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Doma v Sloveniji že nekaj časa iščemo ustrezno osebo 
oz. ekipo, ki bi znala spet povezati petankarska društva 
potem, ko je vodstvo prejšnjega mandata nekako sesto-
pilo. Ali natančneje povedano, je poskušalo dati priložnost 
vedno vse-vedočim. Pa je stalno vodstvo v mesecu marcu 
postalo začasno vodstvo ZDPS za določen čas do kon-
ca letošnjega leta oziroma do takrat, ko bo izvoljen nov 
predsednik ZDPS. Opravljenega dela se nam ni treba 
sramovati, še več, nekateri so dali vse od sebe, da je bilo 
leto kljub vsem kriznim napovedim dokaj uspešno. Go-
nilna sila moške reprezentance je bil selektor Rok Mihič, 
povezovalec reprezentanc: ženske, mladinske in mlajših 
članov od 18 do 23 let selektor Mitja Keber. Finančno po-
slovanje (žal ponovno z zelo skromnimi sredstvi) je pokrival 
s svojim delom Kokalj Sebastjan, informiranje s prispevki 
na internetu in vodenjem foruma Boštjan Hegler.

Začnimo s skupščinami. Kar štiri so bile v letu 2007. 
Redna volilna skupščina je bila  februarja v Hotiču. 
Sprejeli smo tri nove člane ZDPS (HRAST Dobrovce, 
ODPISANI Fužine, ZMAJČKI Zarja). Točka »Volitve« je 
bila umaknjena, ker ni prispela na zvezo nobena ustrezna 
kandidatura za predsednika. Evidentiranje se je podaljšalo 
do naslednje skupščine.

Druga pomladna skupščina je bila v Dobrovcih. Ponovno se 
je ugotovilo, da do predpisanega roka ni bilo vložene niti ene 
kandidature, zato je bil sprejet predlog o začasnemu vodst-
vu ZDPS. Finančni plan ZDPS 2007 je bil sprejet, glede na 
znane prihodke v letu 2007 pa je bil vsekakor premajhen v 
odnosu na predvidene odhodke v tekočem letu. Izvršnemu 
odboru in njegovim delovnim telesom  se je naložilo, da 
temeljito in strokovno pregleda vse akte ZDPS in pripravi 
strokovne in utemeljene predloge popravkov aktov.

Tretja skupščina je bila na Zarji. Sprejet je bil nov statut 
zveze, predvsem zaradi spremembe sedeža zveze, v 
besedilu pa je bilo največ predlogov na temo, kdaj se 
klub sprejme v zvezo, koliko glasov ima posamezen klub, 
kolikšna prisotnost je potrebna za sklepčnost.

Ob pomembnejših vprašanjih (organizacija 100-letnice pet-
anke v Tivoliju, organizacija tekmovanja 18-23 let v Šiški) 
se je sestal upravni odbor v razširjeni sestavi, da smo rešili 
najnujnejše pri organizaciji. 

Četrta skupščina je bila zopet volilna, dobili smo novo 
vodstvo. Predsednik Dragan Antonijević, podpredsednik 
Matej Kršinar, sekretar Laura Bračič, člani predsedstva 
Marjan Vodičar, Rok Mihič, Jozef Brumec, Gregor Sever.
Upamo, da se bodo strnile vse moči v dobro zveze.

Tekmovalno smo na mednarodnih prizoriščih nastopali na 
43. SP - moški v Pattayi (Tajska), kjer smo zasedli 17.-24. 
mesto (Oprešnik, Sever, Bračko, Rode). V pokalu narodov 
je naša reprezentanca zasedla 5.-8.mesto. Oprešnik se v 
natančnem zbijanju ni uvrstil v drugi krog. Selektor je bil 
Rok Mihič.

EP za ženske je bilo v Turčiji v Ankari, kjer smo zasedli 
9.mesto v krogu 22 reprezentanc (Kujavec, Šeruga, Kvar-
tuh Mateja, Žabjek). V zbijanju je bila Tatjana Šeruga malo 
za najboljšo osmerico. Selektor je bil Mitja Keber.

Mladi so imeli tekmovanje v Sedanu-Francija, kot nado-
mestno tistim, ki niso potovali na SP na Japonsko. 
Obe ekipi (juniorji in mladinci) sta pokazali dobro igro pred-
vsem v petek, na B turnirju, za glavni turnir pa je zmanjkalo 
zbranosti in še kaj, zastopali pa so nas starejši (Rode Žan, 
Jamnik Kaja, Spruk Grega) in mlajši (Kvartuh Jaka, Vorih 
Ana, Poljanšek Klemen). Selektor je bil Mitja Keber.

Ob koncu sezone so nastopili še mlajši člani od 18-23 let. 
Prireditelj je bila Slovenija, organizacija tekmovanj je bila v 
hali Šiška v Ljubljani. Ob udeležbi Španije, Finske, Velike 
Britanije in Slovenije smo zasedli 3.mesto in izpadli iz na-
daljevanja tekmovanja. Zastopali so nas Kutlačič Dragan, 
Dovžan Matevž, Jankovič Damir. 
Selektor je bil Mitja Keber.

Leto 2007 je bilo nekako prehodno tako na tujem kot doma. Čeprav ni manjkalo zanimivih 
dogodkov, pa je bilo leto kot nekakšna predhodnica zanimivim dogodkom, ki se obetajo v 
vodstvih petankarskih družin v letu 2008. Upamo, da v ne preveč turbulentnem.

Janez Bizjak



Tekmovanja v Sloveniji so potekala po programu. Številčno 
je bilo v koledarju ZDPS za člane 11 tekmovanj (Centrope 
Cup, 5x za državna prvenstva, 5x TOUR) in za mladince 
4 tekmovanja (DP posamezno starejši in mlajši ter dvojke, 
TOUR Tivoli). Igrali smo državna prvenstva v petih discipli-
nah (posamezno, zbijanje, pari, dvojke, trojke), zmage so 
si razdelili člani in članice Sršenov-Domžale 3x, Sloge 2x, 
Močvirnikov 2x, Medvedov-Fužine, Lisjakov. 
Poleg domače tekme za Centrope Cup na Slogi, je bilo še 
5x TOUR tekmovanj (v dvojkah in trojkah). Na TOUR tek-
movanjih so prevladovale ekipe Sloge 3x in Medvedov 2x, 
ki so osvojili vsa prva mesta. Med mladinci sta šli dve zma-
gi na Dolsko po eno pa sta osvojili Močvirniki in Sršeni.

Šest klubov je nastopalo v 1.državni ligi, ki je potekala 
po dvokrožnem sistemu z zaključkom na Final Four na 
Beričevem, igrišču Dolskega. Primat je prvič prevzela ekipa 
Hribovcev-Dolsko, ki je v finalu gladko premagala Slogo. 
Tretje mesto sta osvojila ekipi Močvirnikov in Medvedov. 
V 2.državni ligi s petimi ekipami je prvo mesto pripadlo 
ekipi Vila Ana. V tekmovanju državnih prvakov so nas za-
stopali ekipa Sloge, ki je izpadla v 1.kolu proti italijanskemu 
predstavniku. Med mladimi so nastopile štiri ekipe, prvo 
mesto pa so ponovno osvojili Medvedki.

V tekmovanju Centrope Cup smo kot rečeno organizirali 
tekmovanje na Slogi (ekipa Sloge 2.mesto). Na Poljskem 
je ekipa Močvirnikov zasedla 3.mesto. V Avstriji-Ilmitz je 
bila ponovno Sloga na 2.mestu. Na Češkem-Praga je bila 
moška reprezentanca na 2.mestu, ekipa Hribovcev pa 
na 3.mestu. V Madžarski-Sarvar smo bili slabo zastopani 
in prav tam smo verjetno izgubili skupno prvo mesto, saj 
nismo osvojili niti točke. Na Slovaškem-Bratislava je kom-
binirana ekipa Dolsko-Sloga osvojila 3.mesto. Skupno 
smo torej za Češko osvojili 2.mesto in to že tretjič zapored.

Naj petankar leta 2007 je Dragan Kutlačič, naj petankarica 
Mateja Hasnaš, naj mladi igralec pa Žan Rode.    

Na kongresu evropske zveze CEP 17.avgusta 2007-Ankara 
je bilo veliko govora o Evropskem prvenstvu za mlade od 
18-23 let, za dvoletni ciklus 2007-2008. Obravnaval se je 
predlog Francije in Monaca glede udeležbe držav z isto 
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ekipo na kvalifikacijah in finalnem turnirju, glede na to, da 
sta v različnih letih (dveletni ciklus). Kandidatura Luxem-
burga za prireditelja prvega finala 18-23 let je bila umak-
njena, ker nova dvorana-boulodrome takrat še ne bo zgra-
jen. Zato je organizacijo finala prevzela Francija od 18.-20. 
aprila 2008.

Kongres je dal podporo izvršnemu odboru, da pripravi 
popravke statuta in dovoljenje, da se nova pravila WADA 
prilagodijo svetovnim pravilom, ki jih bo pripravil do kon-
gresa 2008.
EP za mladince bo leta 2008 v Maastrichtu (Nizozemska). 

Poročilo s kongresa svetovne zveze FIPJP 20. septembra 
2007 v Pattayi je kot običajno podal predsednik FIPJP 
g.Claude Azema. Predstavil je nove države v svetovni 
zvezi (Filipini, Katar, Jemen, Litva). Dotaknil se je slabega 
finančnega položaja večine nacionalnih zvez, saj petanka 
po svoji naravi ekonomsko ni zanimiva, medijsko pokritje 
ni najboljše. Zato je potrebna povezava z drugimi vejami 
trženja (turizem, gostinstvo, produkti, storitve). Omenil 
je povezavo partner-ship, ki bi lahko na daljši rok prinesla 
boljše finančne rezultate in naredila petanko bolj prijazno 
za trženje. Problem v petanki so tudi alkoholizem, droga in 
doping, pri čemer bo potrebno poiskati pomoč medicine in 
vlagati denar tudi v ta aspekt. Svetovna zveza je odvisna 
predvsem od dela nacionalnih zvez, kjer je bila poleg os-
talih Tajske, Kitajske, Češke, kot pozitiven zgled omenjena 
tudi Slovenija. Pohvalil je zveze, kjer se zelo prizadevajo za 
razvoj petanke z učenjem sodnikov, vaditeljev, spretni so 
tudi v diplomaciji, marketingu (sponzorji, servis in nabava 
opreme). Pohvale gredo tudi evropski zvezi za prizadevanja 
za mlajše kategorije in redno prirejanje uradnih tekmovanj, 
kot novo se je pojavilo tekmovanje mlajših članov in članic 
18-23 let zaenkrat na dvo-letni ciklus. Potrebno je ojačati 
tudi psihološko delo s petankarji. Dobrodošle so tudi 
boljše povezave z olimpijskimi komiteji, kjer bo svetovna 
zveza rada pomagala s priporočili. Na koncu je ponudil 
osebno pomoč vsem, ki so zainteresirani za delo v nacio-
nalnih zvezah.

Posebna točka kongresa je bila tudi medicinski pogled na 
temo dopinga. Pripravljajo se nova pravila o dopingu, zato 
je bila dobrodošla posebna predstavitev. Ponovno je bila 
predstavljena čistost v športu,  izšli bosta dve knjigi o temi 
sovražnika poštene igre v petanki. Iz medicinskega aspe-
kta bo potrebno dati večjo veljavo nacionalnim anti-doping 
komisijam, ki mora narediti jasne zahteve pri modifikaci-
jah v zdravstvu in individualnem uživanju hrane in pijače 
(pitje alkohola, hrana, mehkejše droge..). Na dolgi rok bodo 
uvedeni dokumenti v zveze glede prepovedanih sredstev, 
svetovna agencija pa bo predvsem na važnejših tekmovan-
jih SP, EP in svetovne igre testirala igralce na dopingu. 

Prav tako se kmalu predvideva akreditiranje zdravnikov 
za preverjanje dopinga, uvedli se bodo testi, pred in med 
tekmovanji višjega ranga. Posebej bo potrebno prijaviti 
zdravila (npr. kot v kolesarstvu), kaj je še sprejemljivo in 
kaj bo sankcionirano. Alkohol naj bi se meril podobno kot 
v prometu (vendar ne 0%), tako tudi med tekmovanjem ne 
bo smelo na inštrumentu pokazati preko dovoljene meje. 
Kdor se bo pogosto opijal, bo odstranjen s tekmovanja, 
predvsem če se bo to očitno videli pri koncentraciji. 
Najprej bodo testni primeri za vse oblike dopinga (alkohol, 
pomirjevala, mehka droga), kasneje bo medicina strožje 
kaznovala prestopnike.

Veliko govora je bilo o predvidenem, novem sistemu na 
tekmovanjih za svetovno prvenstvo. Karl Dohnal je pripra-
vil predlog švicarskega sistema Buholtz, ki bi skrajšal prvi 
del tekmovanja, saj bi drugi del z 32 ekipami podobno kot 
zdaj potekal po CUP sistemu. Prvi del tekmovanja je sedaj 
namreč preveč razvlečen (sedaj 224 partij, s švicarjem 
192), zato bi verjetno s šestimi krogi »Švicarja« ta problem 
omilili. S tem bi rešili tudi problem igrišč (za 64 ekip bi rabili 
16 igrišč), vmes bi ekipe počivale. Izpadu bi se zaradi neu-
godnega žreba lahko izognilo več reprezentanc, sistem bi 
bil torej pravičnejši.  Uvedli bi časovno omejitev. Po raziska-
vah se 90% partij konča prej kot v 1 uri, 5% pa v nadaljnjih 
pol ure. Predlog je, da bi z igranjem na 1 uro in dvema do-
datnima obratoma rešili tudi tiste ekipe, ki igrajo pretirano 
dolge tekme. Prav tako bi bile tekme enakovrednejše, saj bi 
se kvalitetno podobne ekipe merile med seboj, 22 ekip bi se 
zanesljivo uvrstilo v drugi krog zaradi večjega števila zmag, 
Buholtz količnik bi kvečjemu odločal o zadnjih desetih eki-

pah za med 32. Drugi del tekmovanja bi kot rečeno potekal 
kot doslej na izpadanje s CUP sistemom in K.O. principom. 
Več držav je bilo do predstavitve zelo zadržanih (predvsem 
Afrika in Azija), zato do končne odločitve ni prišlo, naloga 
izvršnega odbora FIPJP je, da sistem dodela.

