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ORGANIZIRANOST PETANKE V SLOVENIJI

Okvirni dogodki glede tekmovanj in organizacije svetovne ter evropske zveze se ponavadi zgodijo  
na svetovnih in evropskih prvenstvih. Tudi letos je bilo tako, saj smo veliko novic o prihodnosti petanke  
zvedeli na SP za moške v Ženevi in EP za ženske v Rastattu, kjer sta bila kongresa svetovne zveze 
(F.I.P.J.P.) in evropske zveze, ki jo vodi g. Gerard Schneider. Na čelu svetovne zveze je g. Henri Bernard, 
ki se z letošnjim letom po nekaj desetletjih poslavlja od tega položaja. Generalni sekretar svetovne zveze 
je g. Claude Azema, dober prijatelj in poznavalec Slovenije, saj je na naših igrščih v zadnjih letih dvakrat 
inštruiral naše igralke in igralce o skrivnostih petanke. 

Petanka je v svetu znana kot ena najbolj razširjenih iger s kroglami in se že dolgo igra kot športna  
panoga, svetovna prvenstva pa potekajo vse od leta 1958. V Sloveniji smo začeli igrati petanko leta 
1999, ko je bilo organizirano tudi prvo državno ekipno prvenstvo. V letu 2000 smo zaprosili za včlanitev 
v Mednarodno zvezo za petanko (Federation Internationale de Petanque et Jeu Provencal — F.I.P.J.P.) in 
bili v okviru svetovnega prvenstva na kongresu F.I.P.J.P na Portugalskem sprejeti kot enakovredni član 
svetovne zveze, ki vključuje prek 60 držav z vsega sveta. 

Odkar smo polnopravni član svetovne družine v petanki, redno nastopamo na svetovnih in evropskih prven-
stvih v moški, ženski in mladinski konkurenci. Slovenijo smo zastopali že v Kanadi, Franciji, na Portugalskem, 
Monaku, letos pa smo se udeležili tekmovanj v Švici, Nemčiji in na Češkem. Udeležujemo se mednarodnih 
tekmovanj v nam bližnjih državah, predvsem so tradicionalno zanimivi prazniki petanke na Madžarskem in na 
Češkem. Poleg igranja petanke doživimo tudi prijetne trenutke v druženju, spoznavanju tradicij in običajev ter 
seveda doživljamo vse tiste čare petanke, ki jih poznajo le tisti, ki so ta šport pobliže spoznali.

Domača tekmovanja so šele v zadnjem letu doživela razcvet, ki si ga petanka zasluži. Organiziranost 
petanke sedaj prerašča v kvalitetna tekmovanja kot jih poznajo v tujini, predvsem v najbolj razviti  
petankarski deželi, Franciji. Poleg državnih prvenstev in ligaškega tekmovanja smo uvedli tako imenovana 
Tour tekmovanja, ki na igrišča privabljajo vedno več tekmovalcev in tekmovalk ter širijo kakovostni vrh. 
Praktično na vsaki tekmi smo dobili druge zmagovalce, kar gotovo pomeni še korak več pri zanimivosti te 
športne discipline.

Želimo si, da bi se nam pridružilo čim več ljubiteljev petanke, lahko v rekreativnem smislu, boljši pa seve-
da tudi pri tekmovanjih. Trenutno je koncentracija petankarjev združena v ljubljanski kotlini, pojavljajo pa 
se že pravi centri tudi na Štajerskem. Za igranje petanke ne potrebujete posebnih urejenih igrišč, pač pa 
le tri krogle in dobro voljo. Če smo v vas zbudili željo po igranju petanke, vas vabimo, da se nam pridružite. 
Radi vas bomo sprejeli medse in vam pomagali z nasveti. 

ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE

Naziv zveze: ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE ZDPS - izvršni odbor:

Skrajšan naziv:  ZDPS     predsednik: Bizjak Janez

Naslov zveze: Sneberska 22/d, 1260 Ljubljana-Polje  podpredsednik:  Živkovič Ljubo

Davčna številka:  35978040     sekretar: Hegler Boštjan

Matična številka: 1211960     člani: Bračko Igor 

Transakcijski račun: 02053-0089420413   Kujavec Darinka, Španič Srečko
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OTROŠKA LIGA —2003

Letos je pri nas prvič potekala tudi otroška liga v petanki. Sodelovalo je šest ekip fantov in deklet do 15 
let. Vsaka ekipa mora imeti najmanj štiri igralce. Petanka v otroški ligi se je od odraslih tekem razlikovala po 
tem, da je bila začetna razdalja balinčka med 5 in 8 metri, igrali pa so do 11 "puntov". Na vsakem srečanju 
sta se najprej pomerili trojka in enojka, nato dve dvojki in na koncu zopet trojka in enojka. Zaradi takšnega 
sistema je bilo kar nekaj tekem neodločenih in delitev točk je še kako vplivala na končno lestvico.  

Spomladanski del lige je pomenil spoznavanje igralcev, marsikdaj tudi še pravil in preskušanje lastnih 
spretnosti. Mladim petankarjem je povzročalo preglavice igranje na različnih igriščih, na katerih bližanje 
nikakor ni bilo takšno, kot so ga bili vajeni doma. Vsi so se trudili po svojih močeh in iskali pravšnji met  
za vsako igrišče. Prve tekme so bile za nekatere prva tekmovalna preizkušnja v tem dokaj novem športu 
pri nas. 

