje. Ko sem postal trener, so bile zelo visoke, ko smo prišli do dobrega
rezultata, pa so postale še večje. Če bomo uspešni, se podobna zgodba obeta Muri.
A to te žene."

Torej tudi v Muri čutite pritisk?Torej tudi v Muri čutite pritisk?

"Nismo na nivoju Maribora, a na zadnji domači tekmi smo proti Rudarju igrali 1:1 in
navijači niso bili zadovoljni. Spremenili smo ekipo, igrali z nogometaši, ki so prej
igrali manj, v zadnji liniji imeli mladinca Kavčiča, ki je šele drugič igral za člansko
ekipo, naredili premike v strokovnem delu, dobili širino, zaradi poškodb izgubili tri
standardne igralce, Kozarja, Karamarka in Obradovića, a navijači, čeprav so se
vsega tega zavedali, niso bili zadovoljni. To je cena uspeha. Če znaš pritisk obrniti v
pozitivno stran, iz njega črpati motivacijo, lahko rasteš in z malo sreče dosegaš tudi
nerealne rezultate, kot je to v zadnjih 13 letih z minimalnim finančnim vložkom v
primerjavi s tujimi klubi uspevalo Mariboru."
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