Predstavljeni so bili tudi naslednji organizatorji: SP 2008-
ženske na Kitajskem, SP 2008-absolutno Senegal, SP 
2009-absolutno Nizozemska. Določen je nov organizator 
SP 2009-mladinci Tunizija.

Obširnejše pisanje o letu 2007 naj bo popotnica za naprej, 
ko se v letu 2008 obetajo volitve predsednika svetovne 
zveze, mandat bo potekel tudi predsedniku evropske 
zveze. Doma naj bi se novo vodstvo zveze spoprijelo z 
zadevami, ki so bile morebiti prejšnja leta, ne namenoma, 
malo potisnjena v stran, pa naj bi v naslednjem obdobju 
dobile pri obravnavi posebno mesto in bi še bolj popestrile 
delo petankarskih krogov.

Srečno v letu 2008!              
                              

Zveza društev petanke Slovenije
Janez Bizjak 
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Na pot proti Münchnu smo se odpravili v ponedeljek, 
17. 9. 2007, ob 9.00 uri zjutraj izpred igrišča v Polju. Let iz 
Münchna smo imeli ob 18.25 uri. Po deset urnem letu smo 
v  Bangkok  prišli v torek 18. 9. 2007 ob 9.25 uri. Popoldan 
smo imeli v mestnem parku, ki je bil poln petankarskih 
igralcev, tudi mi prvi trening. Zvečer smo se udeležili tudi 
skupne večerje in žreba.  Žreb nas je potisnil v skupino C 
v kateri so bile naslednje reprezentance: Bolgarija, Hrvaška, 
Vietnam, Kitajska, Nemčija, Francija 1  in Slovenija.

V sredo je bila ob 16. uri slavnostna otvoritev in pred-
stavitev reprezentanc, nato je sledila večerja in po večerji 
prvi test za igralce – kvalifikacije zbijanja. 
V zbijanju je naše barve zastopal Gregor Oprešnik, 
ki je nastopil v peti seriji izbijanja. Gregorjev rezultat je 
bil 28 točk. Prag za uvrstitev med najboljših dvajset je bil 
30 točk, kar je Gregor zgrešil le za dve točki. Uvrstitev v 
nadaljnje tekmovanje je zapravil na poziciji 1  in poziciji 3, 
kjer je dosegel le tri točke.  Na koncu je Gregor zasedel 
26. mesto, kar je bilo slabše od pričakovanj.

Drugi tekmovalni dan so nas čakale tekme trojk v skupini C.
Prvo tekmo na SP-ju z Vietnamom smo odigrali dobro 
in zmagali s 13 : 2. Od Vietnama nismo vedeli kaj naj 
pričakujemo, kasneje se je izkazalo, da je bila ta tekma za 
nas odločilnega pomena za napredovanje. 

Sledila je tekma s Francijo 1. Tekmo smo odigrali dobro in 
bi se lahko končala tudi drugače, če v začetku ne bi igrali 
tako v »krču«. Končni rezultat je bil 7 : 13 za nasprotnika. 

Tekma s Francijo:  Slovenija : Francija 7 : 13

Po tej tekmi smo bili prosti, nato je sledila tekma z »eksotiki« 
Bolgari. Prvič na SP-ju smo pokazali slabo igro. Predvsem 
nas je izdalo bližanje, a smo kljub temu zmagali z rezul-
tatom 13 : 7. Tako je bil za nas končan prvi tekmovalni dan 
z dvema zmagama in enim porazom. 

Vzdušje pred tekmo z Bolgari je bilo zelo dobro

Drugi tekmovalni dan smo začeli s tekmo proti Kitajski, 
kateri so imeli v svojih vrstah zelo dobrega zbijalca. 
V pozicijskem zbijanju je osvojil sedmo mesto. Tekmo smo 
z zelo dobro igro dobili s 13 : 2. 

Slovenija : Kitajska  13 : 2, zelo dobra igra naše 
reprezentance

Po odlični igri s Kitajsko, smo naslednjo tekmo igrali s 
Hrvaško, s katerimi smo igrali zelo slabo. Igralci se med 
seboj niso dobro »dopolnjevali«. Kljub prvi menjavi na tem 
SP-ju se igra ni spremenila in tekmo smo izgubili s 5 :13. 

Pred tekmo s Hrvaško

Zadnjo tekmo v skupini smo odigrali z Nemčijo. Tekma 
je bila zelo pomembna, saj bi se v primeru zmage uvrstili 
na drugo mesto.  V primeru našega neuspeha in uspeha 
Vietnama proti Franciji 1, pa se ne bi uvrstili niti med 32 
najboljših. Tekmo z Nemci nismo odigrali dobro in jo izgu-
bili s 7 : 13, a smo se kljub temu uvrstili med 32 najboljših 
ekip na SP-ju, saj so  Francozi s težavo  premagali Vietnam  
s 13 : 10.  Tako je bil osnovni cilj ekipe nekako osvojen.

Z Nemci smo odigrali eno izmed slabših iger na SP-ju

Rezultati skupine C:

 BOL HRV VIE SLO KIT NEM FRA1 točke mesto

Bolgarija  04:13 07:13 07:13 02:13 07:13 00:13    0     7

Hrvaška 13:04  13:11 13:05 13:04 07:13 10:13    4     3

Vietnam 13:07 11:13  02:13 13:02 13:02 10:13    3     5

Slovenija 13:07 05:13 13:02  13:02 07:13 07:13    3     4

Kitajska 13:02 04:13 02:13 13:02  07:13 03:13    1     6

Nemčija 13:07 13:07 02:13 13:07 13:07  01:13    4     2

Francija 13:00 13:10 13:10 13:07 13:07 13:01     6     1

Napredovali so:   
1. Francija1,   2. Nemčija,  3. Hrvaška,   4. Slovenija

43. Svetovnega prvenstva na Tajskem, se je  reprezentanca udeležila v naslednji postavi: Sever Gregor, 
Bračko Igor, Rode Franci, Oprešnik Gregor, selektor Mihič Rok in vodja delegacije Bizjak Janez.

Slovenska odprava na Tajskem

Pred tekmo z Vietnamci

Rok Mihič



Sistem tekmovanja nas je v šestnajstini finala potisnil v 
skupino Z. Naši nasprotniki v tej skupini so bili še: Italija,  
Slonokoščena obala in Velika Britanija.
Prvo tekmo smo igrali s Slonokoščeno obalo. Začeli smo 
dobro, vpisali  prvo točko nato pa do konca nobene več ter 
tekmo izgubili s 1:13. 

S Slonokoščeno obalo smo odigrali zelo slabo

V drugi tekmi skupine Z so Italijani s 13 : 0 premagali 
Veliko Britanijo, zato je sledila  tekma s slednjimi. Tekmo 
smo odigrali zelo dobro in jo tudi gladko dobili s 13 : 1. 

Veliko Britanijo smo gladko odpravili – 13 : 1

Ker je Slonokoščena obala premagala Italijo je v repasažu 
sledila tekma z Italijani. Žal smo tekmo zaradi neizkoriščenih 
priložnosti in slabšega začetka izgubili s 5 : 13 in se tako 
nismo uvrstili med  šestnajst najboljših ekip. 

Italijani so bili za nas premočni

V soboto popoldan smo pričeli s tekmovanjem v pokalu 
narodov. Žreb nam je določil skupino 7 v kateri so bile še 
Vietnam, Hrvaška in Tajvan.
Prvo tekmo smo igrali s Tajvanom. Prikazali smo najslabšo 
igro na tem svetovnem prvenstvu.  Končni  rezultat je bil 
3 : 13 za Tajvan.  Po tekmi s Tajvanom je imela naša ekipa 
prvi pravi krizni sestanek.

Najslabšo tekmo na SP-ju smo odigrali proti Tajvanu

V drugi tekmi je Hrvaška s 13 : 4 premagala Vietnam, zato 
so bili naši naslednji nasprotniki še drugič Vietnamci. Igra 
z Vietnamci je bila pravo nasprotje prejšnje igre. Igrali smo 
najboljšo tekmo na tem SP-ju in zmagali s 13 : 7. Ker so 
Hrvati premagali Tajvan, smo v repasažu še enkrat igrali 
s Tajvanci. Še enkrat smo pokazali tako dobro igro kot proti 
Vietnamu in zmagali z rezultatom 13 : 8 ter tako kot drugi 
v skupini napredovali v osmino finala v pokalu narodov. 
V osmini finala nam je žreb določil Senegal. Še enkrat smo 
pokazali odlično igro in presenetili Senegalce. Končni re-
zultat tekme – 13 : 8. Tako smo se kot edina nepostavljena 
ekipa uvrstili med osem najboljših v tekmovanju pokala 
narodov.

Senegalce smo presenetili z zelo dobro igro

V nedeljo zjutraj nam je žreb za četrtfinalni dvoboj dodelil 
Švedsko. Tekma s Švedi se ni odvijala tako kot smo želeli. 
Tekmo smo izgubili predvsem zaradi neizkoriščenih 
priložnosti na samem začetku, saj smo bili do rezultata 
5 : 5 boljši nasprotnik, a žal nismo izkoristili ponujenih 
priložnosti. Končni rezultat tekme je bil 5 : 13. Tako smo 
zaključili tekmovanje pokala narodov in s tem tudi vsa 
tekmovanja na tem Svetovnem prvenstvu. 

S Švedi smo imeli priložnost, vendar je nismo izkoristili

V nadaljevanju smo si ogledali polfinale in finale v pokalu 
narodov. V finalu je Belgija v razburljivi trekmi  s 13 : 12 
premagala Tajsko, ki je povsem razočarala na tem svetov-
nem prvenstvu, saj so ostali brez pričakovanih lovorik. 

Popoldan smo si ogledali še finale svetovnega prvenstva 
v katerem so igrali Madagaskar in Francija 1. Od finalne-
ga dvoboja smo pričakovali veliko, saj so igralci iz Mada-
gaskarja na tem svetovnem prvenstvu pokazali najboljšo 
igro. V predtekmovanju so premagali Francijo1 s 13 : 0, 
v četrtfinalu pa so odpravili še Francijo 2 s 13 : 1. No, kas-
neje se je izkazalo, da finalni dvoboji res niso paša za oči, 
saj igralci sploh niso pokazali pravih iger, povrhu vsega 
pa smo bili gledalci v dvorani povsem razočarani. Sodniki, 
ki so sodili finalni dvoboj, so bili s svojimi odločitvami 
in vtikanjem v igro Madagaskarja, popolnoma na strani 
Francozov. Svetovni prvaki so postali Francozi, ki so 
zmagali s 13 : 5. 

Svetovni prvaki: Lacroix, Suchaud, Grandet, Leboursicaud

Svetovni prvak v pozicijskem zbijanju je postal Sylvain 
Rakotoarivelo (Madagaskar), ki je v zanimivem finalu 
s 52 : 41 premagal favorita tega svetovnega prvenstva 
Pascal Mileia  iz Francije.

Pozicijsko zbijanje: Milei, svetovni prvak Rakotoarivelo, 
Menkari in Nauta

Slovenska  reprezentanca je na letošnjem svetovnem 
prvenstvu odigrali štirinajst tekem. Zmagali smo na sed-
mih tekmah, sedemkrat pa smo tudi izgubili tako, da je bil 
naš izkupiček polovičen.
S samimi rezultati smo lahko zelo zadovoljni, saj smo 
na tem svetovnem  prvenstvu osvojili končno 17. mesto, 
v pokalu narodov  pa smo osvojili končno 5. mesto.  
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REZULTATI: POKAL NARODOV

četrt finale pokala narodov:
Mauritius  Laos  13 : 08
Tajska 1  Monako  13 : 07
Hrvaška  Belgija  08 : 13
SLOVENIJA Švedska  05 : 13

polfinale pokala narodov:
Mauritius Tajska 1  08 : 13
Belgija  Švedska  13 : 02

finale pokala narodov:

Tajska 1  Belgija  12 : 13

Končni vrstni red v tekmovanju pokala narodov:
1. Belgija
2. Tajska
3. Švedska, Mauritius
5. Slovenija, Hrvaška, Laos, Monako
9.  Senegal, Singapur, Nizozemska, USA, Malezija ...

SVETOVNO PRVENSTVO

četrtfinale SP 2007:
Francija 1 Maroko  13 : 01
Tahiti  Italija  00 : 13
Tunizija  Nemčija   13 : 03
Madagaskar Francija 2  13 : 00

polfinale SP 2007:
Italija  Francija 1  03 : 13
Madagaskar Tunizija  13 : 03

finale SP 2007:
Francija 1 Madagaskar 13 : 05

Končni vrstni red 43. svetovnega prvenstva v petanki:
1. Francija 1
2. Madagaskar
3. Italija in Tunizija
5. Nemčija, Francija 2, Maroko, Tahiti
9.  Kanada, Španija, Finska, Tajska 2

13.  Slonokoščena obala, Danska, Portugalska, Švica
17. Slovenija, Švedska, Senegal, Belgija, Češka, …

REZULTATI ZBIJANJA:

Kvalifikacije:

1 Tahiti  Nauta Yann  52
2 Slonokoščena obala Bedi Jean Claude 48
3 Tajska  Thaleungkiat Phusa-Ad 46
4 Nemčija  Schaake Jannik 44
5 Estonija  Proos Veiko  42
6 Italija  Dutto Fabio  40
7 Švica  Nguyen Van Tuong 39
8 Francija  Milei Pascal  36
9 Nizozemska  Schillemanz Jack 36

10 Madagaskar  Rakotoarivelo Sylvain 36
11 Belgija  Van de Bist William 36
12 Kanada  Pouplot Thomas 35
13 Španija  Martinez Juan Pedro 34
14 Mauricijus  Murtien Naden 34
15 Sejšeli  Renaud Roland 33
16 Maroko  Menkari Abdessanad 33
17 Vietnam  Le Hong Phlog 32
18 Hrvaška  Mamic Stipo 32
19 Poljska  Lipczynski Tomasz 31
20 Kitajska  Liqiang Han  30
21 Laos  Sengdad Saysanone 30
26 Slovenija  Oprešnik Grega 28

Repasaž:

1 Francija  Milei Pascal  49
2 Maroko  Menkari Abdessanad 42
3 Madagaskar  Rakotoarivelo Sylvain 39
4 Kitajska  Liqiang Han  35
5 Mauricijus  Murtien Naden 33
6 Italija  Dutto Fabio  30
7 Kanada  Pouplot Thomas 30
8 Španija  Martinez Juan Pedro 30

Četrtfinale:

1 Tahiti  Nauta Yann     33
8 Kitajska  Liqiang Han     32
5 Francija  Milei Pascal    44
4 Nemčija  Schaake Jannik    35
3 Tajska  Thaleungkiat Phusa-Ad    44
6 Maroko  Menkari Abdessanad    46
2 Slonokoščena obala Bedi Jean Claude    20
7 Madagaskar Rakotoarivelo Sylvain    32

Polfinale:

1 Tahiti  Nauta Yann     20
5 Francija  Milei Pascal    35
6 Maroko  Menkari Abdessanad    18
7 Madagaskar Rakotoarivelo Sylvain    36
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Finale:

Francija  Milei Pascal     41
Madagaskar Rakotoarivelo Sylvain     52

Končni vrstni red v pozicijskem zbijanju:

1. Rakotoarivelo Sylvain (Madagaskar)
2. Milei Pascal (Francija)
3. Menkari Abdessanand (Maroko) 
      Nauta Yann (Tahiti)

Selektor slovenske moške reprezentance 
ROK MIHIČ

Rok Mihič
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Evropsko prvenstvo v Aziji - ANKARA 2007

Ankara, 17-19. 8. 2007 - Zgodba se pravzaprav začenja 
že 15. avgusta na Letališču Jožeta Pučnika, ko se slo-
venska ženska reprezentanca (Tatjana Šeruga, Slavica 
Žabjek, Dina Kujavec in Mateja Kvartuh) v spremstvu 
selektorja (Mitja Keber), vodje delegacije (Janez Biz-
jak) in enega zvestega navijača (Vinko Kvartuh), odpra-
vi na prvo evropsko prvenstvo na neevropskih tleh. 
Z letališča jih pospremijo bližnji, upajoč, da ne bo 
potrebno odpirati kameljih farm... uups, da bodo prika-
zale čim boljšo igro.

