
Končno sta na olimpijsko prizorišče prišla še zadnja člana naše olimpijske odprave, tekmovalca v 
spanju Matej Spanečnik in Milan Smrčnjak, oba člana spalno-športnega društva ″Nočni mir″ iz 
Celja. Po dolgotrajnem poletu sta se takoj odpravila trenirat, torej spat. 
 
Oba naša sta med favoriti za eno od medalj, seveda pa je konkurenca zelo huda in izenačena. 
Morda malce izstopa le sloviti črnogorski ″Dream team″ (Zaspanović, Spavalo in Hrgolj), vsi ostali 
tekmovalci pa so zelo izenačeni. Razen Črne Gore (uradno ZRJ), ki ima na štartu kar tri tekmovalce, 
ima več kot enega le še Slovenija, saj je lani Spanečnik s srebrom na svetovnem prvenstvu prispal 
še eno mesto. 
 
Ker je ta disciplina letos prvič na sporedu OI, je prav, da si malo pobliže ogledamo pravila tega 
rekreativno sicer zelo razširjenega, tekmovalno pa manj znanega športa. Pri spanju poznamo dve 
disciplini:  
1) Dolgo, prekinjeno spanje (tekmovalci spijo in se vmes prebujajo, na vsakih  8 ur spanja lahko 

bedijo 10 minut) 
2) Kratko, neprekinjeno spanje (tekmovalci zaspijo in ko se zbudijo, so končali z nastopom) 

 
Zaradi razumljivih časovnih omejitev se na OI tekmuje le v neprekinmjenem spanju. 
 
Group A: 
Zaspanovic, Djordje                         YUG         ″Spavaj sine″ (Cetinje) 
Schlaffer,Hans-Peter                       GER         ″Hamburger Schlaf Verein″ 
Spanecnik, Matej                             SLO          ″Nocni mir″ (Celje)     
Dreamer, Frank                                AUS          ″Melbourne snorrers″ 
Smrcinho, Da Silva                           BRA          ″Sportivi Dormativi″ (Milano) 
Oboko, Kintepe                                NIG           ″Tse – tse club″ (Lagos) 
 



Group B: 
Spavalo, Miljenko                             YUG           ″Spavaj sine″ (Cetinje)           
Smrcnjak, Milan                                SLO            ″Nocni mir″ (Celje) 
Hrgolj, Radovan                                 YUG           ″Plavi Jadran″ (Hercegnovi) 
Pospanovski, Aleksej                        RUS            ″Dormativo La Coruña″ 
Longsleep, George                            USA            ″Boston dreamers″ 
Spawamatsu, Hiroya                        JAP             ″Yokohama beds″        
 
Kot vidimo, sta skupini precej izenačeni. V skupini A je nesporni favorit svetovni rekorder 
Zaspanović, naš Spanečnik pa se bo boril z vedno nevarnim Nemcem Schlafferjem in latinsko-
ameriškim prvakom Smrcinhom za preostali dve mesti, ki vodita v finale. Na domačih posteljah bi 
lahko presenetil Avstralec Dreamer, predstavnik Afrike pa je popoln outsider. 
 
V skupini B bo boj za tri finalna mesta še težji. Naš Smrčnjak ima sicer letošnji najboljši rezultat na 
svetu, toda oba Črnogorca sta vendarle favorita. Pozabiti ne smemo tudi na Rusa, ki je letos za 
rekordno vsoto prestopil iz Moskovskih večeri v Drmativo La Coruña ter na ameriškega prvaka 
Longsleepa, Japonec pa je popolna neznanka. 
 
KVALIFIKACIJE 
 
Na OI so se zgodaj zjutraj po našem času končale kvalifikacije v spanju. Naša predstavnika sta 
nastopila z mešanim uspehom. Medtem ko se je Smrčnjak z drugim mestom v svoji skupini in 
novim osebnim rekordom zanesljivo uvrstil v finale, pa je negativno presenetil Spanečnik, ki je bil 
šele četrti in tako žal izpadel iz nadaljnjega tekmovanja. V njegovi skupini je sicer zmagal prvi 
favorit Zaspanović (ZRJ) z najboljšim letošnjim rezultatom na svetu pred Nemcem Schlafferjem, žal 
pa je Spanečnika presenetljivo premagal še domačin Dreamer. 
 