V jesenskem delu lige so bile povratne tekme, na katerih pa so igralci večinoma že vedeli, kakšni nas-
protniki jih čakajo. Zdaj so že bolje poznali sistem ligaških tekem in z zanimanjem spremljali tudi rezultate 
drugih ekip. Napetost se je stopnjevala. 

Končna razvrstitev pa je bila trd oreh. Prvo mesto je nesporno pripadlo ekipi Ferme (Sloga in Petanka),  
za drugo mesto pa sta se potegovali dve izenačeni ekipi — TVD Domžale in Medvedki Fužine. Ker je bil njun 
seštevek točk popolnoma enak, sta ekipi odigrali odločilno dodatno tekmo. Drugo mesto je tako pripadlo 
fužinskim Medvedom, na tretjem pa je ekipa iz Domžal. 

KONČNA RAZVRSTITEV OTROŠKE LIGE 2002/2003 
 

MESTO EKIPA

 1. FERMA SLOGA   

 2. MEDVEDKI FUŽINE

 3. TVD DOMŽALE

 4. VILA ANA

 5 PR'BALIN

 6. BALINČEK   

    

DP - dečki, deklice  
Hermes 11. 10. 2003

I. mlajša skupina -   II. starejša skupina - 
letnik 1991 in mlajši  letnik 1990 in starejši
1. PLUT ROK   1. DOVŽAN MATEVŽ 
2. GOVEDNIK KATJA 2. SRNEC BLAŽ
3. VORIH ANA  3. VRBINC MATEJA
4. RODE ŽAN  4. BRAČIČ SIMON-
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SP MLADINCEV V BRNU—2003 (čEŠKA)

 V Brnu na Češkem se je od 5. do 7. septembra odvijalo svetovno prvenstvo za mladince, ki  se ga je 
udeležilo 29 držav z vseh koncev sveta. Priprave na svetovno prvenstvo so stekle že v začetku leta z izbiro 
selektorja Mitje Keber. Selektor je skozi mladinsko ligaško tekmovanje  budno spremljal naše mladince in 
na koncu izbral reprezentanco, ki je zastopala naše barve:

Igralci: LUKŠA LUKA (član Sloge), KEBER ŽIGA (član Kojotov), BRAČIČ SIMON (član Medvedov) 
DOVŽAN MATEVŽ (član Sloge), selektor: KEBER MITJA, delegat: ŽIVKOVIČ LJUBO.

Po prihodu v Brno in prijavi ekipe se je naša mladinska reprezentanca nastanila v bližnjem hotelu. 
Naslednji dan, v petek, po otvoritveni ceremoniji in opravljenem žrebu ob 15. uri je naša delegacija odšla 
na zaslužen in potreben počitek. Popoldne je minevalo v prijetnem spoznavanju ostalih ekip in sklepanju 
novih prijatelstev.

Ob 19. uri se je začelo zares. Bili smo v skupini z reprezentacami MAROKA, SLOVAŠKE in  
FINSKE. Po dobro odigranih tekmah, kljub dvema porazoma, so naši mladinci okusili slast zmage  
proti ekipi SLOVAŠKE.

Naslednji dan smo igrali v repasažu in sicer v skupini s KANADO in TAJSKO. Prvo tekmo smo  
odigrali s KANADO in igubili 13 : 5. Zaradi poraza Kanade proti Tajski smo odigrali še enkrat z ekipo 
Kanade za uvrstitev v osmino pokala narodov. Kljub veliki želji in srčni borbenosti naše ekipe smo vendarle 
morali priznati poraz vendar nismo razočarali. Naj omenim, da smo imeli absolutno najmlajšo reprezen-
tanco za kar smo poželi ogromne simpatije občinstva vseh nastopajočih in tudi organizatorja. 

Zadnji dan smo tekmovanje spremljali s tribune in z veliko vnemo spremljali polfinalni dvoboj  
med ŠPANIJO in ALŽRIJO. Slednji so si priborili nastop v finalu z rezultatom 9 : 13.Tudi druga polfinalna 
tekma med ITALIJO in MADAGASKARJEM ni bila nič manj zanimiva. Z rezultatom 4 : 13, so morali  
Italijani prepustiti premoč Madagaskarju.

V velikem finalu, ki je zgodba zase po prikazani kvaliteti igre smo bili vsi navdušeni, MADAGASKAR  
je premagal ekipo ALŽIRIJE z rezultatom 15 : 9.

V tekmi za tretje mesto je zmagala ekipa ŠPANIJE proti ITALIJI 13 : 4.
V tekmovanju preciznega zbijanja je zmagal tekmovalec iz ITALIJE (Salto), naš tekmovalec  

LUKŠA LUKA je zasedel 28. mesto.
Po končanem tekmovalnem delu je na vrsto prišlo tisto najlepše, gala večerja in podelitev priznanj  

ekipam.Tudi tu nismo manjkali na odru pred celo svetovno javnostjo saj je uradni voditelj orga- 
nizatorjev na oder za podelitev nagrade FAIR PLAY svetovnega prvenstva poklical prav reprezentanco 
SLOVENIJE. Vse nas je presenetilo, vendar je nagrada zasluženo odšla v SLOVENIJO. Obrazi cele  
delegacije predvsem pa naših mladincev, solze sreče in veselja pa bodo neizbrisen spomin vsem 
udeležencem svetovnega prvenstva v BRNU. 