Čeprav so se potrudili, da bi našo odpravo čim bolj razpršili 
po letalu, sta dobro razpoloženje in prijateljsko vzdušje 
pregnala celo globoko zakoreninjen strah pred letenjem. 
Tako smo se dobre volje in brez zapletov znašli na drugi 
celini. Pridih Orienta nas je zajel že na vmesnem postanku 
v Istanbulu, ki združuje ali pa deli Evropo in Azijo. Sledil je 
polet do Ankare in pristanek že v temi, prevoz s kombijem 
do hotela ter prvi stik z azijskim načinom vožnje, kjer velja 
zakon večjega in tistega z močnejšo hupo.

V hotelu so nas pregovorno gostoljubni vzhodnjaki prijaz-
no in lepo sprejeli, a je bilo kljub temu takoj opazno, da smo 
vstopili v tradicionalno moški svet. Da pa gre za popolnoma 
islamski svet, je zadostoval že pogled skozi okno hotelske 
sobe, ki je preštel enajst mošej.

Naslednji dan smo se sprehodili po centru večmilijonskega 
mesta v spremstvu molitev mujezinov iz bližnjih minare-
tov, nakupili nekaj spominkov in se prvič preizkusili v ba-
rantanju. Suhih ust smo komaj odkrili trgovinico, v kateri 
smo končno dobili pivo ter se proti večeru vrnili v hotel na 
večerjo z ostalimi udeleženci prvenstva.

Prvi tekmovalni dan (petek, 17.8.2007)

Po dvajsetih minutah divje vožnje, ko smo svojim ugoto-
vitvam dodali še eno, in sicer, da rdeča luč na semaforju 
ne pomeni nič, če si velik, smo prispeli v park v katerem 
se nahaja športno-zabavni center. Večnamenski kompleks 
z dvorano v kateri smo igrali, je na nas naredil vtis s svojo 
velikostjo. Igrišče samo pa nas je razočaralo, saj je bilo 
nedokončano, z več kot 30. centimetri mehkega nasutja. 

Sledila je otvoritev s predstavitvijo ekip, uvodnimi na-
govori in nastopi turških plesalcev ter plesalk. Komaj smo 
dočakali žrebanje skupin, žreb pa nam je naklonil nič kaj 
lahke nasprotnice: Španijo, Nizozemsko, Švico, Veliko Bri-
tanijo in Ukrajino. Toda časa za premišljevanje o nasprotni-
cah ni bilo, saj se je kmalu začelo tekmovanje v natančnem 
izbijanju.

Vsi smo držali pesti za Tatjano, ki je dosegla dober rezul-
tat (20 točk) in je bila vse do predzadnje tekmovalke v igri 
za četrtfinale. Žal sta jo prehiteli še dve igralki in je zasedla 
10. mesto, kar je tudi lep uspeh. Sledilo je dvajset minut 
divje vožnje v hotel.

Drugi tekmovalni dan (sobota, 18.8.2007)

Po dvajsetih minutah divje vožnje iz hotela (vse ugotovitve 
potrjeno držijo), smo na ogrevanju z veseljem ugotovile, da 
so z igrišč odstranili večji del nasutja in jih primerno utrdili. 
Tako smo nekako z olajšanjem vstopile v prvo tekmo proti 
Švicarkam, ki jih doslej še nismo uspele premagati. Igrale 
smo v postavi Mateja, Dina in Tatjana. Tekma je bila težka 
in je trajala dobre tri ure. Obe ekipi sta svoje najboljše po-
teze po pravilu odigrali, ko sta bili že v izgubljenem položaju, 

tako da nobena ni pisala veliko točk. Zato je bila zmaga z 
rezultatom 13:12 toliko slajša. 

Led je bil prebit in z optimizmom smo začele tekmo proti 
Nizozemkam. Vse tri smo prikazale svojo najboljšo igro na 
tem prvenstvu. Nizozemke so začele silovito in takoj pove-
dle. Že v naslednjih obratih pa smo jim z izvrstno igro vrnile 
udarec. Tekma je bila tako vse do konca enakovredna in 
popolnoma negotova. Tokrat se je, žal, tehtnica prevesila 
na njihovo stran in izgubile smo z rezultatom 13:11. Kljub 
porazu nismo bile razočarane, pa tudi nasprotnice so nam 
iskreno čestitale za odlično igro.
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V naslednji tekmi smo rutinsko premagale Veliko Britanijo 
z rezultatom 13:7. Sledil je padec v igri proti Ukrajini, kljub 
temu pa zmaga z rezultatom 13:11. Za preboj v četrtfinale 
smo potrebovale zmago proti Špankam, ki so do tedaj do-
besedno pometle z vsemi nasprotnicami. V igro je vstopila 
Slavica, ki je zamenjala Matejo na položaju prve »bližalke«. 
Proti španskim »toreadorkam« pa, kljub solidni igri, nismo 
imele prave možnosti za zmago. Korak z njimi smo držale 
do rezultata 8:5,  nato pa so le-te pohodile plin in s samimi 
»reštami« in »karoji« dokončale igro.

V skupini smo zasedle tretje mesto, s tremi zmagami in 
dvema porazoma, kar nas je uvrstilo na končno 9. do 12. 
mesto v Evropi.

V pokalu narodov smo, že precej utrujene po celodnevnem 
igranju, popustile in gladko izgubile proti Monaku.

Sledilo je dvajset minut divje vožnje v hotel (taka vožnja 
nam je postala že všeč, zato smo seveda navijali za našega 
voznika).

Tretji tekmovalni dan ali NMK 
(nedelja, 19.8.2007)

Kakšen bo ta dan je napovedovalo že dogajanje ponoči. 
V  našem taboru so se pričeli prvi krči v trebuhu in prebavne 
motnje. Da ni samo pri nas nekaj narobe, smo ugotovili po 
tem, ko je na vožnji proti dvorani bruhala tudi slovaška 
igralka. V dvorani pa je bil pravi šok. Nekatere igralke so 
morale kar med igro hoditi na stranišče, nekaj so jih odpe-
ljali tudi v bolnico, kjer so jim dali  infuzijo. Mi smo bili veseli, 
da smo potrebovali le tablete, ki jih je organizator delil za 
manj hude primere. Vse skupaj je bilo bolj ali manj hudo za-
strupljenih kar 50 ljudi.

Samo ugibali smo lahko, kaj je bilo krivo za zastrupitev. 
Še najbolje so jo odnesli tisti, ki so bili previdni pri hrani in 
niso jedli vsega. Po prihodu domov smo izvedeli, da je ime-
la Ankara v tistem času težave s pitno vodo. Čeprav smo 
pili samo ustekleničeno vodo, pa smo jedli solato in sadje 
oprano z vodo iz pipe.

Tekmovanje je bilo izpeljano do konca, čeprav na meji regu-
larnega.

Prijetno so presenetile češke igralke, ki so z dobrimi igrami 
prišle do finala. V četrtfinalu so premagale celo Španke. 
V finalu so klonile proti Švedinjam, ki so bile na tem prven-
stvu razred zase in so seveda brez večjih težav postale ev-
ropske prvakinje.
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Nizozemke in Italijanke so bile na koncu 3. do 4., potem, 
ko so prvoimenovane presenetile Francozinje v četrtfinalu, 
nato pa izgubile s Švedinjami. Italijanke pa so premagale 
domačo turško ekipo v četrtfinalu in izgubile s Čehinjami 
v polfinalu.

Drugo večje presenečenje sta pripravili tudi obe turški 
ekipi, ki sta se s svojim prvim nastopom na večjem tek-
movanju uvrstili med osem najboljših. Obe ekipi sta imeli 
predvsem mlade igralke, ki pa se jim je poznalo, da so se 
pred prvenstvom kar nekaj časa učile in kalile v Franciji. 
Na vsaki njihovi tekmi so jih spremljali in spodbujali že kar 
fanatični navijači.

Pri natančnem izbijanju je bilo največje presenečenje to, 
da ni zmagala Francozinja Angelique Papon. V polfinalu je 
proti dobro razpoloženi Španki Ines Rosario zbrala zanjo 
skromnih 21 točk. Španka pa je nato v zelo napetem finalu 
izgubila za 1 točko proti Nizozemki Karin Rudolfs.

V pokalu narodov so slavile Švicarke, ki so premagale 
Nemke.

Konec dober, vse dobro

Prvenstvo se je zaključilo s tradicionalno gala večerjo in 
plesom. Turška dekleta so nas kaj hitro potegnila v svoja 
kola, medtem, ko so turški moški plesali v glavnem med 
sabo.

Nekaj po polnoči smo se odpravili v hotel, saj smo zaradi 
odhoda v Istanbul morali vstati zelo zgodaj. Zjutraj smo se 
poslovili od vidno utrujenih organizatorjev in se jim zahvalili 
za gostoljubnost, pozornost ter potrpežljivost.

Istanbul je spet zgodba zase, je res pravi “biser Orienta”. 
Od neštetih mošej, slikovitih ulic, neponovljivega bazarja, 
sultanovega harema, pa do nočnega vrveža na ulicah, vse 
je pustilo na nas močan vtis nesojene metropole vzhoda.

Orient je res nekaj posebnega, a je bil še lepši občutek, ko 
smo se iz nam povsem drugačne kulture vrnili v varno za-
vetje doma.
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MLADINSKA PETANKA 2007

DRŽAVNO PRVENSTVO ENOJK
Na igriščih Hermesa v Šiški, tik ob atletskem stadionu 
ŽAK Ljubljana, je letos potekalo državno prvenstvo 
posameznikov v kategorijah dečki in deklice do 12 let 
starosti ter mladinci in mladinke do 18 let starosti. 
Nastopilo je 17 tekmovalk in tekmovalcev, najštevilčnejši 
pa so bili Medvedki iz Fužin, ki pa jim preboj do najvišjih 
mest letos ni uspel. Zmago med mladinci je po odlični 
igri slavil Jaka Kvartuh (Sršeni Domžale), med dečki in 
deklicami pa Katarina Japelj, članica Močvirnikov. 

MLADINCI  U-18   

     1.  Kvartuh Jaka  Sršeni Domžale           100,00
     2.  Rode Žan   Hribovci Dolsko  80,00
     3.  Spruk Grega  Močvirniki    60,00
     3.  Kvartuh Kaja  Sršeni Domžale  60,00
  5-8.  Marinkovič Dragan  Medvedi Fužine  30,00
  5-8.  Korez Peter  Medvedi Fužine  30,00
  5-8.  Lavrič Jernej  Medvedi Fužine  30,00
  5-8.  Bračič Simon  Medvedi Fužine  30,00
9-10.  Jamnik Kaja  Medvedi Fužine  20,00
9-10.  Poljanšek Klemen  Sloga   20,00

DEČKI in DEKLICE U-12 
  
     1.  Japelj Katarina  Močvirniki                  100,00
     2.  Kršinar Tea  Močvirniki    80,00
     3.  Vorih Tim   Vila Ana    60,00
     3.  Šeruga Jera  Sršeni Domžale  60,00
   5-7.  Vorih Ana   Vila Ana   30,00
   5-7.  Šeruga Meta  Sršeni Domžale  30,00
   5-7.  Hegler Blaž  Sloga    30,00

 DRŽAVNO PRVENSTVO DVOJK
DP dvojk za mladince je 5. maja 2007 potekalo na 
igriščih Vile Ane v Polju. Zadnje napete dvoboje, ki jim 
je prisostvovalo kar lepo število gledalcev in navijačev, 
je skušal ohladiti spomladanski dež, a zavzetih igralcev 
to ni oviralo. Zagrizeno so se borili do zadnjega punta. 

MLADINCI  

   1. HRIBOVCI Dolsko Rode Žan, Rode Špela                    100,00

   2. MEDVEDI Fužine Marinkovič Dragan, Korez Peter 80,00

   3. MEDVEDI Fužine Jamnik Kaja, Bračič Simon 60,00

   3. SRŠENI Domžale Kvartuh Kaja, Kvartuh Jaka 60,00

5-8. MOČVIRNIKI Kršinar Tea, Japelj Katarina 30,00

5-8. VILA ANA Vorih Ana, Govednik Aleksander 30,00

5-8. SRŠENI Domžale Šeruga Jera, Šeruga Neža   30,00

5-8. (mešana) Spruk Gregor, Kobal Žiga   30,00

MLADINSKA LIGA 
Tudi letos je potekala mladinska liga štirih ekip mladih 
petankarjev. Sodelovali so Medvedki iz Fužin, Sršeni 
iz Domžal, združena ekipa Močvirniki in Aiwa ter 
združena ekipa Vila Ana in Hribovci. Naši mladi in 
najmlajši petankarji so tekme vzeli zelo resno in se 
trudili po svojih najboljših močeh. Igra je bila iz tekme 
v tekmo boljša. V jesenskem delu lige jim vreme ni bilo 
vedno naklonjeno, a kot pravi pregovor, konec dober, 
vse dobro. Tekme so potekale na igriščih Močvirnikov 
na Logu pri Brezovici, Vile Ane v Polju, Lisjakov na Viču 
in Medvedov na Fužinah.

