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1. UVOD
XXI. Zimske olimpijske igre su se održale u Vancouveru (Canada) od 12. do 28.
veljače 2010. godine. Na ovim Zimskim olimpijskim igrama (ZOI), tijekom 16
natjecateljskih dana sudjelovalo je preko 6.300 sudionika, točnije 2630 natjecatelja te
oko 3.600 pratećih službenih osoba iz 82 zemlje (2 više nego na prethodnim Igrama),
tako da ove Igre predstavljaju svojevrstan rekord po broju zemalja učesnica u
dosadašnjoj povijesti održavanja ZOI. U provedbi natjecanja sudjelovalo je oko 600
športskih sudaca, te 25.000 volontera i 2.000 profesionalaca u različitim službama ZOI
Vancouver 2010. Isto tako, Igre je pratilo oko 10.000 novinara iz pisanih medija i
tehničkog osoblja televizijskih i radio postaja. Za televizijske prijenose prijavljeno je
preko 140 zemalja, te se procjenjuje da je Igre pratilo oko 3,5 milijarde gledatelja.
Na programu ZOI Vancouver 2010. nalazilo se 7 športova sa 15 športskih
grana i 86 športskih disciplina. Natjecanja su se održavala na 9 športskih borilišta u
mjestima: Vancouver (Canada Hockey Place, Vancouver Olympic Centre, Pacific
Coliseum, UBC Thunderbird Arena i Cypress Mountain), Richmond (Richmond
Olympic Oval) i Whistler (The Whistler Sliding Centre, Whistler Creekside, Whistler
Olympic Park). Za potrebe smještaja službenih delegacija nacionalnih olimpijskih
odbora na ZOI Vancouver 2010. uredila su se dva olimpijska sela: u Vancouveru i
Whistleru.

Na izgradnju i obnavljanje infrastrukture i objekata utrošeno je oko 6 milijardi
dolara, dok su se operativni troškovi provedbe Igara (logistika, osiguranje, sigurnost i
dr.) popeli na 1,7 milijardi. Smještaj sportaša u olimpijskom selu bio je na najvišoj
razini kao i prehrana te sama organizacija od strane VANOC-a. Sposobnost i
treniranost volontera bila je iznad svih očekivanja, te je misija unatoč samo dva člana,
bez problema obavljala sve zadane poslove precizno i na vrijeme. Prije početka Igara
najviše dvojbi je bilo oko organizacije prijevoza i restrikcija prometa za vrijeme
natjecanja između Vancouvera i Whistlera (120 km), međutim organizator je dosta
uspješno i relativno brzo riješio prometne gužve na kritičnim točkama navedenih
mjesta.
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2.

CILJEVI
Cilj cjelokupnog projekta ZOI Vancouver bio je osiguravanje optimalnih uvjeta