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so nesebično pomagali pri sami organizaciji udeležbe na SP,  
kakor tudi vsem sponzorjem, ki so nam omogočili udeležbo. Brez vas nam ne bi uspelo. HVALA.
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SP ZA ŽENSKE — LA TUQUE 2002 (KANADA) 

V mestecu La Tuque (Quebec), se je od 11. do 14. julija 2002 odvijalo 8. svetovno prven-
stvo za ženske. Pod vodstvom g. Kobala so se po odigranih kvalifikacijah na prvenstvo uvrstile  
4 reprezentantke: tolkačici, Šeruga Tatjana (Sršeni-Domžale) in Kujavec Darinka (Pr Balin) ter bližalki 
Klakočer Mojca ( Kojoti) in Hasnaš Mateja ( Dolsko).

Po nastanitvi v avtokamp naselju, so našo reprezentanco in vse ostale "razvajali" domači prostovoljci, 
ki so nam razkazovali okolico in znamenitosti. Po dolgem popoldnevu pa smo se od-pravili v naselje  
na zaslužen počitek.

Drugo jutro po zajtrku je v ledeni dvorani potekal žreb in otvoritvena slovesnost. Tako so se naše 
reprezentantke znašle v skupini s Švicarkami in Madžarkami. V popoldanskem času so se začele 
tekme, katerih potek je bil izredno napet in vanje je bilo vloženega ogromno truda. Naša dekleta 
so se izkazala v prvi tekmi s Švico, ki so jo sicer izgubile, vendar še nikoli s tako dobrim rezultatom,  
10 : 13. Naslednja je bila tekma z Madžarkami, ki so jih prepričljivo premagale s 13 : 1. Ta dva rezultata  
sta omogočila naši reprezentanci, da se uvrsti v naslednji krog kvalifikacij. Prvo tekmo s Kanadčankami  
so kljub pritisku domačih navijačev odigrale zelo dobro, z zmago 13 : 10. Drugi dan  so naša dekleta  
kljub dobri igri izgubila z ekipo Francije s 8 : 13. Potreben je bil repasaž in zopet so igrale s Kanadčakami 
in jih z dobro igro premagale še enkrat in sicer s 13 : 8. Po težkih kvalifikacijah so si priborile uvrstitev  
med 16 najboljših in žal izgubile proti Belgijkam za uvrstitev med osem najboljših. Tako je bil boj za naša 
dekleta končan, vendar pa je to najboljši rezultat in največji uspeh slovenskih ekip na vseh svetovnih in  
evropskih prvenstvih do sedaj.

Spremljali pa smo tudi natančno zbijanje, v katerem je pri nas tekmovala Darinka Kujavec in  
osvojila tri točke, kar pa je zadostovalo le za zadnje mesto. Zmagovalka je bila članica španske  
reprezentance Yolanda Matarranz. Ekipa Španije, se je po težkem finalnem boju s Tajkami le  
prebila do naslova svetovnih prvakinj. Bravo Španke, in da ne pozabimo, bravo naše, ki ste svetu  
pokazale, da le nismo tako majhni. 

Na koncu pa se zahvaljujemo tudi vsem tistim, ki so nam omogočili nastop na svetovnem prvenstvu.  
Še enkrat iskrena hvala, brez vas nam ne bi uspelo.
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EVROPSKO PRVENSTVO ZA ŽENSKE 2003 V NEMČIJI 

Letošnje evropsko prvenstvo v petanki za ženske je bilo v Nemčiji, v malem mestu Rastatt  
ob francoski meji. To je bilo 2. evropsko prvenstvo za ženske in na obeh je sodelovala tudi naša 
mlada država. Zanimivo finale sta igrali dve velesili v petanki, Francija in Španija. Za razliko  
od moškega tekmovanja pa tokrat ni zmagala država, ki ima največ registriranih igralcev in igralk  
petanke na svetu, pač pa je Španija lanskemu naslovu svetovnega prvaka v Kanadi dodala tudi 
naslov najboljše na stari celini. Tretje mesto je po prepričljivi zmagi nad Belgijo osvojila ekipa države  
prirediteljice, Nemčije. Francozinjam je za uteho ostal naslov v natančnem zbijanju, ki si ga je z natančnimi 
meti zasluženo priborila Cynthia Quenehen. 

Slovenska reprezentanca v postavi Darinka Kujavec, Tatjana Šeruga, Nataša Lotrič in  
Mateja Hasnaš z igro ni razočarala, z malo več sreče pa bi bila lahko premagana še kakšna  
reprezentanca. Zmage so zabeležile nad Poljakinjami in močno Dansko ekipo. Nasprotnice, ki so  
jih premagale (Francija, Švedska, Nizozemska), imajo pač dolgoletno tradicijo igranja petanke in  
tudi kakovostnejša domača tekmovanja z močnejšo konkurenco. To je pri izenačenih dvobojih tudi  
prevesilo tehtnico v prid njihovih nasprotnic. V tekmi za polfinale Pokala narodov jih je na koncu  
premagala ekipa Estonije, ki je bila pravo presenečenje prvenstva. Naše tekmovalke so torej  
osvojile 5. - 8. mesto. 