V prostorih balinarsko-petankarskega športnega 
društva Polje v Slapah je bila 22. novembra zvečer 
zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj letošnjim 
udeležencem mladinske petankarske lige. 
Po pričakovanju so letošnji zmagovalci spet mladi Med-
vedki iz Fužin, ki so že opozorili nase tudi na nekaterih 
članskih turnirjih. Vsa pohvala gre tudi vodjem mladih 
selekcij in njihovim pomočnikom. Upamo, da nam bo 
v prihajajočih sezonah uspelo navdušiti za petanko še 
več mladine.

RAZPORED IN REZULTATI

1.krog - 14.6.2007 Log pri Brezovici   
 VILA ANA & HRIBOVCI : MEDVEDKI  2:4
 SRŠENI : MOČVIRNIKI AIWA  3:3

2.krog - 21.6.2007 Polje  
 VILA ANA & HRIBOVCI : MOČVIRNIKI AIWA 3:3
 
3.krog - 23.5.2007 Fužine   
 VILA ANA & HRIBOVCI : SRŠENI  1:5
 MEDVEDKI : MOČVIRNIKI AIWA  5:1

4.krog - 14.9.2007 Fužine   
 SRŠENI : MOČVIRNIKI AIWA  1:5
 MEDVEDKI : VILA ANA & HRIBOVCI  6:0

5.krog - 5.10.2007  Svoboda   
 MOČVIRNIKI AIWA : VILA ANA & HRIBOVCI 5:1
 MEDVEDKI : SRŠENI   4:2

6.krog - 08.10.2007 Polje  
 SRŠENI : VILA ANA & HRIBOVCI  5:1
 MEDVEDKI : MOČVIRNIKI AIWA  6:0

KONČNA LESTVICA

  ekipa krog  točke  količnik 

1.  Medvedki  6  12 +24
2.  Sršeni 6 7 +7
3.  Močvirniki Aiwa 6  4  -11
4.  Vila Ana & Hribovci 6 1 -20

     1.  Kvartuh Jaka  Sršeni Domžale          100,00
     2.  Rode Žan   Hribovci Dolsko  80,00
     3.  Spruk Grega  Močvirniki    60,00
     3.  Kvartuh Kaja  Sršeni Domžale  60,00
5-8.  Marinkovič Dragan  Medvedi Fužine  30,00
5-8.  Korez Peter  Medvedi Fužine  30,00
5-8.  Lavrič Jernej  Medvedi Fužine  30,00
5-8.  Bračič Simon  Medvedi Fužine  30,00

9-10.  Jamnik Kaja  Medvedi Fužine  20,00
9-10.  Poljanšek Klemen  Sloga   20,00

     1.  Japelj Katarina  Močvirniki                 100,00
     2.  Kršinar Tea  Močvirniki    80,00
     3.  Vorih Tim   Vila Ana    60,00
     3.  Šeruga Jera  Sršeni Domžale  60,00
  5-7.  Vorih Ana   Vila Ana   30,00
  5-7.  Šeruga Meta  Sršeni Domžale  30,00
  5-7.  Hegler Blaž  Sloga    30,00

Laura Bračič



BRATISLAVA 2007 
Od 28. do 30 aprila 2007 je v Bratislavi potekal medna-
rodni izobraževalni tabor in turnir za mladince in njihove 
trenerje, pod naslovom Dnevi mladinske petanke. 
Tabora so se udeležile ekipe iz Slovaške, Češke, Avstri-
je, Bolgarije, Madžarske, Turčije, Poljske, Ukrajine in 
Slovenije. Slovenske barve so zastopali mladi Medved-
ki iz Fužin: Simon Bračič, Peter Korez, Jernej Lavrič, 
Kaja Jamnik in Žiga Kobal. Usposabljanja za trenerje 
pa so se udeležili Tatjana Šeruga, Laura Bračič, Matej 
Kršinar, Miran Spruk in Dragan Antonijević. 

Prvi dan je potekalo izobraževanje za bodoče trenerje, 
medtem ko so mladi raziskovali in spoznavali Bratislavo 
skozi tekmovanje v orientacijskem teku. Izobraževanje 
za trenerje sta vodila najboljša učitelja petanke iz 
Francije Claude Azema in Claude Rauly. Drugi dan so 
usposobljeni trenerji vodili izobraževanje in treninge 
mladih, ki so s pestrim izborom raznih vaj za tehniko 
meta pri bližanju in zbijanju mladim še bolj približali pe-
tanko in jim pokazali, da je lahko trening tudi zabavna 
dogodivščina. Mladi iz 9 držav so se pomešali v mešane 
skupine, tekmovali v posameznih vrstah metov in se 
veselili uspehov. Zadnji dan je potekal turnir mladih pe-
tankarjev v trojkah. Naši mladinci so imeli dve ekipi, ena 
je bila mešana z igralcem iz Turčije, naša prva ekipa pa 
je zasedla peto mesto, na kar smo bili zelo ponosni. 

Nekaj utrinkov iz Bratislave: 

TIVOLI – 100 LET PETANKE
TOUR POSAMEZNO MLADINCI 
Ob praznovanju stote obletnice petanke so se v parku 
Tivoli na posebnem touru pomerili naši mladinci. 
Po udeležbi so prednjačili Medvedki in Sršeni. Zmagal 
je letos daleč najboljši mladinec Žan Rode, ki je postal 
tudi mladi petankar leta. 
Ob promociji petanke v Tivoliju nas je prišel pozdravit 
tudi sam ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je celo 
poskusil v bližanju. 
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MLADINSKA PETANKA 2007

 
mesto  igralec  klub  točke

     1.  RODE Žan  Hribovci Dolsko  90,00
     2.  JAMNIK Kaja  Medvedi Fužine  72,00
     3.  MARINKOVIČ Dragan  Medvedi Fužine  54,00
     3.  KVARTUH Jaka  Sršeni Domžale  54,00
  5-8.  KOBAL Žiga  Medvedi Fužine 27,00
  5-8.  KVARTUH Kaja  Sršeni Domžale  27,00
  5-8.  ŠERUGA Urša  Sršeni Domžale  27,00
  5-8.  KRŠINAR Tea  Močvirniki  27,00
9-16.  BRAČIČ Simon  Medvedi Fužine  18,00
9-16.  LAVRIČ Jernej  Medvedi Fužine  18,00
9-16.  ŠERUGA Neža  Sršeni Domžale  18,00
9-16.  ŠERUGA Jera  Sršeni Domžale  18,00
9-16.  ŠERUGA Meta  Sršeni Domžale  18,00
9-16.  VORIH Ana  Vila Ana  18,00
9-16.  VORIH Timotej  Vila Ana  18,00
9-16.  POLJANŠEK Klemen  Sloga  18,00

 
 

 

 

      

  

Laura Bračič
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DP Ona On

Močvirnika državna prvaka  
Petankarsko športno društvo Hribovci, so bili organizatorji 
tekmovanja Ona-On.
V soboto 7. 6, se je na njihovem novem igrišču, pred reak-
torjem v Brinju, zbralo zavidljivo število igralk in igralcev. 
Udeležba je bila rekordna, saj se je zbralo kar 32 parov. 
Zaradi velikega števila prijavljenih parov se je igral cup 
sistem, in sicer osem skupin po 4 ekipe. Ker je bilo kar ne-
kaj favoritov, ki so v preteklih sezonah posegali po najvišjih 
uvrstitvah so se obetali zanimivi in napeti dvoboji.

V četrtfinalu smo bili priča pravemu dvoboju.  Med seboj 
so se udarili Hribovci (Hasnaš Mateja in Sever Gregor), 
prvaka iz leta 2005, igralca Sloge A (Nataša Lotrič in Jože 
Skrbinek), prvaka iz leta 2006 in 2004.  Po dramatični tek-
mi sta slavila Hribovca s 13:11.

V  polfinalu, sta Hribovca igrala z Močvirnikoma (Moniki 
Traven Japelj in Senad Ramić). Močvirnika sta bila boljša in 
slavila s 13:8. V drugem polfinalu pa je bila naveza Gorenc 
Karmen-Kilibarda Zoran boljša od naveze Zupanc Nataša-
Prusnik Hine. 

V finalnem dvoboja sta bila Močvirnika boljša od Sloge A. 
Senad Ramič je tako slavil svoj prvi naslov v tem tekmovan-
ju Monika Traven-Japelj pa je po letu 2003 še drugič sto-
pila na najvišjo stopničko.

KONČNI VRSTNI RED:

1. Močvirniki (Traven-Japelj Monika, Senad Ramić)
2. Sloga »A« 2 (Gorenc Karmen, Kilibarda Zoran)
3. Hribovci 1 (Hasnaš Mateja, Sever Gregor)
3. Sloga »A« 2 (Zupanc Nataša, Prusnik Hine)
5.  Sloga »A« 1 (Lotrič Nataša in Skrbinek Jože)
5. Močvirniki (Žabjek Slavica, Kršinar Matej)
5.  Medvedi (Puh Ristič Alja, Marinkovič Dragan)
5.  Sršeni (Kvartuh Mateja, Bizjak Janez)

DP dvojke

Oprešnik in Kutlačič prvaka
Petankarski športni klub Splavar je še drugič zaporedoma 
organiziral državno prvenstvo v kategoriji članov in članic. 
V športnem parku ob reki Dravi se je zbralo 42 dvojic.

MOŠKI
V moški konkurenci je nastopilo 32 dvojic.  Kot ponavadi 
so bili četrtfinalni dvoboji  obarvano oranžno, saj se je tja 
uspelo uvrstiti kar štirim parom iz Sloge. 
V četrtfinalu smo bili priča pravi drami. Lanskoletna pr-
vaka, Sever in Rode, sta se proti navezi Skrbinek, Prusnik 
izvlekla v zadnjem setu in se z veliko težavo prebila med 
štiri najboljše, kamor so se uvrstile še naslednje ekipe: 
Sloga »B« (Vodičar, Mlakar), Sloga »A« (Oprešnik, 
Kutlačič), Medvedi (Bračko, Mrak).
V polfinalu sta favorita za končno zmago, Oprešnik in 
Kutlačič, s težavo odpravila presenečenje tega državnega 
prvenstva, Vodičar Marjana in Mlakar Iztoka. V drugem 
polfinalu sta Hribovca odpravila Medveda s 13:8, in se še 
drugič zaporedoma uvrstila v finale državnega prvenstva 
v dvojicah.
V finalu je bila dvojica iz Sloge boljša od Hribovcev. Kutlačič 
je v tej konkurenci osvojil svoj prvi naslov državnega prva-
ka, za Oprešnika pa je bil po letu 2004, ko je slavil s Sever-
jem, to drugi naslov. Prav tako si je Kutlačič s to zmago za-
gotovil tudi končno zmago v tekmovanju TOUR.
Omeniti velja, da so se med štiri najboljše uvrstili vsi štirje 
reprezentantje (Sever, Rode, Oprešnik, Bračko), kar je po-
kazalo, da so bili fantje pred svetovnim prvenstvom dobro 
pripravljeni.

KONČNI VRSTNI RED:

1. Sloga »A 1«  (Oprešnik Gregor, Kutlačič Dragan)
2. Hribovci 1   (Sever Gregor, Rode Franci)
3. Medvedi  1  (Bračko Igro, Mrak Rok)
3. Sloga »B 1«   (Vodičar Marjan, Mlakar Iztok)
5.  Sloga »A« 2 (Skrbinek Jože, Prusnik Hine)
5. Močvirniki (Kršinar Matej, Gorše Dušan)
5.  Medvedi 2 (Đogić Rasim, Smajić Zijad)
5.  Sloga »A« 3  (Dovžan Matevž, Kilibarda Zoran)

 

ŽENSKE
V ženski konkurenci je nastopilo 10 ekip. V polfinale se 
je uspelo uvrstiti naslednjim dvojicam: Sršeni 1 (Kujavec 
Dina, Šeruga Tatjana), Hribovci (Mihič Ana, Hasnaš Mate-
ja), Močvirniki (Traven-Japelj Monika, Žabjek Slavica) in 
Sršeni 2 (Kvartuh Majda, Kvartuh Mateja). 
V polfinalu je bila dvojica iz Močvirnikov boljša od Hri-
bovcev in se gladko uvrstila v finale. V finale sta se uvrstili 
tudi branilki naslova (Kujavec, Šeruga). V polfinalu sta bili 
boljši od klubskih soigralk (Kvartuh, Kvartuh).
V razburljivem finalu sta bili Močvirnici boljši od lanskolet-
nih  prvakinj in po letu 2004 slavili svoj drugi skupni naslov 
državnih prvakinj.
Tako kot v moški konkurenci, je bila tudi v ženski po tem 
državnem prvenstvu znana končna zmagovalka v tek-
movanju TOUR, to je bila Hasnaš Mateja.

KONČNI VRSTNI RED:

1. Močvirniki   (Traven-Japelj Monika, Žabjek Slavica) 
2. Sršeni 1     (Kujavec Dina, Šeruga Tatjana)
3. Hribovci    (Mihič Ana, Hasnaš Mateja)
3. Sršeni 2      (Kvartuh Majda, Kvartuh Mateja)
5.  Sloga »A«   (Zupanc Nataša, Gorenc Karmen)
5. Arnika     (Vinšek Jožica, Vinšek Danijela)
5.  Sloga »B« (Krušič Tatjana, Dovžana Alenka)
5.  Lisjaki     (Retelj Milica, Juvan Marija, Lipovšek Angelca)

Matej Kršinar Rok Mihič
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DP v natančnem zbijanju
Šeruga ostaja stalnica, pri moških presenečenja in sveža kri

Dobrovce, 2.6. 2007 - V štajerski prestolnici petanke so 
vedno prijazni in gostoljubni domačini še enkrat pokazali 
vso svojo delovno vnemo in priredili zgledno tekmovanje. 
Ob tekmovalnem delu, ki je bil, kljub nekaj manjši udeležbi, 
izjemno razburljiv in je postregel s kar nekaj presenečenj, 
so domačini poskrbeli tudi za sproščeno in prijateljsko 
vzdušje ter prijetno druženje.

