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EKIPA24, 11. 12. 2014: 
  
Na Kopitarjevem seznamu tudi 
triglavan 

 

 Arsen Perić 

Reprezentanco prihodnji teden čakata dve pripravljalni 
tekmi, ki ju bo odigrala v Franciji proti domači 
reprezentanci. Strokovno vodstvo bo na gostovanje 
odpeljalo dva vratarja, osem branilcev in 11 napadalcev. 

Novembra so risi odigrali prvi pripravljalni turnir, pred domačimi navijači so v 
konkurenci Avstrije, Japonske in Belorusije osvojili prvo mesto. Decembra izbranci 
Matjaža Kopitarja ne bodo nastopili na nobenem turnirju, bodo pa odigrali dve 
pripravljalni tekmi v Franciji. Tudi tokrat nekatera tekmovanja nimajo predvidenega 
premora, zato bo v deželo galskih petelinov odpotovala znova nekoliko spremenjena 
zasedba. V primerjavi z novembrskim seznamom je na decembrskem 11 drugih 

http://ekipa24.si/clanek/hokej-na-ledu/reprezentancni-hokej/5489b540e6653/na-kopitarjevem-seznamu-nekaj-svezih-imen
http://ekipa24.si/clanek/hokej-na-ledu/reprezentancni-hokej/5489b540e6653/na-kopitarjevem-seznamu-nekaj-svezih-imen
http://ekipa24.si/clanek/hokej-na-ledu/reprezentancni-hokej/5447c3cca1dbb/kapetan-na-seznamu-rezerv


imen. 
 
Strokovno vodstvo je objavilo seznam 21 hokejistov, na katerem sta dva vratarja, 
osem branilcev in 12 napadalcev. Risi v Sloveniji ne bodo opravili nobenega 
treninga, saj se bo večina igralcev priključila reprezentanci v Franciji.  
 
Peščica igralcev se bo zbrala v Ljubljani v sredo, 17. decembra, ko se bo ob 2. uri 
zjutraj odpravila do Benetk, od tam pa jih čaka pot v Francijo. Tam jih prva tekma 
čaka v petek, 19. decembra, obračun bo odigran v Bordeaxu. Dan zatem sledi še 
tekma vAngletu.  
 
Tokrat Matjaž Kopitar ne bo mogel računati na hokejiste, ki igrajo v ligi EBEL, ker se 
ta ne prekine, tokrat pa bosta selektorju na voljo tudi "Slovaka" iz lige KHL Rok 
Tičar inŽiga Jeglič, medtem ko Jana Muršaka selektor na seznam ni uvrstil. Zaigral 
bo tudi kapetan Tomaž Razingar, prvič pa je vabilo v člansko izbrano 
prejel branilec Jurij Repe. Na seznamu sta se znašla tudi igralca iz slovenske lige, to 
sta triglavan Tadej Čimžar, naknadno pa je vpoklic dobil še Črt Snoj. Na 
seznamu je pričakovano tudiŽiga Pavlin, ki je ravno danes našel novega 
delodajalca. 
 

SEZNAM ZA DRUGI ZBOR  
Vratarja  
Andrej Hočevar   Epinal (Francija)  
Gašper Krošelj   Oskarshamn (Švedska)  
 
Branilci  
Blaž Gregorc     Pardubice (Češka)  
Luka Vidmar      Mlada Boleslav (Češka)  
Mitja Robar      Mlada Boleslav (Češka)  
Žiga Pavlin      AIK (Švedska)  
Andrej Tavželj   Toros Neftehamsk (Rusija)  
Gašpr Sušanj     Epinal (Francija)  
Jurij Repe       Havirov (Češka)  
Gašper Cerkovnik Briancon (Francija)  
 
Napadalci  
Žiga Jeglič      Slovan Bratislava (Slovaška)  
Rok Tičar        Slovan Bratislava (Slovaška)  
Robert Sabolič   Sparta Praga (Češka)  
David Rodman     Oskarshamn (Švedska)  
Tomaž Razingar   Trenčin (Slovaška)  
Boštjan Goličič  Gap (Francija)  
Anže Kuralt      Epinal (Francija)  
Ken Ograjenšek   Epinal (Francija)  
Jaka Ankerst     Briancon (Francija)  
Luka Bašič       Neuilly (Francija)  
Tadej Čimžar     Triglav (Slovenija) 
Rok Snoj         Slavija (Slovenija) 
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