V natančnem zbijanju je Slovenijo zastopala Tatjana Šeruga, ki se je uvrstila na 11. mesto, v sre-dino 
lestvice nastopajočih udeleženk prvenstva. 

Za razveseljivo novico pa so poskrbeli v svetovni zvezi, ko so kot prirediteljico naslednjega svetovnega 
prvenstva za ženske v letu 2004 določili Španijo s Kanarskimi otoki. 
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INTERVJU

Lektoriran prevod PETANKA V SLOVENIJI
Na željo Petankarske zveze Slovenije je FIPJP (med- 

narodna zveza petanke) organizirala tečaj petanke v Ljubljani, 
glavnem mestu Republike Slovenije.

Slovenija leži med Balkanom, srednjo Evropo in vzhodno 
Evropo (2 milijona prebivalcev). Meji na Hrvaško na jugu  
(546 km meje), Avstrijo na severu (324 km meje) in Italijo 
na vzhodu (235 km meje). Ima približno 50 km obale na 
Jadranskem morju med Italijo in Hrvaško.

Balinanje je v Sloveniji na zelo visoki ravni, saj so njihovi 
igralci v samem svetovnem vrhu, zahvaljujoč tradiciji in velikem 
številu balinišč. Zadnje čase se zelo razvija tudi petanka,  
saj ima že 200 registriranih igralcev, ki se vključujejo v razna 
tekmovanja.

Petankarska zveza Slovenije se je aktivno vključila v 
FIPJP v letu 2002, kar potrjuje izredno željo po razvoju tega 
športa v Sloveniji, še posebej pa v Ljubljani — glavnem mestu,  
kjer sta najbolj zaslužna predsednik zveze g. Janez Bizjak  
in podpredsednik g. Ljubo Živkovič.

Claude Azema in Claude Raluy, inštruktorja petanke, 
sta bila dva dni gosta v Ljubljani, kjer sta trenirala dvanajst  
izbranih igralcev. Na podlagi kompetenc, ki jih imata pri FIPJP, 
sta trenirala skupino izbranih igralcev, ki bi kasneje lahko 
učili igranje petanke v klubih.  Predstavila sta različne tehnike 
metanja, glede na raznolikost igrišč in taktiko igre, kar je 
igralce najbolj zanimalo.

Vse čestitke petankarski zvezi Slovenije, ki je s svojim  
delom zelo dvignila razvoj petanke, še posebej pa njihovim 
igralcem.

SP-MOŠKI V ŽENEVI 2003

V mestu ob švicarsko-franconski meji, ob jezeru v osrčju Alp, Ženevi, je letos potekalo že  
39. svetovno prvenstvo za moške. V finalu sta se pomerili dve ekipi najmočnejše države v petanki  
na svetu — Francije. Naslov so ubranili lanski svetovni prvaki, na čelu s trenutno najboljšim igralcem  
na svetu Philippom Quintais, ki je ostal najboljši tudi v natančnem zbijanju. Tretji so bili Belgijci  
po zmagi nad Tajvanci, ki so bili ljubljenci občinstva in tudi dobri prijatelji naše reprezentance že med  
pripravljalnim kampom v Franciji. 

Z igro je navdušila tudi naša reprezentanca v postavi Jože Skerbinek, Gregor Oprešnik, Igor 
Bračko in Brane Osredkar pod vodstvom selektorja Janeza Heglerja. V dvobojih s favoriziranimi  
reprezentancami Maroka, Španije, Luxemburga, Nizozemske in Finske smo nudili močan odpor,  
čeprav smo igrišče zapustili poraženi. Zato pa je bilo v dvobojih z reprezentancami Rusije, ZDA,  
Velike Britanije in Madžarske povsem drugače, saj smo zabeležili prepričljive zmage. Na koncu je bila 
reprezentanca Danske premočna, vendar je tudi uradno 5 - 8. mesto v pokalu narodov lep uspeh,  
kot tudi delitev 31. mesta na SP med 52 ekipami z vsega sveta. Predvsem pa je bila naša ekipa deležna 
pohval za prikazano igro, kar je bil odraz homogene ekipe in dobrega vzdušja v njej. 

Naslednji prireditelj svetovnega prvenstva bo ponovno država, ki ima največjo tradicijo v petanki  
in kjer igra to igro s kroglami tudi največ ljudi na svetu. Torej, na svidenje v Grenoblu 2004.

Utrip s SP za moške v Ženevi v juliju 2003,  
ko je nastal intervju, ki je bil objavljen  
v francoskem tisku. Prizadevanja za širitev  
petanke v Sloveniji niso ostala neopažena  
v svetu, saj so nas tudi v Mednarodni zvezi  
za petanko (Federation Internationale  
de Petanque et Jeu Provencal — F.I.P.J.P.)  
omenili kot eno perspektivnejših reprezentanc,  
ki lahko v bodoče še veliko prispeva k razvoju  
petanke v srednji in vzhodni Evropi.  
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DOMAČA DOGAJANJA