Tatjana Šeruga že šestič, razveseljivo 
dober nastop mladih tekmovalk
V ženski konkurenci je nastopilo 11 tekmovalk. Ponovno je 
slavila Tatjana Šeruga, ki že od vsega začetka tekmovanj v 
natančnem izbijanju nima prave konkurence. Prvo mesto je 
v sedmih letih le enkrat prepustila drugi tekmovalki, pa še 
takrat je pokleknila šele v finalu. Mateji Hasnaš, eni najbolj 
konstantnih in vsestranskih igralk v zadnjih letih, se je 
končno uspelo uvrstiti u finale, potem, ko je že trikrat osvo-
jila bronasto medaljo. Glede na to, da je bila v izvrstni formi, 
odločena, da gre do konca, se nam je obetal razburljiv final-
ni obračun. Dekleti sta se srčno borili, do zadnjega meta, 
ko so izkušnje in malce športne sreče prevesile jeziček na 
Tatjanino stran.

Dragan Antonijević prvič, 
po neverjetno dramatičnem finalu
V moški konkurenci je nastopilo 32 igralcev, kar je nekako 
povprečje v zadnjih letih. V Dobrovcih so se zbrali 
praktično vsi, ki so v preteklosti krojili vrh državnih prven-
stev v natančnem izbijanju. Vsekakor je bil največji fa-
vorit Grega Oprešnik, trikratni državni prvak in rekorder 
v natančnem izbijanju, upravičeni naziv favoritov, glede 
na dosedanje rezultate in uvrstitve, pa nesporno nosi-
jo tudi Franc Rode, Grega Sever, Dragan Kutlačić ter 
Klemen Podgoršek, ki je v ligaškem delu tekmovanja nizal 
vrhunske rezultate (čez 40 pik). Toda, petanka, in še 
posebej natančno izbijanje, je še enkrat pokazala, da je 
izjemno razgibana in razburljiva igra. Grega Oprešnik je 
suvereno nastreljal 48 pik in se z najboljšim rezultatom 
dneva neposredno uvrstil v četrtfinale. To je, nekoliko 
presenetljivo, uspelo še Draganu Antonijeviću (31 pik), 
Hinetu Prusniku (30 pik) in Branetu Vinšku (27 pik), 
za preostala štiri mesta pa se je še enkrat pomerilo 20 kan-
didatov, ki se jim je uspelo uvrstiti v drugi krog. 
Veliko razočaranje prvenstva je bil Franci Rode, aktualni 
državni prvak, ki se mu sploh ni uspelo uvrstiti v drugi krog 
tekmovanja. Zato pa je veliki preboj uspel njegovemu sinu 
Žanu, ki je prav na tem tekmovanju dokazal in potrdil svoj 
talent.
V četrtfinalu je Grega Sever stopnjeval formo in izločil 
prvega favorita, Oprešnika. Svojo nalogo pa so z odliko 
opravili tudi Žan Rode, Hine Prusnik in Dragan Antonijević. 
Oba polfinalna dvoboja nista postregla z visokimi rezultati, 
kar je bilo tudi pričakovano, sta pa bila izjemno razburljiva 
in negotova do zadnje vržene krogle. Več znanja, srca in 
sreče sta tokrat imela Žan Rode, ki je izločil Grega Severja 

(21 : 19), ter Dragan Antonijević, ki je premagal Hineta 
Prusnika (24 : 22). 
Tako sta se u finalu presenetljivo, toda zasluženo, znašla 
izkušenost in mladost - Dragan in Žan. In odigrala zares 
razburljivo in dramatično finale. Dvoboj se je namreč 
končal neodločeno, z rezultatom 24 : 24. Sledilo je dodat-
no izbijanje na vseh pozicijah s 7 metrov. Rezultat - spet 
neodločen! Ker takšnega primera še ni bilo, se je na hitro 
sestala tekmovalna komisija in določila, da bosta finalista 
metala, dokler prvi ne naredi napake. Toda, zmagovalca 
tudi po naslednjem metu ni odločila napaka tekmovalca, 
ampak kanček športne sreče, mogoče začinjen z malo več 
izkušenj! Namreč, Dragan je bil prvi na vrsti in je takoj zadel 
“karo”, kar mu je prineslo 5 pik in velik pritisk na mladega 
Žana. Toda Žan je pokazal, da je iz pravega testa in ravno 
tako zadel “rešto”, ampak njegova krogla je za nekaj cen-
timetrov zapustila krog! Tako je naslov šel Sršenom, Žan 
pa je požel vse simpatije prisotnih in nam vlil novo upanje v 
prihodnost moške petanke v Sloveniji.

Hrast v svojemu slogu

Sledilo je slavje v pravem slogu zmagovalcev formule 
ena! Le, da so naši Štajerci spet v svojemu slogu pri-
pravili še večji, 9 litrski šampanjec, ki smo ga, kar ga 
je ostalo po tradicionalnem tuširanju zmagovalcev, 
družno uničili. 
Domačinom še enkrat vse čestitke na odlični orga-
nizaciji in gostoljubnosti!

Kvalifikacije mlajših članov 18 -  23 let

DVORANA BŠD ŠIŠKA
Na zadnjem petankarskem tekmovanju v sezoni 2007 se 
je Zveza društev petanke Slovenije prvič v svoji kratki zgo-
dovini lotila organizacije mednarodnega tekmovanja na 
reprezentančnem nivoju, pod okriljem CEP. 
V balinarski dvorani BŠD Šiška so se odvijale kvalifika-
cije za evropsko prvenstvo mlajših članov starosti od 18 
do 23 let, ki bo naslednje leto v mesecu aprilu v Franciji. 
Po pričakovanju je zmagala reprezentanca Španije, ki ni 
izgubila niti ene partije. Za drugo mesto, ki še vodi na 
zaključno tekmovanje, pa se je odvijala prava drama, saj 
so preostale tri reprezentance osvojile po eno zmago. 
Britanci so premagali Fince 2:1, Finci Slovenijo prav tako 
z 2:1. Slovenija je v zadnji tekmi z Veliko Britanijo povedla 
z 2:0, dvojka je že vodila z 12:7, a je v končnici izgubila. Naši 
bi si s tretjo  zmago nad Britanci zagotovili napredovanje, 
tako pa bodo spomladi zaradi boljše punt razlike v Francijo 
potovali Finci. 
Slovenska zasedba Dragan Kutlačič, Matevž Dovžan in 
Damir Jankovič je pokazala solidno igro. Fante velja poh-
valiti za borbenost, saj se po začetnih dveh porazih niso pre-
dali in v boji z Britanci napadli na vso moč. Žal je na koncu 
popustila zbranost in želeni rezultat je splaval po vodi. Tek-
movanje sta vodila sodnika Matej Kršinar in Gregor Sever.

REZULTATI: SOBOTA, 20 OKTOBER 2007

• Slovenija - Španija = 1:2 
 (trojka 3:13; dvojka 10:13; posamezno 5:13)
• Finska - Velika Britanija = 1:2 
• Slovenija - Finska = 1:2 
 (trojka 13:12; dvojka 3:13; posamezno 6:13) 
• Španija - Velika Britanija = 3:0 
• Španija - Finska = 3:0 
• Slovenija - Velika Britanija = 2:1 
 (trojka 13:7; dvojka 12:13; posamezno 13:3)

LESTVICA:

1. Španija - 3 točke (+9) 
2. Finska - 1 točka (-3 /+10) 
3. Slovenija - 1 točka (-3 /-1) 
4. Velika Britanija - 1 točka (-3 /-9)

Dragan Antonijević

Janez Bizjak



22

REZULTATI DP V PETANKI 2007 

DRŽAVNO PRVENSTVO POSAMEZNO MOŠKI - Polje, 06.05.2007  
      
1. MEDVEDI Fužine  BRAČKO IGOR
2. SLOGA A  KUTLAČIČ DRAGAN
3. STIK BAR  KRESTIČ EMSUD 
3. MOČVIRNIKI GORŠE DUŠAN

DRŽAVNO PRVENSTVO POSAMEZNO ŽENSKE - Polje, 06.05.2007  

1. SLOGA “A”  ZUPANC NATAŠA 
2. SRŠENI Domžale  KUJAVEC DARINKA 
3. SLOGA “A”  GORENC KARMEN 
3. LISJAKI Bičevje  RETELJ MILICA

DRŽAVNO PRVENSTVO TROJKE MOŠKI - Bičevje, 24.06.2007

1. LISJAKI Bičevje  LIPOVŠEK M., RETELJ S., JUVAN V. 
2. MEDVEDI Fužine MRAK R., OSREDKAR B., BRAČKO I. 
3. SLOGA “A”  KILIBARDA Z., GRUM J., DOVŽAN M. 
3. SLOGA “B”  VODIČAR M., MLAKAR I., RUMIHA V. 

DRŽAVNO PRVENSTVO TROJKE ŽENSKE - Bičevje, 24.06.2007

1. SRŠENI Domžale  ŠERUGA T., KUJAVEC D., KVARTUH MATEJA
2. HRIBOVCI Dolsko  HASNAŠ M., VRBINC M., MIHIČ A. 
3. SLOGA “A”  ZUPANC N., LOTRIČ N., GORENC K. 
3. SLOGA “B”  KRUŠIČ T., KILIBARDA N., DOVŽAN A., GRACELJ L.

DP NATANČNO ZBIJANJE MOŠKI - Dobrovce, 02.06.2007 

1. SRŠENI Domžale  ANTONIJEVIČ DRAGAN 
2. HRIBOVCI Dolsko  RODE ŽAN 
3. SLOGA “A”  PRUSNIK HINE 
3. HRIBOVCI Dolsko  SEVER GREGOR 

DP NATANČNO ZBIJANJE ŽENSKE - Dobrovce, 02.06.2007 

1. SRŠENI Domžale  ŠERUGA TATJANA 
2. HRIBOVCI Dolsko  HASNAŠ MATEJA 
3. HRAST KOŠAREC NATALIJA
3. MEDVEDI Fužine  JAMNIK KAJA 

DRŽAVNO PRVENSTVO ONA & ON - Dolsko, 07.07.2007 

1. MOČVIRNIKI TRAVEN JAPELJ MONIKA, RAMIČ SENAD 
2. SLOGA A  GORENC KARMEN, KILIBARDA ZORAN 
3. SLOGA A  ZUPANC NATAŠA, PRUSNIK HINE 
3. HRIBOVCI Dolsko  HASNAŠ MATEJA, SEVER GREGOR

DRŽAVNO PRVENSTVO DVOJKE MOŠKI - SPLAVAR, 15.09.2007 

1. SLOGA “A”  OPREŠNIK GREGOR, KUTLAČIČ DRAGAN
2. HRIBOVCI Dolsko  RODE FRANCI, SEVER GREGOR  
3. SLOGA “B”   VODIČAR MARJAN, MLAKAR IZTOK  
3. MEDVEDI Fužine   MRAK ROK, BRAČKO IGOR  

DRŽAVNO PRVENSTVO DVOJKE ŽENSKE - SPLAVAR, 15.09.2007 

1. MOČVIRNIKI  TRAVEN JAPELJ MONIKA, ŽABJEK SLAVICA  
2. SRŠENI Domžale   KUJAVEC DARINKA, ŠERUGA TATJANA  
3. HRIBOVCI Dolsko   HASNAŠ MATEJA, MIHIČ ANA  
3. SRŠENI Domžale   KVARTUH MATEJA, KVARUH MAJDA  
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REZULTATI DP in TOUR mladinci 2007 

DP DVOJKE MLADINCI - Polje, 05.05.2007

1. HRIBOVCI Dolsko  RODE ŽAN, RODE ŠPELA 
2. MEDVEDI Fužine  MARINKOVIČ DRAGAN, KOREZ PETER 
3. MEDVEDI Fužine  JAMNIK KAJA, BRAČIČ SIMON 
3. SRŠENI Domžale  KVARTUH KAJA, KVARTUH JAKA

DP MLADINCI - Polje, 22.09.2007 – DO 12 LET

1. MOČVIRNIKI   JAPELJ KATARINA  
2. MOČVIRNIKI   KRŠINAR TEA  
3. VILA ANA   VORIH TIM  
3. SRŠENI DOMŽALE  ŠERUGA JERA  

DP MLADINCI - Polje, 22.09.2007 – DO 17 LET 

1. SRŠENI DOMŽALE   KVARTUH JAKA  
2. HRIBOVCI DOLSKO   RODE ŽAN  
3. MOČVIRNIKI   SPRUK GREGA  
3. SRŠENI Domžale  KVARTUH KAJA

TOUR MLADINCI - TIVOLI, 08.09.2007

1. HRIBOVCI Dolsko  RODE ŽAN, 
2. MEDVEDI Fužine  JAMNIK KAJA, 
3. MEDVEDI Fužine  MARINKOVIČ DRAGAN 
3. SRŠENI Domžale  KVARTUH JAKA

REZULTATI TOUR V PETANKI 2007 

TOUR dvojke - Sloga, 14.04.2007 

1. MEDVEDI Fužine  BRAČKO IGOR, MRAK ROK 
2. SLOGA A  KUTLAČIČ DRAGAN, SKRBINEK JOŽE 
3. SLOGA A  KILIBARDA ZORAN, DOVŽAN MATEVŽ 
3. MOČVIRNIKI GORŠE DUŠAN, KRŠINAR MATEJ 

TOUR trojke - Domžale, 21.04.2007 

1. MEDVEDI Fužine  BRAČKO IGOR, MRAK ROK, OSREDKAR BRANE
2. SRŠENI Domžale  ŠERUGA T., ŠERUGA A., ANTONIJEVIČ D.
3. mešana SLOGA KILIBARDA Z., DOVŽAN M., HEGLER B. 
3. mešana SLOGA HEGLER J., ZUPANC N., JANKOVIČ D. 

