
SQUASH 
vrtiljak

Pozor, Squash vrtiljak se je začel vrteti in 
sedeži se že polnijo. Z vašo pomočjo lahko 

gremo kontrolirano hitreje in višje. 

•	 organizacijo skupnih treningov med vikendi, 
na katerih se bodo mladinci iz vseh slovenskih 
klubov pod strokovnim vodstvom pripravljali na 
nastope na pomembnih mladinskih turnirjih po 
Evropi,

•	 obiske mednarodnih turnirjev v različnih 
evropskih mestih,

•	 pomoč pri nakupu opreme.

KAJ VAM NUDIMO MI?

Squash zveza Slovenije vam nudi pridobitev naziva 
»Uradni partner« dogodka, kar vam omogoča:

•	 predstavitev z logotipom podjetja, kratkim 
opisom in povezavo do vaših spletnih strani na 
spletni strani www.squash.si 

•	 branding in izpostavitev vašega logotipa 
na posameznih dogodkih in novinarskih 
konferencah,

•	 izpostavitev na uradnih straneh dogodkov, ki jih 
bomo izvedli v okviru projekta Squash vrtiljak (vse 
aktivnosti bodo redno predstavljene na www.
squash.si/vrtiljak in na Facebook strani Squash 
zveze Slovenije)

Poleg tega vas bomo redno obveščali o izvedenih 
dogodkih, da boste vseskozi na tekočem o tem, kaj 
se dogaja v okviru dela z mladimi igralci. S samo 100 
evri letno boste soustvarjali pozitiven razvoj športne 
panoge.

SQUASH ZVEZA
SLOVENIJE
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Skupaj z vami ustvarjamo Squash vrtiljak. Pri tem 
ne stremimo zgolj k temu, da gremo hitreje in višje 
in da je vedno več potnikov, ampak želimo na mlade 
prenašati tiste »prave« športno-pedagoške in druge 
življenjske izkušnje.

KAJ tO POMENI?

Squash vrtiljak je namenjen izključno športnemu 
in življenjskemu razvoju mladih. Izoblikovanju 
telesa, duha, značaja in osebnosti. Skoraj neskončnim 
tekmovalnim možnostim v mladinskih kategorijah. 
Svetovni konkurenci in prijateljstvu. Spoštovanju 
nasprotnikov in sodnikov ob soočenju s težkimi porazi 
ali nepredstavljivemu veselju ob zasluženih zmagah.  
Krepitvi odgovornosti! Torej vsemu tistemu, česar ni 
možno kupiti na Googlu, videti v TV serijah ali doživeti 
v Gardalandu. 

Squash zveza Slovenije že od začetka skrbi za 
razvoj ene izmed najbolj dinamičnih športnih panog. 
Squash je v Sloveniji trenutno močno finančno 
podhranjen, čeprav gre za šport, ki je star 140 let in 
je razširjen skoraj v vseh državah na svetu. Kljub temu 
smo ustvarili osnovno okolje, v katerem se mladi 
spiralno vrtijo na poti vsestranskega razvoja. Pri tem 
so nekateri tudi strmo tekmovalno napredovali in 
že zasedajo mesta med najboljšimi mladimi igralci v 
Evropi, kjer je trenutno kar 27 slovenskih mladincev 
na lestvicah Evropske squash zveze.

Z vsakim donatorskim vstopom v Squash vrtiljak, 
ki znaša 100 evrov na leto, želimo dodatno izboljšati 
pogoje za delo in tekmovanja mladih. S svojim 
sodelovanjem boste zagotovo pripomogli k razvoju 
športa v Sloveniji, sooblikovanju športnih osebnosti in 
‹fair playa›. In tudi obrazi otrok bodo večkrat nasmejani.

ZAKAJ RAVNO SQUASH?

Squash je šport, ki je danes razširjen po vsem svetu, saj 
ga igra več kot 20 milijonov ljudi. V Sloveniji se s tem 
športom na 50 igriščih bolj ali manj redno rekreativno 
ukvarja okoli 2000 posameznikov, v tekmovalnem 
sistemu pa je 150 registriranih tekmovalcev.

Največji svetovni turnirji v squashu gostujejo na 
elitnih in atraktivnih lokacijah – ob egipčanskih 
piramidah, na centralni železniški postaji v New Yorku 
in na legendarnem stadionu Wembley v Londonu, kar 
priča, da gre za atraktiven in zelo gledljiv šport. Še eno 
dejstvo velja izpostaviti: vplivna poslovna revija Forbes 
je leta 2012 izbrala squash za najbolj zdrav šport. Velja 
tudi za enega najbolj intenzivnih športov, saj je ena 
ura v igrišču enakovredna od 10 do 15 km teka.

Pomembna lastnost squasha kot športa je izjemno 
pozitiven vpliv na športno-intelektualne sposobnosti, 
še posebej pri mladih športnikih. Prav tako je bistven 
vzgojno-izobraževalni vidik; squashu namreč 
strokovnjaki pravijo kar fizična šahovska partija. Obiski 
mednarodnih turnirjev pa mladim igralcem squasha 
ne nudijo le tekmovalnosti, saj druženje z vrstniki 
pomeni tudi tkanje novih prijateljstev, ki presegajo 
zgolj sodelovanje na športnem področju.

KOMU JE PROJEKt NAMENJEN?

Kot omenjeno, je projekt Squash vrtiljak namenjen 
izključno mladim igralcem v Sloveniji; torej 
otrokom, ki bodo predstavljali temelj tega športa 
v Sloveniji v naslednjih letih. Cilj projekta je vzgojiti 
mladi rod športnikov in tekmovalcev, ki bodo skozi 
športno-pedagoško delo prevzeli ključne prvine 
te športne panoge in ‹fair playa›, hkrati pa bodo pri 
tem lahko tvorili jedro aktivnega tekmovalnega in 
reprezentančnega nastopanja v prihodnjih letih. 
Z vašo udeležbo v projektu Squash vrtiljak bomo 
mladim omogočili:

•	 osebnostni in športni razvoj v eni izmed najbolj 
zahtevnih športnih panog,

•	 povečanje števila otrok, ki redno trenirajo squash,

•	 organizacijo domačih squash delavnic za 
najmlajše,

Vstopite v vrtiljak, poln izzivov za mlade …