V letu 2003 smo domača tekmovanja popestrili z novo serijo tekmovanj — petankarskim 
TOUROM. Glede na reakcije iz klubov lahko ugotovimo, da se je tekmovalna sezona uspešno 
zaključila, predvsem pa nas vse veseli dejstvo, da se je posrečil TOUR. Turnirjev se je udeležilo več 
kot polovica registriranih igralcev in igralk. Doživeli smo tudi to, da se je enega turnirja udeležilo 
celo 70 igralk in igralcev v različnih panogah, kar pomeni skoraj še enkrat več kot lani. Rezultati  
so bili včasih presenetljivi, tako da se je zmag in uvrstitev med prve tri veselilo kar precej petan-
karic in petankarjev, kar gotovo pomeni razširitev kakovostnega vrha. Večina tekmovanj je potekala  
v dvojkah in trojkah, ki sta tudi v svetu najbolj pogosti disciplini podobnih tekmovanj in kjer pridejo do 
izraza tako individualne kvalitete kot moštvena usklajenost. 

Državna prvenstva so postregla z napetimi borbami, ki so bile negotove vse do zadnje, 13., oz.  
v finalu 15. točke. Zmagovali niso le favoriti, vseeno pa se je pokazalo, da tudi izkušnje nekaj  
veljajo. Predvsem pri ženskih tekmovanjih je konkurenca še vedno precej skromna, tako da je tu  
še precej rezerv za prihodnost. 

Ligaški del tekmovanja ekip je bil razdeljen na dve skupini, od katerih sta se najboljši dve ekipi  
v vsaki skupini uvrstili na zaključni turnir - FINAL FOUR. Ekipe Pr'Balin, Močvirniki, Sloga in  
Lisjaki so se pomerili na igriščih v Sneberjih pri Ljubljani ter dokazali kvalitetni vrh naše petanke. 
Lanskoletno prevlado je z državnim ekipnim naslovom ponovno potrdila ekipa Pr'Balin iz Studenca,  
ki v ekipi združuje največ vrhunskih igralcev. S premočjo so v finalu porazili presenečenje letošnje  
sezone, ekipo Močvirnikov z Viča.   

  DRŽAVNA PRVENSTVA V LETU 2003

DP 2003 - trojke - moški
1. LISJAKI Bičevje Hegler Janez, Hegler Boštjan, Hegler Primož
2. HRIBOVCI Dolsko Rode Franci, Mihič Rok, Kokalj Sebastjan
3. SLOGA  Skrbinek Jože, Španič Srečo, Kilibarda Zoran

DP 2003 - trojke - ženske
1. SLOGA  Lotrič Nataša, Zupanc Nataša, Gorenc Karmen
2. ŽABE   Kujavec Darinka, Sever Ksenja, Vrbinc Mateja
3. SRŠENI Domžale Šeruga Tatjana, Kvartuh Mateja, Kvartuh Majda

DP 2003 - dvojke - ONA ON
1. MOČVIRNIKI  Traven Japelj Monika, Antonijevič Dragan 
2. HRIBOVCI Dolsko Hasnaš Mateja, Mihič Rok 
3. �ABE   Kujavec Darinka, Vrbinc Matjaž 

DP 2003 - dvojke - moški
1. MO»VIRNIKI  Antonijevič Dragan, Ruparčič Vlado 
2. KOJOTI Petanque �ivkovič Ljubo, Keber Mitja 
3. MO»VIRNIKI  Kršinar Matej, Dolinšek Iztok 

DP 2003 - dvojke - ženske
1. KOJOTI Petanque Klakočer Mojca, Fink Mateja 
2. HRIBOVCI Dolsko Hasnaš Mateja, Govednik Katja 
3. SRŠENI Domžale Šeruga Tatjana, Kvartuh Majda 

DP 2003 - posamezno - moški
1. PR' BALINU  Sever Gregor  
2. SLOGA  Skrbinek Jože  
3. MOČVIRNIKI  Japelj Andrej  

DP 2003 - posamezno - ženske
1. SRŠENI Domžale Šeruga Tatjana  
2. BARJANCI  Traven Japelj Monika  
3. SLOGA  Lotrič Nataša  

DP 2003 - natančno zbijanje - moški
1. PR' BALINU  Oprešnik Grega  
2. PR' BALINU  Sever Gregor  
3. KOJOTI Petanque Gombač Anže  

DP 2003 - natančno zbijanje- ženske
1. SRŠENI Domžale Šeruga Tatjana  
2. ŽABE   Kujavec Darinka  
3. SLOGA  Lotrič Nataša  

DP 2003 - EKIPNO
1. PR' BALINU
2. MOČVIRNIKI
3. SLOGA
4. LISJAKI Bičevje
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VUZENICA
V sezoni 2003 se je v slovensko petanko 

prvič vključila ekipa, ki ni iz Ljubljane ali njene 
okolice. Po zaslugi družine Hegler, ki je za igro 
navdušila tudi Pohorce, se je registrirala ekipa 
Arnika Sv. Anton iz Vuzenice. Zaradi velike 
oddaljenosti so se odločili, da bodo igrali tur-
nirski sistem lige državnega prvenstva in se po 
svojih močeh trudili, da se bodo udeležili kar 
največ turnirjev v tekmovanju "TOUR". Res je 
bilo tako, za kar je najbolj zaslužen vodja 
"Pohorskega bataljona" g. Branko Vinšek. 
Svoje cilje so celo presegli. Zgradili so osem-
stezno petankarsko igrišče v prekrasnem vu-
zeniškem športnem parku. Uspelo jim je orga-
nizirati dva prekrasna turnirja. 