TOUR trojke - Vuzenica, 19.05.2007 

1. mešana SLOGA OPREŠNIK G., KUTLAČIČ D., JANKOVIČ D.
2. HRIBOVCI Dolsko  SEVER G., HASNAŠ M., NOVAK R.
3. LISJAKI Bičevje  LIPOVŠEK M., LIPOVŠEK A., JUVAN V.
3. HRIBOVCI Dolsko  RODE ŽAN, RODE FRANCI, KOKALJ SEBASTJAN 

TOUR dvojke - Močvirniki, 16.06.2007 

1. mešana SLOGA KUTLAČIČ DRAGAN, RUMIHA VLADO 
2. SLOGA A  KILIBARDA ZORAN, DOVŽAN MATEVŽ 
3. SLOGA B  HEGLER JANEZ, SMAJIČ MUNIB 
3. mešana SLOGA MLAKAR IZTOK, PRUSNIK HINE 

TOUR trojke - HRAST, 29.09.2007

1. Sloga A  OPREŠNIK G., DOVŽAN M., PRUSNIK H.
2. SRŠENI Domžale   BIZJAK J., KVARTUH V., ŠERUGA A. 
3. Lisjaki Bičevje  LIPOVŠEK M., RETELJ S., JUVAN V. 
3. Medvedi Fužine  BRAČKO I., MRAK R., OSREDKAR B. 
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Ljubljana, Wroclaw, 11-13. maja 2007 -  V zgodnjih jutranjih 
urah smo se igralci Močvirnikov in Sloge odpravili na pot 
proti 700 km oddaljenem Wroclawu. Zaradi slabih cest na 
Poljskem je bilo potovanje dokaj naporno in dolgotrajno.

V Wroclaw smo prispeli okrog 18. ure. Tam pa nas je čakalo 
neprijetno presenečenje, saj nam je organizator rezerviral 
sobe v samskem domu. Resda so bile poceni, vendar smo 
se glede na zanemarjenost sob in sanitarij odločili, da si 
poiščemo spodobno prenočišče, kar pa ni bilo enostavno, 
saj je ravno takrat v Wroclawu potekalo SP v speedwayu 
in so bili tako rekoč vsi hoteli polni do zadnjega kotička. 
Po približno dveh urah telefonskih klicev in vožnje z av-
tomobili od hotela do hotela, nam je uspelo najti proste 
sobe, vendar samo za prvo noč. Za naslednjo noč pa nam 
prenočišče pomagal  poiskati domačin Krištof. 

V soboto ob 10. uri se je pričelo tekmovanje, na katerem je 
nastopilo preko 80 ekip. Nekako po pričakovanjih smo se 
3 slovenske ekipe (Sršeni, Sloga in Močvirniki) uspele po 
5. krogih »švicarja« uvrstiti v naslednji krog med 32 ekip v 
tako imenovani K.O. Sloga je imela za napredovanje med 
najboljših 32 najtežje delo, saj je morala premagati poljsko 
reprezentanco, kar jim je po naporni igri (zmagali so 9:8) 
tudi uspelo. Med 16 najboljših so se uvrstili Močvirniki in 
Sloga, medtem ko so Sršeni izpadli.

V osmini finala so bili za Slogo usodni češki igralci, 
Močvirnike pa je po slabem začetku proti poljskim igral-
kam dobesedno rešila ploha, saj je bilo v hudem nalivu 
(že tretjem v tem dnevu) sredi igre, blatu in vse večji luži na

 igrišču, praktično nemogoče igrati. Na koncu smo se bolje 
znašli mi in zmagali z 9 : 8 v zadnjem dodatnem obratu.

V četrtfinalu nas je čakala švedska ekipa, s katero pa nismo 
imeli večjih problemov saj so bili to starejši igralci, katerim 
izbijanje ni šlo najbolje od rok. Najbolj pa nam je pri tej igri 
ostalo v spominu to, da se je okoli igrišča zbralo za skoraj 
cel avtobus švedskih navijačev, ki so proti koncu igre navi-
jali že tako za svoje igralce kot tudi za nas.

V polfinalu smo se borili proti poljski ekipi, ki nam je na 
začetku igre »ušla« in že povedla z 9 : 4, po dolgotrajni borbi 
pa smo uspeli izenačiti na 9 : 9, vendar so na žalost Pol-
jaki takoj v naslednjem obratu izkoristili priložnost in tako 
postavili končni izid 13 : 9. Poljska ekipa je bila na koncu 
zmagovalec turnirja v Wroclawu.

Za 3. mesto smo morali igrati proti Čehom in lahko rečem, 
da v nič kaj zavidljivih pogojih, saj smo zaradi slabe (beri 
ulične) razsvetljave metali krogle tako rekoč na slepo. Čehi 
so se razmeram hitreje prilagodili in povedli z 11 : 5, ven-
dar smo jih uspeli ujeti in si v zaključku igre priigrati zmago 
13 : 11 in si tako zagotoviti 3. mesto na turnirju ter na nek 
način maščevati poraz Sloge, ki so ravno proti tej ekipi 
izgubili možnost igranja v četrtfinalu.

Za Slogo je bilo leto 2007 leto posebnih izzivov. Že ob kon-
cu sezone 2006 smo se namreč lotili posebno zahtevnega 
projekta - svoje prve organizacije turnirja Centrope cup. 

Za Slogaše je bil to še posebno velika preizkušnja, saj se 
je turnir prvič po dveh letih preselil iz Domžal, kjer so se 
združno - petankarji, domačini in simpatizerji v organizaciji 
tega pomembnega mednarodnega turnirja obakrat izjem-
no izkazali. In ponujeni izziv smo zato vzeli zelo resno.

Med drugim je bila takoj po potrditvi s strani ZDPS že me-
seca decembra istega leta izdelana promocijska spletna 
stran, ki je z informacijsko postajo izdatno podprla projekt. 
Prve aktivnosti so bile nato storjene v mesecu januarju, ko 
se je prvič sestal organizacijski odbor, kjer se je med dru-
gim že pričelo analizirati tudi različne možne scenarije orga-
nizacije prihajajočega turnirja. V mesecu februarju so bila 
nato prvič razposlana vabila za majski turnir in kmalu so se, 
na navdušenje vseh, kot prvi tujci odzvali prav petankarji iz 
Škotske. Sčasoma se je počasi izkristaliziral tudi najboljši 
možni plan ureditve igrišč na danem prostoru, zato smo bili 
že v začetki maja v tekmovalnem oziru nared, da gostimo 
na slogaških terenih tudi do 100 ekip. Morda je bila tudi 
zato med organizatorji nazadnje prisotna kar dobra mera 
razočaranja, saj se je navkljub vloženemu trudu odzvalo le 
skromno število ekip iz držav članic. Koliko bo udeleženih 
ekip pravzaprav ni bilo jasno vse do konca zadnjega tedna, 
ko smo dobili končno število 52 prijavljenih ekip. Še najbolj 
so se v tem oziru izkazali Madžari, ki so na turnir poslali 
šest svojih trojk, medtem ko se Poljakom očitno ni zdelo 
vredno obiskati Ljubljane.

Žreb je bil opravljen v petek zvečer, igrišča so bila priprav-
ljena že za popoldanski trening, vremenska napoved pa je 
bila ugodna: Jutranje sonce je namreč že nakazovalo, da je 
pred nami tako in drugače vroč dan. 

Ekipe so prihajale na prizorišče ena za drugo. Poskrbeli 
smo, da so bili vsi deležni jutranje malice, vsi gostje pa so 
bili tudi obdarjeni s spominkom na ta dan. Po uvodnem poz-
dravu predsednika društva Braneta Kosa se je merjenje 
moči na petankarskem terenu lahko končno pričelo. 

Rezultat odlične predpriprave in zelo uigrane ekipe, ki je za 
nameček v taki zasedbi in na taki prireditvi delala prvič, je 
tekmovanje teklo kot po maslu. Vse je šlo po predhodno 
natančno izdelanem planu. Še več. Lahko smo si privoščili 
tudi eno uro premora za kosilo. Po petih krogih ‘Švicarja’ so 
se pričeli izločilni dvoboji. Med 16 najboljših se je udeležilo 
kar 12 slovenskih ekip, med 8 le štiri, v polfinalne dvobo-
je pa le ena in sicer domača trojka v zasedbi Skrbinek, 
Oprešnik in Kutlačič. Uspelo jim priti celo v finale, tam pa 
so naleteli na odlično avstrijsko zasedbo, ki je bila ta dan 
praktično neuničljiva.

V razburljivem finalu so gostje dosegli prvo zmago za 
Avstrijo v tem tekmovanju, medtem ko je bila Slovenija 
prvič premagana na domačih tleh. Vodstvo tekmovanja 
je z natančnim urnikom poskrbelo, da je bilo tekmovanje 
končano ob 22. uri, kar bo lahko dober zgled tudi za bodoče 
organizatorje. Tako je namreč lahko po zaključnem ognje-
metu ostalo dovolj časa tudi za druženje ob hrani in pijači.

Centrope cup prvič v Ljubljani
Matej Kršinar Boštjan Hegler

Centrope Cup na Poljskem – Wroclaw
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CC ILLMITZ 2007 – Naši spet pod samim vrhom  

Na tretjem centrope cupu v Illmitzu je nastopalo 97 trojk. 
Slovenijo je zastopalo kar sedem trojk in prav vse so bile 
uspešne. 

V predtekmovanju, kjer se je igral švicarski sistem, so bile 
vse naše ekipe zelo uspešne, saj so se prav vse uvrstile v 
nadaljnje tekmovanje. 

V nadaljevanju tekmovanja pa je bil uspeh nekoliko manjši.  
Slovenija 1, Slovenija 2 in Slovenija 3 so se brez problema 
uvrstile med šestnajst najboljših, medtem ko so imele pre-
ostale naše trojice manj sreče in znanja in so izpadle iz na-
daljnjega tekmovanja. 

V osmini finala so vse preostale naše ekipe dosegle zmage. 
Slovenija 1 in Slovenija 2 so premagale avstrijski ekipi, 
Slovenija 3 pa je premagala madžarsko ekipo. 

V četrtfinalu je ekipa Slovenije 2 po ogorčenem boju in 
zelo dobri igri izgubila proti Franciji, Slovenija 3 je izgu-
bila proti češki ekipi, medtem ko je Slovenija 2 premagala 
Madžarsko ekipo.

Slovenija 2 (branilci naslova), za katero so nastopali 
Oprešnik Gregor, Kutlačič Dragan in Prusnik Hine, je v 
polfinalu gladko odpravila krvnike naše prve ekipe, zato so 
lahko z optimizmom pričakovali finalni dvoboj. 

Finalni dvoboj našim ni prinesel nič dobrega, saj igra nika-
kor ni stekla. Na koncu so naši izgubili s 15:11.  Oprešnik in 
Kutlačič sta tako po Ljubljanskem centrope cupu še drugič 
letos osvojila 2. mesto.

Po Centrope cupu v Illmitzu so naši petankarji  še enkrat 
več dokazali, da imajo cilj osvojiti skupno prvo mesto. 
Sodelovanje in druženje med našimi ekipami je bilo na tem 
CC-ju odlično.

KONČNI VRSTNI RED:

  1. Avstrija   (Khan, Wiessbacher, Hammami)
  2. Slovenija 2 (Kutlačič Dragan, Prusnik Hine, Oprešnik Gregor)
  3. Francija (Crestani, Mario-Biscarret, Gerlach)
  3. Češka       (Michalek, Vlk, Hlavaček)
  5.  Slovenija 1 (Sever Gregor, Mihič Rok, Rode Franci)
  8. Slovenija 3 (Lipovšek M., Juvan Valentin, Lipovšek Angelca)
17. Slovenija 4 (Osredkar Brane, Spruk Miran, Mrak Rok)
17. Slovenija 6 (Kujavec Darinka, Šeruga Tatjana, Antonijevič D.)
17. Slovenija 5 (Vinšek  Jožica, Vinšek Branko, Kristan Boštjan)
17. Slovenija 7 (Gorše Dušan, Kršinar Matej, Žabjek Slavica)       

Avocado cupa so se udeležile štiri ekipe iz Slovenije. 
V Prago smo odšli v petek ob 12. uri. Selektor moške 
reprezentance si je ta turnir izbral kot priprave za svetovno 
prvenstvo. Za reprezentanco so igrali: Bračko I., Rode F., 
in Oprešnik G. Na CC v Prago so se odpravili še:
Hribovci (Mihič, Hasnaš, Sever), Sloga (Kilibarda, Kutlačič, 
Dovžan), Medvedi-Močvirniki (Mrak, Osredkar, Spruk). 

Turnir se je še enkrat več igral v parku pred gradom Trojski 
zamek. Letošnji turnir je bil organiziran v dveh dneh, saj se je 
polfinale in finale odigralo v nedeljo v centru Prage.

Naše ekipe so dobro začele. V 1. krogu so zmagale: Sloga, 
Slovenija in mešana ekipa, Hribovci pa so v 1. krogu izgubili. 
V nadaljevanju (švicarski sistem), so vsi naši nastopili zelo do-
bro. Do zadnjega kroga so vsi zmagovali in se brez problemov 
uvrstile med 32 najboljših ekip Avokado cupa. 

V šestnajstini finala so vsi naši zmagali, razen mešana ekipa 
Medvedi-Močvirniki, ki so imeli v predtekmovanju pet zmag, 
v šestnajstini finala pa so naleteli na boljšega nasprotnika.

Vse naše ekipe so v osmini finala dosegle zmage. Najtežje delo 
je imela slovenska  reprezentanca, ki je s težavo odpravila slo-
vaško ekipo s 13:11, preostali dve ekipi pa sta gladko zmagali.
V četrtfinalu so se prvič srečale naši ekipi Hribovci in Sloga. 
V razburljivi tekmi so Hribovci zmagali z 13:7. Reprezentanca 
je v četrtfinalu premagala ekipo iz Brna z rezultatom 13:4. Tako 
smo imeli slovenski predstavniki dva polfinalista. 

Naslednji dan nas je organizator odpeljal na lokacijo, kjer se 
je odigralo finalne dvoboje. Lokacija je neverjetno spominjala 
na Ljubljanski grad, saj se je igralo na hribu iz katerega je bil 
čudovit pogled na Prago. Polfinalne pare je določil žreb, in tako 
smo se med seboj pomerili obe slovenski ekipi. Polfinale med 
našimi predstavniki je bila prava predstava. 

Tekma je postregla z zelo dobro igro. Hribovci so imeli celo 
priložnost za zmago. Po skoraj tri ure dolgi tekmi so se zmage 
veselili slovenski  reprezentantje. Končni rezultat je bil 13:12. 
V drugem polfinalu so Mađari s 13:7 premagali Italijane.

Finale je bilo manj zanimivo kot polfinale. Naši igralci so očitno 
porabili preveč moči v polfinalu. Tekma z Mađari ni bila preveč 
kakovostna, naši igralci so žal na koncu izgubili s 13:10. 