hrvatskim športašima kako bi ostvarili norme i što kvalitetniji nastup na Zimskim
olimpijskim igrama s namjerom ostvarenja što boljih rezultata na razini njihovih
osobnih rekorda i mogućnosti. Kriterij za nastup na Igrama bio je ispunjenje normi i
kvota zadanih od međunarodnih federacija njihovih matičnih športova i Međunarodnog
olimpijskog odbora.
Isto tako, imajući u vidu izniman uspjeh na prethodnim Igrama u Torinu, cilj nam
je bio osvajanje 1-2 medalje i nekoliko plasmana među prvih petnaest natjecatelja u
alpskom skijanju i biatlonu, dok bi se u ostalim športovima plasman u prvih 2/3
rezultata smatrao uspješnim nastupom.
3. ZADAĆE
Tijekom priprema za odlazak na Zimske olimpijske igre u Vancouver, Ured za
olimpijski program je s koordinatorima NŠS-a za ZOI Vancouver periodično održavao
niz pripremnih sastanaka, tako da su sve obveze koje je Hrvatski olimpijski odbor
imao prema Organizacijskom odboru Igara (VANOC) i Međunarodnom olimpijskom
odboru (MOO) izvršene pravovremeno i kvalitetno.
Na navedenim sastancima su usaglašavani planovi prijevoza, akreditacija,
prijava, smještaja, opreme, zdravstvene skrbi itd. Isto tako, u pripremnom periodu
Odbor za zimske športove je održao niz sjednica na kojim su analizirane sve
pripremne aktivnosti.
Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora imenovalo je Misiju Hrvatske olimpijske
delegacije u sastavu: Šef Misije Damir Šegota, olimpijski attaché Vedran Pavlek,
press attaché Gordana Gaćeša i Nenad Eror te za administrativne članove Misije
Zorana Štefeca i Miroslava Zečića.
Medicinsko osoblje sačinjavali su glavni liječnik delegacije dr. Nataša Desnica,
dr. Lucijan Vukelić (liječnik bob reprezentacije) i dr. Igor Borić (specijalist radiolog) a
športaše su opsluživali sljedeći fizioterapeuti: Mario Novak-Stanko, Danko Butala i
Zoran Pršo.
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Izvan službene kvote pratećih osoba, a temeljem Odluke Vijeća HOO-a
Hrvatski skijaški savez je odredio još 10 pratećih osoba, koje su sa dodijeljenim
akreditacijama Međunarodne skijaške federacije (FIS) bile u funkciji alpske skijaške
reprezentacije.
4. ODLAZAK I BORAVAK DELEGACIJE NA ZOI VANCOUVER
Neposredno prije odlaska Hrvatske olimpijske delegacije na Igre, u Vancouver
su 2. veljače otišli šef misije Damir Šegota te administrativni član Misije Miroslav
Zečić, kako bi sa VANOC-om definirali konačnu poimeničnu prijavu delegacije te
obavili ostale organizacijske poslove vezane za pripremu dolaska hrvatskih športaša
na ZOI Vancouver.
Cijela hrvatska olimpijska delegacija - alpsko skijanje, skijaško trčanje, bob,
biatlon te Misija HOO-a bila je smještena u Olimpijskom selu u Whistleru.
Kompletna olimpijska delegacija doputovala je na ZOI prema predviđenom
rasporedu, u razdoblju od 5. do 17. veljače 2010. Za vrijeme Igara sportaši i prateće
osobe za prijevoz na natjecanja i treninge koristili su se dodijeljenim vozilima VANOCa te rentacar vozilima.
Organizator Olimpijskih igara (VANOC) je sukladno odobrenom standardu
Međunarodnog olimpijskog odbora osigurao svim športašima i pratećim osobama
smještaj i prehranu u oba Olimpijska sela. Naglašavam da je organizator hrvatskoj
delegaciji u Whistleru osigurao smještaj uglavnom u, dvosobnim i trosobnim
apartmanima sa dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama visokog standarda sa
minimalno dvije kupaonice. Članovi delegacije imali su primjerene sve ostale sadržaje
sukladno propisanim standardima Međunarodnog olimpijskog odbora (zabava,
rekreacija, internet, trgovine, pranje rublja i slično), te nisu imali nikakvih primjedbi na
kvalitetu prehrane, smještaja i ostalih sadržaja u Olimpijskom selu.
Organizacija prijevoza je bila na zadovoljavajućoj razini, odnosno organizator
Igara se pridržavao definiranog voznog reda, tako da je prijevoz na treninge i
natjecanja funkcionirao dosta dobro tijekom cijelog boravka Hrvatske olimpijske
delegacije na ZOI Vancouver.
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Hrvatskoj delegaciji je organizator dodijelio 3 osobna vozila, od kojih je jedno
vozilo dano na korištenje članovima biatlon reprezentacije, drugo vozilo nordijskom
skijanju dok se misija za osobne potrebe koristila jednim vozilom. Članovi alpske
reprezentacije koristili su se uglavnom renta car vozilima unajmljenim za svoje
potrebe.
Neposredno prije zatvaranja Igara cijela preostala delegacija (bob i misija)
posjetila je Hrvatski kulturni centar u Vancouveru te je u neformalnom druženju sa
našim iseljenicima razmijenila dojmove o Igrama .
5. NASTUP NA ZOI VANCOUVER 2010.
Kao što je prije navedeno, program natjecanja na Igrama obuhvatio je 7
športova u 15 disciplina, u kojem je sudjelovalo 2630 športaša iz 82 zemlje. Na Igrama
je sudjelovalo 19 hrvatskih športaša u 4 športa i 28 pratećih osoba, odnosno ukupno
47 članova hrvatske delegacije. Hrvatski skijaški savez je temeljem Odluke Vijeća
HOO-a odredio još 10 pratećih osoba, koje su sa dodijeljenim akreditacijama
Međunarodne skijaške federacije (FIS) bile u funkciji alpske skijaške reprezentacije.
Sukladno