V začetku avgusta je potekal otvoritveni turnir, 
kjer sta zmagala medveda Brane Osredkar in 
Janez Jamnik, konec istega meseca pa že prvi 
uradni turnir, prvo državno prvenstvo meša-
nih dvojic, na kateremu sta slavila Močvirnika 
Dragan Antonijevič in Monika Traven Japelj. 
Poleg že omenjenih osmih peščenih igrišč so 
morali zaradi množične udeležbe usposobiti še 
10 improviziranih igrišč na travi. Preživeli smo 
prekrasen dan, saj nas je na začetku tekmo-
vanja pozdravil podžupan Vuzenice, za dobro-
došlico nam je zaigrala pihalna godba, med 
drugim tudi "Zdravljico". Lačen in žejen ni 
bil nihče, na koncu pa je prireditev sklenil sam 
župan Vuzenice, ki je tudi podelil priznanja 
najboljšim. Slavje večine petankarjev se je 
končalo v zgodnjih jutranjih urah. 

HERMES
V letošnjem letu je ZDPS odkrila še eno zelo 

zanimivo lokacijo, pokrito balinišče v Šiški, 
ki leži poleg železničarskega atletskega 
stadiona. To sicer ni dvorana, je pa primeren 
objekt za igranje petanke, še posebej jese-
ni in spomladi, ko nas pogosto preseneti dež. 
Pod streho lahko pripravijo 14 igrišč, športno 
društvo "Hermes" pa ima še štiri igrišča zunaj. 
V dogovoru z vodjo društva g. Milanom Stoničem 
je ZDPS organizirala državno prvenstvo za 
dečke in deklice, državno prvenstvo 
moških in ženskih trojic kjer so slavi-
li Lisjaki Bičevje in Sloga, ter na koncu zad-
nji turnir v sklopu tekmovanja "TOUR", 
na katerem so zmagali Medvedi iz Fužin. 
G. Milan Stonič je po vseh teh prireditvah 
izrazil željo, da bi v naslednji sezoni tudi on 
ustanovil petankarsko ekipo, saj se je ob igriščih 
zbralo kar nekaj navdušencev. Povedal je, da 
mu je bil turnirski sistem zelo všeč, presenečen 
pa je bil nad tem, da veliko tekmovalcev, ki so 
že izpadli iz tekmovanja, spremlja turnir do konca, 
kar pri balinanju ni navada. To je znak, da smo 
na dobri poti.

ANA VILA
Petanka je zaživela tudi v Polju, točneje na 

igriščih Vila Ane. Zgodila sta se dva turnirja, 
kjer je bila ena največjih udeležb v letu 2003. 
Poleg samih udeležencev je bilo opaziti kar 
precej gledalcev, ki jih je igranje petanke pri-
tegnilo. Igrišča so bila dokaj različna, saj se je 
razen na balinišču igralo tudi na sosednjih peš 
poteh. Za vse pa je veljalo, da je bilo potrebno za 
zmago pokazati dobro igro, ne glede na to kje se 
igra. Poleg samih tekmovanj je bila pe-stra tudi 
dejavnost izven igrišč vse do poznih večernih 
ur, predvsem pa razveseljuje dejstvo, mogoče 
je bil vzrok tudi lepo vreme, da so vsi zadovoljni 
zapuščali igrišča Ane Vile. 

ODKRITJA  SEZONE 2003 PETANKARSKI TOURI V  LETU 2003

TOUR - posamezno - moški, Kojoti 10. 5. 2003
1. JAPELJ ANDREJ  MOČVIRNIKI
2. ŠPANIČ SREČKO   SLOGA
3. MAKŠE PETER

TOUR - posamezno - ženske, Kojoti 10. 5. 2003
1. HASNAŠ MATEJA  HRIBOVCI DOLSKO
2. KUJAVEC DARINKA  ŽABE
3. KLAKOČER MOJCA  PETANQUE

TOUR - trojice - mešano, Sloga 14. 6. 2003
1. ŠPANIČ S., PRUSNIK H., SKRBINEK J. SLOGA
2. HASNAŠ M., MIHIČ R., NOVAK R.  HRIBOVCI DOLSKO
3. KOVAČ J., REPAR M., SPRUK M.  BARJANCI

TOUR - zbijanje, Sloga 14. 6. 2003
1. SKRBINEK JOŽE  SLOGA
2. OSREDKAR BRANE  MEDVEDI FUŽINE
3. BRODNIK GORAZD  HRIBOVCI DOLSKO

TOUR - dvojice, Dolsko 5. 7. 2003
1. KRESTIČ E., PETRIČ S. VILA ANA
2. SKRBINEK J., ŠPANIČ S. SLOGA
3. PRUSNIK H., KILIBARDA Z. SLOGA

TOUR - dvojice, Vila Ana 23. 8. 2003
1. HASNAŠ M., MIHIČ R.  HRIBOVCI DOLSKO
2. NOVAK R., GOVEDNIK B. VILA ANA
3. BRAČKO I., MRAK R.  MEDVEDI FUŽINE