V tekmi za tretje mesto so Hribovci  italijansko ekipo brez prob-
lemov odpravili. Končni rezultat tekme je bil 13 :5.

Turnir v Pragi je bil organiziran na visokem nivoju. Res je, da  
niso nastopili znani igralci iz Francije in Belgije kot so v pretek-
lih letih. Vseeno so se naše ekipe v Pragi dobro odrezale. Med 
97 trojkami so osvojile 2., 3., 5. in 17. mesto. Navsezadnje smo 
Čehom na njihovem domačem turnirju speljali cel kup točk v 
skupnem točkovanju Centrope Cupa.  

Centrope cup v Pragi je pokazal, da je slovenska petanka sto-
pila korak naprej. Igralci so pokazali dobro igro, prav tako pa so 
vsi slovenski igralci dobro sodelovali med seboj.

Rok Mihič    

3. mesto – Hribovci: Hasnaš M., Mihič R., Sever G.

CENTROPE CUP PRAGA 2007 - Naši odlični

1. mesto – Mađarska: Laszlo N., Gyorgy S., Krisztian T.

2. mesto - Sl. reprezentanca: Oprešnik G., Rode F., Bračko I.

Rok Mihič    
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Turnir CC 2007 na Madžarskem v Sarvarju

Ponovno se je pokazalo, da poletni turnirji petanke za 
Centrope Cup v juliju in avgustu niso najbolj posrečeni. 
Udeležba je bila namreč močno okrnjena, predvsem se je 
poznal osip slovenskih trojk, čeprav je prizorišče Sarvar 
nam po oddaljenosti še najbližje. Dopusti so pač naredili 
svoje. 

Bili smo zastopani samo z dvema trojkama, predvsem je 
bil turnir pomemben kot trening ženske državne reprezen-
tance pred EP v Turčiji. Na prizorišču tekem v parku v cen-
tru Sarvarja smo ponovno srečali naše zveste rekreativne 
petankarje iz Lendave, ki na večino turnirjev v tem delu 
Madžarske redno zahajajo. Povedali so nam zanimivosti 
glede njihovega udejstvovanja v petanki in balinanju, pred-
vsem so izpostavili veselje ob igranju petanke, ne pa toliko 
njihove tekmovalne ambicije. 

Kot že rečeno je slovenski tekmovalni uspeh v Sarvarju ob 
skromni udeležbi tokrat izostal, kar pa ne pomeni, da se 
nismo imeli prijetno. Kulinarične specialitete, rock koncert 
na bližnjem gradu, lepo vreme in prijazni domačini lahko 
odtehtajo tudi slabše igre. Tokrat je bilo pač bolj turistično 
na Madžarskem, vendar je tudi to eden od ciljev druženja 
šestih držav evropske unije.    

Bratislava, 25. avgust - Na zadnjem, odločilnem turnirju 
serije CC v Bratislavi, je nastopilo rekordnih 94 ekip iz sed-
mih držav. Nastopale so mešane trojice, kar pomeni, da je 
v ekipi morala sodelovati ena oseba nežnejšega spola. Slo-
vaki, tradicionalno prijazni in dobri domačini, so turnir spet 
pripravili v samem centru Bratislave, v prekrasnem parku 
pred predsedniško palačo. Razmere za igro so bile relativ-
no dobre, čeprav je udeležencem malce nagajala sopara.

Zaradi pomembnosti turnirja, je bila slovenska odprava  
zelo številna, imeli smo 12 mešanih trojic. Toda že tretjič 
zaporedoma je Slovenija prav v zadnji tekmi spet ostala 
praznih rok. In spet je bila za Slovenijo usodna pravzaprav 
Madžarska, saj je bila v Sarvarju zaradi dopustov udeležba 
slovenskih igralcev pičla, izkupiček pa temu primeren. 

Češki, ki je v ogenj poslala kar 18 trojic, je naslov prine-
sla ekipa Fighters v sestavi  Hašek, Hejl in Vokrouhlikova, 
edina, ki se je uvrstila med najboljše štiri ekipe. Odločilno 
je bilo polfinale, ko so v neposrednem dvoboju izločili lan-
skoletne zmagovalce Bratislave, Hasnaš Matejo, Sever 
Gregorja in Skrbinek Jožeta. V finalu pa niso imeli težkega 
dela s presenetljivo dobro uvrščeno trojico iz Walesa.

Ni kaj, Čehom čestitke za odlično igro in skupno zmago v 
CC. Čestitke tudi vsem slovenskim udeležencem, saj so se 
srčno borili in bi lahko, s samo malo več sreče, uresničili 
zastavljeni cilj - osvojitev skupnega prvega mesta.

KONČNI VRSTNI RED:

 1.  ČEŠKA  Hašek, Hejl, Vokrouhlikova            25 
 2.  V.BRITANIJA Bradshow, Myfield, Myfield  -
 3.  SLOVENIJA Sever G., Hasnaš M., Skrbinek J.            15 
 6.  SLOVENIJA Antonijevič D., Kujavec D., Ruparčič V.  5 
9-16.  SLOVENIJA Osredkar B., Mrak R., Jamnik K.  1 
9-16.  SLOVENIJA Spruk M., Šeruga A., Vinšek D.  1
 26.  SLOVENIJA Kutlačič D., Španič S., Dovžan A.  - 
 28.  SLOVENIJA  Vodičar M., Mlakar I., Zupanc N.   -
 31.  SLOVENIJA Kvartuh V., Kvartuh J., Kvartuh K.  - 
 51. SLOVENIJA  Bizjak J., Repar M., Kvartuh M.   - 
 52.  SLOVENIJA  Vinšek B., Vinšek J., Hegler J.   - 
 56.  SLOVENIJA  Prusnik H., Krušič T., Hegler B.  - 
 58.  SLOVENIJA  Kilibarda Z., Kilibarda N., Dovžan M.  - 
 73.  SLOVENIJA  Puh M., Kristan B., Prohart V.  - 

CC Bratislava 2007 -  zmagoslavje Čehov
Dragan AntonijevićJanez Bizjak
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Tretji nastop SLOGE v Evropskem pokalu

Jeseni leta 2006 je ŠD Sloga osvojila svoj tretji naslov 
državnih prvakov in si tako priborila svoj tretji nastop 
v evropskem pokalu. V letih 2001 in 2002 ji je žreb na-
menil kvalitetni švicarski ekipi, ki sta bili tisti čas, kljub 
prednostim domačega terena, za slovenske petankarje 
nepremagljivi. Tokrat pa so, še posebno zaradi izrednega 
uspeha Hribovcev, ki jim je leto poprej uspela uvrstitev v 
evropski ‘final-four’, tudi v vrstah petankarjev Sloge nara-
sla pričakovanja.

V zimskih večerih ob Savi je bila prihajajoča evropska 
tekma na železnem repertoarju debatnih krožkov. Končno 
je prišla tako težko pričakovana pomlad in z njo tudi žreb. 
Med vsemi petankarji se je hitro razširila novica, da v Lju-
bljano prihaja italijanski državni prvak, ekipa iz Genove. 
Kmalu zatem je prišlo do dogovora, da se tako imenovana 
tekma leta odigra v mesecu juniju. 

Medtem ko se je Jože Skrbinek, vodja oranžnih, ubadal 
z vprašanjem, koga postaviti v ekipo, so naši zahodni so-
sedje preko interneta pridno nabirali informacije o sloven-
skem predstavniku. Predvsem po zaslugi Hribovcev, so v 
Ljubljano prispeli s kar nekaj ‘rešpekta’, kar se je pokazalo 
tudi v prvih dveh partijah.

Za Slogo so nastopili: Nataša Zupanc, Karmen Gorenc, 
Zoran Kilibarda, Hinko Prusnik, Dragan Kutlačič, Gregor 
Oprešnik, Matevž Dovžan in Jože Skrbinek. 

Po igri prvih trojk je bil rezultat izenačen 1:1. Mešana troj-
ka v zasedbi Zupanc, Kutlačič in Skrbinek v prvih setih žal 
ni izkoristila ponujenih priložnosti, kar se jim je na koncu 
maščevalo, zato pa je odprta trojka v zasedbi Oprešnik, Kili-
barda in Dovžan odigrala zares odlično partijo in zasluženo 
zmagala. Še posebej se je v igri izkazal hladnokrvni Kili s 
svojim odličnim bližanjem.

Napetost je pred igro parov rezultatu primerno narastla, 
vsi prisotni pa smo se ozirali proti zapisnikarski mizi z 
vprašanjem v očeh, kako in s kom naprej.

Jože se je odločil da v boj pošlje mešani par Gorenc-Dovžan 
in odprta para Prusnik-Oprešnik ter Kutlačič-Skrbinek. 
A se potencialno zmagovit scenarij žal ni iztekel po naših 
željah. Še najbližje uspehu sta bila prekaljena Prusnik in 
Oprešnik, a se na koncu tudi njima ni izšlo. 

Končni rezultat 1:4 za goste je botrovalo razočaranju do-
mače ekipe, še posebej ob dejstvu, da gostje - resnici na 
ljubo - niso pokazali zares briljantne igre in bi jim morda - z 
bolj suvereno in sebi bolj podobno igro - Slogaši morda lah-
ko bili kos. A očitno pač velja, da ima evropska tekma svojo 
težo in da nam tu očitno še vedno primanjkuje izkušenj. 

Da pa junijski nasprotnik vendarle ni bil od muh, se je izka-
zalo na koncu sezone 2007. Takrat je postalo jasno, da je 
za Savo gostoval - takrat še bodoči - evropski prvak. Ekipa 
Anpi Molassana-Casellese je namreč v finalu ‘final-foura’ v 
nemškemu Rastattu premagala belgijskega prvaka iz Brus-
lja, ki je pred leti gostoval pri Balinčku. 
 

HEGLER Boštjan
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BOŽIČNI TURNIR 2007

Petankarska Slovenija je 22.12.2007 dočakala prvi 
Božični turnir v Sloveniji. Turnir, ki  so ga organizirali 
Hribovci, se je igral v balinarski dvorani Šiška. 

Po dvomesečnem premoru se je v Šiški zbralo 32 parov. 
Zaradi majhnega števila igrišč je bilo število ekip omejeno 
(max. 32 ekip), zato se je že dober mesec pred začetkom 
turnirja prijavilo vseh dvaintrideset ekip, kar samo potrjuje 
kako zelo smo pogrešali petanko in kako potrebno je pe-
tanko »pospraviti pod streho« tudi v zimskem času.

Žreb skupin se je opravil v petek, ko so se tudi pripravila 
igrišča za tekmovanje. V prvem krogu se je kar nekaj favori-
tov za končno zmago srečalo v isti skupini. 

Polfinalni boji so bili zelo napeti, kljub temu, da končni re-
zultati tega niti niso pokazali. Vstopnico za finale sta si prva 
priborila Sršena, ki sta v polfinalu s 13:7 odpravila Grizlija. 
Drugo vstopnico za finale pa sta si priborila Pipi in Melhiad, 
ki sta v polfinalu s 13:9 premagala ekipo Lolek in Bolek. 
Pipi in Melhiad sta v finalu s 15:6 ugnala še Sršena in po-
stala prva zmagovalca Božičnega turnirja pri nas. 
Turnir B  sta dobila Božička  (Kršinar, Gorše), ki sta v malem 
finalu s 13:9 premagala ekipo Kljukca (Rode Ž., Spruk G.) .

Turnir je bil dobro pripravljen in organiziran. Zahvala gre 
vsem, ki so organizatorjem pomagali pripraviti in pospra-
viti igralno površino. Posebna zahvala gre balinarskemu 
športnemu klubu Šiška in g. Đukiču, ki so Hribovcem 
odstopili dvorano. 

Zahvala pa gre še vsem sponzorjem turnirja: Watt Elektro, 
VIBO, Togres, Spar Slovenija, CEP, Kava bar Jurček, Zava-
rovalnica Triglav, JUB , Panem , Vinoteka Anderlič, Pizerija 
Pr’Novak, Pizerija Jurman, Pizzerija Bambolina, Emonska 
klet, Blogorola, AST, Marka in AC Kondor.

Upajmo, da se spet srečamo prihodnje leto na Božičnem 
turnirju 2008. 

REZULTATI - Četrtfinale

Dina mit Anta Grizlija  05 : 13
Vila Ana 2 Sršena  07 : 13
Vila Ana 1 Pipi in Melhiad 08 : 13
Medvedka Lolek  in Bolek 00 : 13

POLFINALE
Pipi in Melhiad Lolek in bolek 13 : 09
Sršena  Grizlija  13 : 07

FINALE - za 3. mesto
Grizlija : Lolek in bolek 12 : 13

FINALE – za 1. mesto
Pipi in Melhiad : Sršena 15 : 06

KONČNI VRSTNI RED:

1 Pipi in Melhiad     (Sever, Skrbinek)
2 Sršena                   (Škoberne, Bizjak)
3 Lolek in Bolek       (Mihič R., Rode F.)
4 Grizlija                   (Mrak, Bračko)
5 Dina mit Anta         (Kujavec, Antonijevič)
6 Medvedka               (Bračič L., Bračič S.)
7 Vila Ana 2               (Vorih, Ljubijankič)
8 Vila Ana 1               (Horvat, Oprešnik)

B TURNIR: REZULTATI 

POLFINALE  FINALE - za 1. mesto
Buksla : Božička    04 : 13 Božička : Kljukca    13 : 09
Norca : Kljukca       10 : 13
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GRAND PRIX ZÜRICH 2007
Pričakovana zmaga favoritov

Slovenija se je letos odpravila še na en močan turnir, 
in sicer na Grand Prix International v Zürich. 
Na turnir so se odpravile tri ekipe. V sklopu priprav na 
svetovno prvenstvo v Pattayi so se turnirja udeležili naši 
reprezentanti v sestavi Gregor Sever, Igor Bračko in 
Franci Rode (Slovenija 1). 
Poleg omenjenih so se turnirja udeležile še dve ekipi 
iz  Slovenije, in sicer: Slovenija 2 (Mrak, Mihič, Hasnaš) 
in Slovenija 3 (Antonijevič, Skrbinek, Kutlačič).