pravilima

Međunarodnog

olimpijskog

odbora

o

ostvarenim

natjecateljskim rezultatima i kvotama pratećeg osoblja, Hrvatska olimpijska delegacija
je na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru imala sljedeću strukturu (športaši i
prateće osobe):

1.

ALPSKO SKIJANJE

10

PRATEĆE
OSOBE
14

2.

BIATLON

2

3

5

3.

BOB
SKIJAŠKO
TRČANJE
MEDICINSKO
OSOBLJE
MISIJA

5

4

9

2

2

4

2

2

3

3

UKUPNO

19

28

47

Red.br.

4.

ŠPORT

ŠPORTAŠI

Napomena:
5

UKUPNO
24

Obzirom da su alpsko skijanje i skijaško trčanje športovi pod okriljem Hrvatskog
skijaškog saveza, UZOP je dozvolio da se u njihovom međusobnom dogovoru
raspodijeli 16 mjesta za stručne prateće osobe te da isto tako odrede 3 fizioterapeuta i
1 liječnika (šefa medicinskog tima) koji će biti na raspolaganju i ostalim članovima
delegacije.
Za usporedbu navodimo podatke o nastupu hrvatskih športaša na Igrama u
Albertvilleu, Lillehammeru, Naganu, Salt Lake Cityju i Torinu:
zastupljenost
športova

broj
športaša

Broj
športašica

ukupno

Albertville ‘92

2

3

1

4

Lillehammer ‘94

2

3

-

3

Nagano ‘98

3

4

2

6

Salt Lake ‘02

5

9

5

14

Torino 06

6

16

7

23

Vancouver '10

4

12

7

19

Olimpijske igre

Ukoliko se usporede podaci iz gore navedene tablice sa podacima za ZOI
Vancouver, može se zaključiti da je uz manji broj sportova na kojima su nastupili
hrvatski sportaši zadržan i dalje visok broj sportaša na Igrama. Na ZOI Torino
nastupilo je 23 sportaša u 6 sportova, dok je na ZOI Vancouver nastupilo 19 sportaša
u 4 sporta.
Prema odluci vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora za nosioca zastave na
ceremoniji otvaranja izabran je Jakov Fak (biatlon), dok je na ceremoniji zatvaranja tu
privilegiju imao Ivan Šola (bob).
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Na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru hrvatski športaši su postigli sljedeće
rezultate:

ALPSKO SKIJANJE

žene:
Ana JELUŠIĆ
VELESLALOM / nije nastupila u 2 utrci

(ukupno 86 natjecateljica)

(1. mjesto Viktoria REBENSBURG, GER – 2:21,11)

SLALOM / 12. mjesto – 1:45.43

(ukupno 87 natjecateljica)

(1. mjesto Maria RIESCH, GER – 1:42,89)

Nika FLEISS
VELESLALOM / nije nastupila u 2 utrci

(ukupno 86 natjecateljica)

(1. mjesto Viktoria REBENSBURG, GER – 2:21,11)

SLALOM / 25. mjesto – 1:47.59

(ukupno 87 natjecateljica)

(1. mjesto Maria RIESCH, GER – 1:42,89)