TOUR - dvojice, Vila Ana 18. 10. 2003
1. ANTONIJEVIČ D., RAMIČ S.  MOČVIRNIKI
2. JUVAN V., RETELJ M.   LISJAKI BIČEVJE
3. MEMIČ M., VRBINC M.  ŽABE

TOUR - trojice, Hermes 15. 11. 2003
1. BRAČKO I., MRAK R., OSREDKAR B.  MEDVEDI FUŽINE
2. RODE F., MIHIČ R., BRODNIK G.  HRIBOVCI DOLSKO
3. LIPOVŠEK M., JUVAN V., RETELJ S.  LISJAKI BIČEVJE

Mednarodni turnir - trojice, Domžale 2003
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MEDNARODNA DOGAJANJA

Z naslednjim prispevkom vam želimo predstaviti še drugo, prav tako zanimivo plat petanke, ki jo doživimo 
z udeležbo na različnih mednarodnih turnirjih v ne preveč oddaljenih deželah, predvsem na »eškem in 
Madžarskem. Petanka je tako pri nas kot v svetu šport veselih in družabnih ljudi, zato se ob raznih tekmah 
v petanki dogaja še vrsta drugih prireditev, ki popestrijo tekmovanja in zbližujejo ljudi različnih kultur in 
jezikov. 

Tako smo Brno in Prago na »eškem, Budimpešto, Peč in Nagykanizso na Madžarskem spoznali tudi s 
turističnega vidika, popestreno z domačimi glasbenimi posebnostmi in kulinaričnimi užitki ter nasploh 
uživali gostoljubnost domačinov. 

V bližini Brna smo bili priča nacionalnemu prazniku v spomin na bitko domačinov s Francozi v 
Napoleonovih časih, s pravo retrospektivo bitke pri Austerlitzu. To je bil enkraten dogodek, ki smo ga 
dopolnili z igranjem petanke na grajskih dvoriščih. V Pragi smo se udeležili vsakoletne tradicionalne pri-
reditve v petanki, imenovane Avokado, kjer so sodelovale ekipe iz precejšnjega dela Evrope, zmagala pa 
je ekipa Izraela.

Na Madžarskem v Budimpešti je tekmovanje petanke s tridnevnim sporedom pravi nacionalni praznik, 
kjer s kulturnim programom popestrijo že tako zanimiva tekmovanja. Podobno je v Peči in Nagykanizsi, 
kjer domačini kar tekmujejo, kako bi ekipam iz bližnjih držav čim bolj zanimivo predstavili svoje kraje. 

Prispevek k mednarodnemu dogajanju smo dodali tudi v Sloveniji in sicer z mednarodno tekmo ob 
občinskem prazniku v Domžalah. Tekmovanja ob začetku sezone so se poleg večine naših klubov udeležile 
tudi ekipe iz »eške in Madžarske, ki so izrazile željo za čim pogostejše merjenje moči z našimi ekipami na 
podobnih prireditvah.   

Tudi zato se na svetovnih in evropskih prvenstvih s predstavniki drugih držav srečujemo kot stari znanci, 
ki se znamo tudi poveseliti in zaplesati v ritmih glasbe domačinov. Petanka je šport, je pa tudi druženje v 
sproščenem pogovoru in zabavi, tudi daleč prek domačih meja. 
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ASTRO PETANQUE V LETU 2004

 Oven
 (20. marec — 19. april)

V času prvih tekem za kvalifikacijo, boste zag-
nani kot še dolgo ne, kar bo kronano z uspehom. 
V maju in juniju vam bodo mnogi zavidali neoma-
jno odločnost, v igri pa boste blesteli zahvaljujoč svoji 
eksplozivnosti, energičnosti in samozavesti. Svarilo:  
V času septembrskih končnic se uprite prenagljenim 
reakcijam. Vzkipljivost in nepotrpešljivost bi namreč 
lahko načeli sošitje v skupini.

 Bik
 (20. april — 19. maj)

Ne boste iskali bližnjic! Ste človek, ki trdo dela, 
da izpelje svoje načrte, in v novi sezoni boste glede 
slednjih še posebno ambiciozni. Kritično obdobje:  
V zimskih mesecih boste skeptični do sprememb, 
ki se obetajo. Ste namreč bitje navade, zato vas 
vsakršne novosti iritirajo. Že spomladi, ko boste zadeli 
svojo prvo rešto, pa bodo nesoglasja pozabljena.  
Nasvet: Igrajte za lastno veselje, pa uspeh ne bo 
izostal.

 Dvojček
 (20. maj — 20. junij)

Skozi celo leto bo vaš zaščitni znak vsestranskost.  
V aprilu, maju, juniju in juliju, ko bo Venera poto-
vala skozi vaše znamenje, boste do popolnosti izkoris-
tili sposobnost hitrega učenja. Problem bi lahko  
nastal, če bi se po svoji stari navadi hoteli lotiti kar 
vsega naenkrat. Nasvet: Veščost komuniciranja 
izražajte predvsem zunaj igrišča! Potrebo po svobodni  
izmenjavi idej in novih znanjih boste zadovoljili avgus-
ta.

 Rak
 (21. junij — 21. julij)

Kmalu se bodo naučili, da vas ne gre izzivati. Če 
ste izzvani, v igro vedno vstopi vaš samoobrambni 
sistem, vaše reakcije pa so povsem v skladu s situ-
acijo: močno odrezave, ostre in pogosto netaktne. 
Medtem ko boste v aprilu še močno muhasti, boste v 
juliju povsem suvereni. Septembrski finale: Ker boste 
zaupali v svoje instinkte, boste sprejeli prave odločitve 
ob ravno pravem času. 