Naš predstavnik po tekmi ni skrival svojega razočaranja: »Dolgo in pridno sem treniral za ta nastop, 
zdaj pa se je v trenutku vse sesulo. Še sam ne vem, kaj se je zgodilo. V nekem trenutku se mi je 
zazdelo, da ležim preveč na trebuhu, potem se mi je sanjalo o Mont du Vallon – u, takoj zatem pa 
sem se zbudil in vsega je bilo hipoma konec. Ne vem ali bom še nadaljeval s kariero!« V našem 
taboru so vsi tolažili nesrečnega Spanečnika, vodja ekipe pa mu je obljubil tolažilni piknik po 
povratku v domovino. Z našim tekmovalcem je sočustvoval celo njegov dolgoletni tekmec 
Zaspanović: »Veoma mi žao zbog mog druga, ali takav je sport! Sećam se, kako je meni bilo, kad 
sam se na svom prvom velikom takmičenju  probudio več posle deset sati. Od tuge sam popio litru 
loze!« Za razliko od Spanečnika je bil Smrčnjak precej boljše volje:«Vesel sem uvrstitve v finale, 
katero sem tudi pričakoval. Vse je šlo po načrtu, škoda le za Mateja. V finalu je vse mogoče, 
potihem pa si seveda želim medalje!« 
 
Poglejmo za konec še finaliste (razvrščeni po rezultatih iz predtekmovanja): 
 
1. Zaspanović (ZRJ) – skupina A        28:45.25,89 
2. Spavalo (ZRJ) – skupina B              28:23.34,07 
3. Schlaffer (NEM) – skupina A         27:56.55,78 
4. Smrčnjak (SLO) – skupina B          27:53.05,99 
5. Dreamer (AUS) – skupina A           27:18.22,63 
6. Pospanovski (RUS) – skupina B     27:12.45,85 
 
Kot vidimo, je poleg našega Spanečnika presenetljivo izpadel tudi mladinski svetovni prvak Hrgolj 
(ZRJ), ki se je povsem dekoncentriran zbudil že po šestih (!!) urah in zaostal za vsemi nastopajočimi. 
 
Lep pozdrav do finala! 
 



FINALE 
 
 Končno je napočil veliki dan finala v zadnji olimpijski preizkušnji – spanju. Vseh šest finalistov se je 
podalo na štart (v povsem nove postelje) z velikimi ambicijami, toda žal je prostor na stopničkah le 
za tri najboljše. Po dveh zlatih medaljah smo Slovenci pričakovali novo vidno uvrstitev našega 
Milana Smrčnjaka, ki je tako izvrstno spal v predtekmovanju.  
 
Tekma se je začela z manjšim zapletom. Spavalo se zjutraj kljub intervenciji jugoslovanske 
zdravniške ekipe ni pravočasno zbudil, šele ko so spekli čevapčiče, ga je vonj le-teh spravil pokonci. 
Zaradi tega se je tekma začela s precejšnjo zamudo, kar je izzvalo ostre proteste ostalih 
udeležencev finala, celo njegov rojak Zaspanović je dejal: »Ovo je nedopustivo! Jeste, da smo 
Miljenko i ja dobri drugovi, ali utakmica je utakmica!«   
 
Spočetka je vse potekalo mirno, po dvajsetih urah pa so se stvari začele odvijati. Po pričakovanju se 
je prvi zbudil domačin Dreamer, ki je presenetil že s samo uvrstitvijo v finale. Z glasnim riganjem po 
popitem pivu pred tekmo in ob huronskem navijanju »Aussie, Aussie, Aussie« je precej motil 
ostale, še najbolj pa Rusa Pospanovskega, ki se je zbudil drugi in glasno negodoval (»Menja 
prabudili huligani, eta v socializmi nevazmožno«). Tretji se je prebudil že omenjeni Spavalo, ki se 
mu je poznala  jutranja utrujenost (»Jebiga, kad ne ide, ne ide«).  
 
Tako so v boju za odličja ostali le še Zaspanović, Schlaffer in naš Smrčnjak. V času novega nemškega 
rekorda (28:45.23,87) se je prvi med temi tremi zbudil Nemec. »Ich bin zufrieden mit Bronze. Es ist 
zeit zu pinkeln«, je mirno dejal. Temperatura je počasi dosegala vrelišče. Nenadoma se je po 29 
urah in pol mojstrskega spanja začel obračati in mencati svetovni rekorder iz ZRJ in na dlani je bilo, 
da ima Slovenija že tretje zlato na OI. Delegacija ZRJ se je sicer pritožila, da je Zaspanovića zmotil 
ognjemet ob zaključni slovenosti (»U pičku materinu, šta im je ovo trebalo?«), a so jim odgovorili, 
da so pogoji za vse enaki, sicer pa so sami krivi, ker so zaradi Spavala preložili začetek. 
 
Naš olimpionik pa je kar spal in spal. Prvič v zgodovini je človek neprekinjeno spal več kot 30 ur in 
šele nežen glasek njegove življenske spremljevalke (»Milanči!!!) ga je zbudil v času novega 
svetovnega rekorda (31:43.47,14). V prvi izjavi je dejal, da je že kot otrok na Lesičnem sanjal o 
dolgem spanju, a ga je mama vedno zbudila… 
 


	Spawamatsu, Hiroya                        JAP             (Yokohama beds(