Matea FERK
VELESLALOM / nije završila 1 utrku

(ukupno 86 natjecateljica)

(1. mjesto Viktoria REBENSBURG, GER – 2:21,11)

SLALOM / 34. mjesto – 1:50.93

(ukupno 87 natjecateljica)

(1. mjesto Maria RIESCH, GER – 1:42,89)

Sofija NOVOSELIĆ
SLALOM / 39. mjesto – 1:54.91

(ukupno 87 natjecateljica)

(1. mjesto Maria RIESCH, GER – 1:42,89)

Tea PALIĆ
VELESLALOM / 36. mjesto – 2:36.12
(1. mjesto Viktoria REBENSBURG, GER – 2:21,11)

muškarci:
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(ukupno 86 natjecateljica)

Ivica KOSTELIĆ
SPUST / 18. mjesto – 1:55.49

(ukupno 64 natjecatelja)

(1. mjesto Didier DEFAGO, SUI – 1:54,31)

SUPER-G / 16. mjesto – 1:31.47

(ukupno 64 natjecatelja)

(1. mjesto Aksel Lund SVINDAL, NOR – 1:30.34)

SUPER KOMBINACIJA/ 2.

mjesto – 2:45.25

(ukupno 52 natjecatelja)

(1. mjesto Bode MILLER, USA – 2:44,92)

VELESLALOM / 7. mjesto – 2:38.88

(ukupno 103 natjecatelja)

(1. mjesto Carlo JANKA, SUI – 2:37,83)

SLALOM / 2.

mjesto – 1:39.48

(ukupno 102 natjecatelja)

(1. mjesto Giuliano RAZZOLI, ITA – 1:39,32)

NATKO ZRNČIĆ-DIM
SPUST / 33. mjesto – 1:57.02

(ukupno 64 natjecatelja)

(1. mjesto Didier DEFAGO, SUI – 1:54,31)

SUPER-G / nije završio utrku

(ukupno 64 natjecatelja)

(1. mjesto Aksel Lund SVINDAL, NOR – 1:30.34)

SUPER KOMBINACIJA/ 20. mjesto – 2:48.86

(ukupno 52 natjecatelja)

(1. mjesto Bode MILLER, USA – 2:44,92)

VELESLALOM / 41. mjesto – 2:46.01

(ukupno 103 natjecatelja)

(1. mjesto Carlo JANKA, SUI – 2:37,83)

SLALOM / 19. mjesto – 1:41.99

(ukupno 102 natjecatelja)

(1. mjesto Giuliano RAZZOLI, ITA – 1:39,32)

IVAN RATKIĆ
SPUST / 41. mjesto – 1:58.58

(ukupno 64 natjecatelja)

(1. mjesto Didier DEFAGO, SUI – 1:54,31)

SUPER-G / 26. mjesto – 1:32.67

(ukupno 64 natjecatelja)

(1. mjesto Aksel Lund SVINDAL, NOR – 1:30.34)

SUPER KOMBINACIJA/ nije završio utrku

(ukupno 52 natjecatelja)

(1. mjesto Bode MILLER, USA – 2:44,92)

VELESLALOM / diskvalificiran (1 utrka)

(ukupno 103 natjecatelja)

(1. mjesto Carlo JANKA, SUI – 2:37,83)

DALIBOR ŠAMŠAL
VELESLALOM / nije završio 1 utrku

(ukupno 103 natjecatelja)
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(1. mjesto Carlo JANKA, SUI – 2:37,83)

SLALOM / nije završio 1 utrku

(ukupno 102 natjecatelja)

(1. mjesto Giuliano RAZZOLI, ITA – 1:39,32)

DANKO MARINELLI
VELESLALOM / diskvalificiran (1 utrka)

(ukupno 103 natjecatelja)

(1. mjesto Carlo JANKA, SUI – 2:37,83)

SLALOM / 32. mjesto – 1:47.33

(ukupno 102 natjecatelja)

(1. mjesto Giuliano RAZZOLI, ITA – 1:39,32)