 Lev
 (22. julij — 22. avgust)

Ponovno se boste izkazali kot izvrsten organizator. 
Tako kot imate v oblasti svoje življenje, boste v svoje 
roke jemali tudi vajeti igre. Z uspehom! Nevarnost:  
Da se navzamete prepričanja, da o vsem veste 
največ. To vam bodo odpustili, ko boste s prirojeno  
zavzetostjo in nalezljivo vitalnostjo spodbujali  
soigralce. Nasvet: Da bi uresničili svoje visokoleteče 
ambicije, se boste morali vplesti tudi čustveno.

 Devica
 (23. avgust — 21. september)

Čeprav se ne bo najbolje začelo, vedite, da boste v 
končnici sezone zadovoljni s svojim prispevkom. Sprva 
boste zaradi obilice živčne energije prisiljeni v nenehno 
gibanje, ki na kratek rok ne bo obrodilo sadov. S premiki 
bojevitega Marsa v maju in juniju pa boste zasluženo 
posegali tudi po zlatu. Nasvet: Poskusite na stvari gle-
dati celostno, pa se ne boste izgubljali v podrobnostih. 
In manj kritizirajte! 

 Tehtnica
 (22. september — 22. oktober)

V prvi polovici tekmovalne sezone boste naravnost 
blesteli. Ker ne bodo imeli česa očitati vaši igri, bodo 
kritizirali vašo neodločnost. Na žalost: upravičeno! 
Nasvet: V avgustu se ne uklanjajte pritiskom drugih! 
Vaša miroljubnost je zares hvalevredna lastnost, a le, 
če vas pri tem ne vodi zgolj odpor do tega, da bi koga 
prizadeli. Bodite v svojih zahtevah jasni in glasni, pa 
bosta nazadnje sita oba: volk in koza. 

 Škorpijon
 (23. oktober — 21. november)

Ste človek, ki hoče vsakemu problemu priti do dna.  
Z globokim, prodornim in analitičnim razmišljanjem, ki 
je lastno škorpijonom, so možnosti, da vam bo to uspe-
lo, precejšnje. Z vašo izredno zalogo energije pa boste 
s tekmeci v drugi polovici leta naravnost pometali. 
Svarilo: Ne bodite upornik brez razloga! Prišel bo čas, 
da boste izrazili svoje pomisleke. Takrat boste dosegli 
več kot s trmoglavostjo!

 Strelec
 (22. november — 20. december)

Življenje, ki zadovoljuje strelce, mora biti polno izzivov. 
Takoj ko nekaj dosežete, se morate spet lotiti nečesa 
novega. Priložnosti, da boste zadovoljili svojemu priro-
jenemu zanosu, optimizmu in ljubezni do življenja, pa bo 
v tej igralni sezoni več kot dovolj. Nevarnost: Notranji 
nemir! To je ena od vaših najhujših napak, saj zaradi 
nje pogosto ne izpeljete načrtov do konca. Zato zvezde 
svetujejo: Več vztrajnosti!

 Kozorog
 (21. december — 19. januar)

Možnosti za uspeh so lahko izredne, če si boste že 
na začetku ambiciozno zastavili cilje. V prvih mesecih 
tekmovalne sezone zato obstaja le ena nevarnost: Če 
svojih potencialnih možnosti ne boste še pravočasno 
zaznali, boste še pred začetkom junija črnogledi in za 
igro nezainteresirani. V septembru lahko nadoknadite 
zamujeno. Nasvet: Vaš čudovito neobičajen smisel za 
humor naj pogosteje spodrine siceršnjo godrnjavost! 

 Vodnar
 (20. januar — 17. februar)

Če se boste v igro vživeli s svojo prirojeno izvirnostjo 
in nepopravljivim idealizmom, vam bodo tudi tehnično 
bolje podkovani tekmeci le težko zares kos. Na skupin-
skih tekmah boste pravi navdih za svoje soigralce, saj 
le redko izgubite upanje. V skladu s svojo naravo boste 
veseli in optimistični tudi takrat, ko bo najtežje. Svarilo:  
Vaša nepredvidljivost vam lahko tako koristi kot škodi. 
Bodite modri!

 Ribe
 (18. februar — 19. marec)

V preteklosti ste prepogosto ubirali linijo naj-
manjšega odpora, pomanjkanje ambicij pa je bil ob tem 
vaš najljubši izgovor. Vedite, da zmorete več! Svarilo: 
Vaša izredna dovzetnost za dražljaje iz okolja, najsi gre 
za neprijazno besedo, prepire ali zgolj moreče vreme, 
je bila doslej cokla vašega razvoja, odslej pa bi to lahko 
s pridom izkoristili kot svojo prednost. Nasvet: Svojo 
prijaznost raje oborožite še z ostro intuicijo!



Na svetovnih in evropskih 
prvenstvih se je prijela lepa 
navada, da si nasprotna 
moštva izmenjajo spominke,  
ki so karakteristični za 
določeno državo.  
Nekaj jih vidite na sliki.

Tako je izdelana petankarska  
krogla.