BIATLON
žene:
Andrijana STIPANIČIĆ
15 km POJEDINAČNO / 83. mjesto - 53:06.1 (ukupno 87 natjecateljica)
(1. mjesto Tora BERGER, NOR – 40:52.8)

7,5 km SPRINT / nije nastupila

(ukupno 89 natjecateljica)

(1. mjesto Anastazia KUZMINA, SVK – 19:55.6)

muškarci:
Jakov FAK
10 km SPRINT / 3.

mjesto – 24:21.8

(ukupno 88 natjecatelja)

(1. mjesto Vincent JAY, FRA – 24:07.8)

12,5 km DOHVATNO / 25. mjesto – +2:07.2

(ukupno 60 natjecatelja)

(1. mjesto Bjorn FERRY, SWE – 33:38.4)

20 km POJEDINAČNO / 51. mjesto – 53:56.0

(ukupno 88 natjecatelja)

(1. mjesto Emil Hegle SVENDSEN, NOR – 48:22.5)

15 km SKUPNI START / 9. mjesto – +34.80

(ukupno 30 natjecatelja)

(1. mjesto Evgeny USTYUGOV, RUS – 35:35.7)

BOB
Ivan ŠOLA, Slaven KRAJAČIĆ. Igor MARIĆ, Mate MEZULIĆ/Andras HAKLITS
9

ČETVEROSJED / 4 vožnja - 20. mjesto – 3:31.53 (ukupno 25 ekipa)
(1. mjesto USA-1 – 3:24.46)

SKIJAŠKO TRĆANJE

žene:
Nina BROZNIĆ
SPRINT C KVALIFIKACIJE/

52 mjesto - +37.26 nije se kvalificirala

(54 natjecateljice)
(1. mjesto Marit BJOERGEN, NOR – 3:38.05)

muškarci:
Andrej BURIĆ
15 km KLASIČNO /

75. mjesto – 38.51.0

(1. mjesto Dario COLOGNA, SUI – 3:33.3)

10

(ukupno 96 natjecatelja)

6. ZAKLJUČAK
Tijekom pripremnog perioda u 2009. godini, svim korisnicima olimpijskog
programa (potencijalni i evidentni kandidati), osigurani su svi neophodni uvjeti za
ostvarivanje normi i kvalitetnih rezultata na Olimpijskim igrama.
Suradnja Ureda za olimpijski program i Misije s nacionalnim športskim
savezima, koji su participirali u olimpijskom programu bila je kvalitetna i uspješna,
tako da su sve obveze prema Organizacijskom odboru Olimpijskih igara (VANOC),
izvršene u zadanim rokovima.
Hrvatski športaši su na dosadašnjim Zimskim olimpijskim igrama osvojili 7
medalje (Salt Lake City; Janica Kostelić - 3 zlatne medalje, 1 srebrna medalja, Torino;
Janica Kostelić - 1 zlatna i 1 srebrna medalja te Ivica Kostelić - 1 srebrna medalja),
dok je na Igrama u Vancouveru osvojeno tri medalje (Ivica Kostelić – 2 srebrne
medalje te Jakov Fak – 1 brončana medalja).
Prema poretku od ukupno 26 nacija koje su osvajale odličja, Hrvatska sa 3
medalje zauzima 21. mjesto koje dijeli sa Slovenijom (najuspješnija Canada sa 25
osvojenih medalja; 14 zlatnih, 7 srebrnih i 5 brončanih).
Usporedbom postavljenih ciljeva i ostvarenih rezultata može se reći da je
većina

hrvatskih

športaša

ostvarila

plasmane

sukladno

našim

analizama

i

očekivanjima te njihovim realnim mogućnostima, a temeljem gore navedenih
pokazatelja može se zaključiti da je hrvatska olimpijska delegacija ostvarila uspješan
nastup na XXI. Zimskim olimpijskim igrama - Vancouver 2010.

Damir Šegota
Šef Misije
U Zagrebu, 8. ožujka 2010.

11