V petek zjutraj nas je pot vodila proti Švici. Po deseturni 
vožnji s kombijem smo v Zürich prišli ob cca 18. uri. Takoj 
smo se odpravili na samo prizorišče turnirja, kjer nas je 
čakal prvi tekmovalni dan. Organizator je za petek pripravil 
turnir trojk z naključnim žrebom. Sodelovalo je približno 
280 igralcev in igralk, vseh starosti. Igranje trojk je bilo 
neverjetno zanimivo in precej zabavno. Pred začetkom 
iger nikakor nisi mogel vedeti s kakšnimi igralci boš igral. 
Kar nekajkrat so v naših ekipah igrali začetniki petanke. 
Po štirih odigranih krogih švicarskega sistema, je organi-
zator med cca. 280 nastopajočimi dobil dva najboljša, ki 
sta na centralnem igrišču odigrala finale. Glavna nagrada 
– petankarske krogle. Finale je bilo prav zabavno saj se je 
po spletu okoliščin v finalu znašel »zimzeleni« gospod in 
nemški igralec, ki je tudi zmagal. Nekaj čez polnoči je bil 
turnir zaključen in lahko smo se odpravili v hotel na prepo-
treben počitek. 

V soboto zjutraj se je turnir začel ob 8.30 uri. Nastopilo 
je cca. 180 trojk iz Švice, Avstrije, Nemčije, ZDA, Italije, 
Francije, Velike Britanije, Belgije, Litve, Španije, Izraela, 
Slovenije, itd. Najbolj zveneča imena je na turnir pripeljala 
Francija1 za katero so igrali Foyot, Radnic in Pucinelli. 

 

Vse naše ekipe so v prvih tekmah dosegle zmage. V dru-
gih tekmah sta Slovenija 1 in Slovenija 2 dosegli zmagi, 
Slovenija 3 pa je izgubila, zato smo si ogledali repasaž 
naše ekipe. Tekma je bila izredno zanimiva, naša ekipa je 
imela kar trikrat priložnost za zmago, a je niso izkoristili, 
na koncu pa so žal izgubili s 11:13. Tako smo imeli med 64 
najboljših dve ekipi.

Ker nam sreča ni bila naklonjena, smo se za preboj v na-
daljnje tekmovanje pomerili med seboj. Ekipa Slovenije2 
je igrala zelo dobro in premagala  reprezentančne igralce 
s 13:2. Slovenija 2 se je tako uvrstila med 32 najboljših ekip, 
kjer so se pomerili z ekipo iz Nemčije. Žal je bila igra pravo 
nasprotje prejšnje tekme in naša ekipa je izgubila s 5:13.  

Poleg tekmovalnega dela turnirja, je bil prav poseben do-
godek, ko smo osebno spoznali Zvonka Radnica, enega 
izmed najboljših svetovnih petankarjev, trenutno sedmega 
na svetovni petankarski lestvici. Nesebično nam je razkril 
način svojega treninga in nam obljubil, da bo obiskal Slo-
venijo. Ravno tako se je izkazal organizator, g. Martin Win-
ter, ki je slovenski delegaciji povrnil del stroškov. 

V nadaljevanju turnirja smo si ogledali še ostale tekme.  
Polfinale in finale se je igralo v nedeljo. V finalu je fran-
coska ekipa premagala ekipo iz Švice s 13:5 in tako brez 
problema osvojila turnir. Francozi so bili res razred zase.

 Finalisti GP Zürich 2007

V nedeljo zjutraj je bil še turnir dvojic v katerem so nasto-
pili samo trije naši igralci. Antonijevič je uspešno nastopil 
z domačim igralcem Thanom.  Medveda (Bračko in Mrak) 
sta kot ponavadi igrala skupaj. Z dobro igro sta se uvrstila 
med 32 najboljših, tam pa sta s 12:13 izgubila s Franco-
zoma, ki sta bila kasneje tudi zmagovalca tega turnirja.  
Antonijevič in Than pa sta po štirih zaporednih zmagah 
izgubila in končala med šestnajst najboljših  dvojic.

Ob 16. uri se je naša odprava napotila proti Sloveniji. 
Po napornem vikendu smo imeli pred seboj še  deset ur 
naporne vožnje, ki pa je kar hitro minila, saj je bilo vzdušje 
v kombiju odlično.

Turnir v Švici je slovenski reprezentanci služil kot priprave 
pred svetovnim prvenstvom na Tajskem. Grand prix je bil 
organiziran zelo dobro. Organizator je turnir speljal v treh 
dneh. Turnir je imel tako zabavno kot tudi tekmovalno plat. 
Vzdušje na turnirju je bilo res enkratno.

REZULTATI:

V tekmovanju SUPER MELEE NOCTURNO (naključni žreb trojk) 
je sodelovalo 312 tekmovalcev. Končni vrstni red: 

 1.  Elvir Nuhiu    88.   Franci Rode
 2.   Jean-Pierre Pretre 132.   Jože Skrbinek
 3.  Toan  138.   Dragan Kutlačič
 23.  Rok Mrak  150.   Igor Bračko
 35.  Dragan Antonijevič 171.   Mateja Hasnaš
 77.  Rok Mihič  223.   Gregor Sever
 
V tekmovanju TETE-A-TETE (posamezno) 
je sodelovalo 150 tekmovalcev. Končni vrstni red:

 1. Michel Lauer    18.   Igor Bračko 
 2.  Steffen Kleemann   25.   Rok Mrak 
 3.  Abdelkader Amrane   70.   Dragan Antonijevič 
       71.   Jože Skrbinek 
 
 V tekmovanju GRAND PRIX ZURICH 2007 (trojke) 
je sodelovalo cca. 180 trojk. Končni vrstni red:

1. AMBERT-MARSEILLE (FRA) Foyot J. M., Radnic Z., Puccinelli J. M.

2. ILLZACH (FRA)  Marini P., Vincenzi B., Dechartres A.

3. ELSASS (FRA)  Legrain J. S., Cagniac J., Winter C.

 17. Slovenija 2  Mrak Rok, Mihič Rok, Hasnaš Mateja

35. Slovenija 1  Sever Gregor, Rode Franci in Bračko Igor

69. Slovenija 3 Antonijevič Dragan, Skrbinek Jože, Kutlačič Dragan

Slovenija  2: Mihič Rok, Hasnaš Mateja in Mrak Rok

Slovenija 1: Sever Gregor, Bračko Igor in Rode Franci

Bračko in Mrak, kot ponavadi se je dvojica dobro odrezala

Mestni park je bil poln življenja – sumo borci in mornarji

Rok Mihič
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LIGA 2007 - Hribovci prvič državni prvaki

Liga 2007 se je končala 11. oktobra 2007 
s finalom ekipnega državnega prvenstva. 
Ekipni državni prvaki so prvič postali Hribovci 
iz Dolskega. Hribovci so po sezonah 2002, 
2003, 2004, 2005  in  2006, ko so osvojili tretje 
mesto, končno uspeli osvojiti naslov prvaka.
Iz prve lige so izpadli Sršeni, iz druge lige pa so 
napredovali petankarji Vile Ane. 

Prva liga je postregla tudi z zelo zanimivim zadnjim krogom. 
Sršeni, Močvirniki in Sloga B, so imeli pred zadnjim krogom 
enako število točk. Najtežje delo je čakalo ekipo Sloge B, 
ki so gostili Hribovce. Sršeni  in Močvirniki pa so se pome-
rili med seboj. Zmagovalec bi se uvrstil na zaključni turnir 
četverice, poraženec pa bi lahko, v primeru zmage Sloge B 
nad Hribovci, tudi izpadel iz lige. In zgodilo se je ravno to. 
Sloga B je presenetila Hribovce in si zagotovila obstanek 
v ligi,  Močvirniki ki so bili boljši od Sršenov, so se uvrstili 
na zaključni turnir četverice, Sršeni pa so izpadli v 2. ligo.

V končnici državnega prvenstva so Hribovci suvereno 
odpravili Močvirnike z rezultatom 17:4. Zmagovalec pol-
finala je bil znan že pred zadnjimi igrami trojic. V drugem 
polfinalu sta se srečala ekipi Medvedov in Sloge. Sloga je 
Medvede brez težav odpravila. Končni rezultat polfinala je 
bil  25:6. 
V  finalu so se tako srečali trikratni državni prvaki Sloge in 
serijski polfinalisti Hribovci. Hribovci so pokazali odlično 
moštveno igro. Lanskoletne državne prvake iz Sneberja 
so dobesedno povozili. To pove že dejstvo, da se je finalno 
srečanje končalo že po pozicijskem zbijanju. Končni rezul-
tat finala je bil 16:5.
Z osvojitvijo prvega mesta so si zagotovili nastop v evrop-
skem pokalu zmagovalcev v sezoni 2008. Hribovci bodo 
tako poskušali ponoviti uspeh iz sezone 2006, ko so se  v 
pokalu evropskih prvakov uspeli uvrstiti na final four tega 
tekmovanja, s tem pa so dosegli največji uspeh slovenske 
petanke do sedaj.

Prvi naslov za Hribovce so osvojili: Rode Franci, Sever 
Gregor, Hasnaš Mateja, Mihič Rok, Mihič Jože, Mihič Ana, 
Novak Robert, Kokalj Sebastjan, Brodnik Gorazd, Brodnik 
Iztok, Rode Žan, Rode Špela, Petek Dare, Turudija Draško, 
Lešnjek Borut.  
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REZULTATI 1. LIGE: 

  rezultat
1. krog - 9.5.2007  SLOGA B - SLOGA A  05 : 26
 SRŠENI - MEDVEDI 10 : 21
 HRIBOVCI - MOČVIRNIKI  17 : 14

2. krog - 16.5.2007 MOČVIRNIKI - SLOGA B  22 : 09
 SLOGA A - SRŠENI 19 : 12
 MEDVEDI - HRIBOVCI  10 : 21  
3. krog - 23.5.2007 SLOGA B - MEDVEDI 13 : 18
 MOČVIRNIKI - SLOGA A  14 : 17
 HRIBOVCI - SRŠENI 17 : 1

4. krog - 30.5.2007 SRŠENI - SLOGA B  28 : 03
 SLOGA A - HRIBOVCI  20 : 11
 MEDVEDI - MOČVIRNIKI  13 : 18

5. krog - 6.6.2007 HRIBOVCI - SLOGA B  27 : 04
 SLOGA A - MEDVEDI 20 : 11
 SRŠENI - MOČVIRNIKI  17 : 14

6. krog - 13.6.2007S LOGA A - SLOGA B  23 : 08
 MEDVEDI - SRŠENI 19 : 12
 MOČVIRNIKI - HRIBOVCI  09 : 22

7. krog - 20.6.2007S LOGA B - MOČVIRNIKI  22 : 09
 SRŠENI - SLOGA A  04 : 27
 HRIBOVCI - MEDVEDI 25:06

8. krog - 27.6.2007 MEDVEDI - SLOGA B  29:02
 SLOGA A - MOČVIRNIKI  27:04
 SRŠENI - HRIBOVCI  09:22

9. krog - 5.9.2007 SLOGA B - SRŠENI 17 : 14
 HRIBOVCI - SLOGA A  21 : 10
 MOČVIRNIKI - MEDVEDI 07 : 24

10. krog - 12.9.2007 SLOGA B - HRIBOVCI  16 : 15
 MEDVEDI - SLOGA A  19 : 12
 MOČVIRNIKI - SRŠENI 21 : 10

LESTVICA PO REDNEM DELU (10. KROGOV):

ekipa  zmage porazi razlika

1. HRIBOVCI 8 2 + 86
2. Sloga A 8 2 + 92
3. Medvedi 6 4 + 30
4. Močvirniki 3 7 - 46
5. Sloga B 3 7 - 112
6. Sršeni  2 8 - 50

FINAL FOUR (6.10.2007 IGRIŠČE HRIBOVCI)

HRIBOVCI  - Močvirniki 17 : 04
Sloga A - Medvedi  25 : 06

FINALE (11.10.2007 IGRIŠČE HRIBOVCI)
HRIBOVCI  - Sloga A  16 : 05

REZULTATI  2. LIGE:

  rezultat
1. krog - 9.5.2007  ZARJA Balinček - LISJAKI 17 : 14
 ODPISANI - VILA ANA 16 : 15
 STIK BAR - prosto /

2. krog - 16.5.2007 LISJAKI - ODPISANI  10 : 21
 VILA ANA - STIK BAR 22 : 09
 ZARJA Balinček - prosto /

3. krog - 23.5.2007 ODPISANI - ZARJA Balinček 12 : 19
 STIK BAR - LISJAKI  23 : 08
 VILA ANA - prosto /

4. krog - 30.5.2007  VILA ANA - ZARJA Balinček 19 : 12
 STIK BAR - ODPISANI  24 : 07
 LISJAKI - prosto /

5. krog - 6.6.2007  LISJAKI - VILA ANA 20 : 11
 ZARJA Balinček - STIK BAR 26 : 05
 ODPISANI - prosto /

6. krog - 13.6.2007  LISJAKI - ZARJA Balinček 04 : 27
 VILA ANA - ODPISANI  18 : 13
 STIK BAR - prosto /

7. krog - 20.6.2007  ODPISANI - LISJAKI  17 : 14
 STIK BAR - VILA ANA 05 : 26
 ZARJA Balinček - prosto /

8. krog - 27.6.2007  ZARJA Balinček - ODPISANI 19 : 12
 LISJAKI - STIK BAR 7 : 14
 VILA ANA - prosto /

9. krog - 5.9.2007  ZARJA Balinček - VILA ANA 09 : 22
 ODPISANI - STIK BAR 22 : 09
 LISJAKI - prosto /

10. krog - 12.9.2007  VILA ANA - LISJAKI  17 : 14
 STIK BAR - ZARJA Balinček 14 : 17
 ODPISANI - prosto /

KONČNI VRSTNI RED 2. LIGE:

ekipa  zmage porazi razlika

1. VILA ANA 6 2 + 52
2. Zarja Balinček 6 2 + 44
3. Odpisani 4 4 - 08
4. Stik bar   2 6 - 42
5. Lisjaki   2 6 - 46

V drugi ligi se je bil hud boj za napredovanje med Zarjo in 
Vilo Ano. Slednji so bili boljši v obeh medsebojnih dvobo-
jih. V zadnjem krogu je ekipa Vila Ane z zmago nad Lisjaki 
le še potrdila prvo mesto in s tem tudi uvrstitev v 1. ligo.

Ligaški sistem v dveh ligah se je izkazal kot izredno dober. 
Ligaških tekem je bilo sicer manj, a so bile kvalitetnejše. 
Do konca se ni vedelo kdo bo prvi, niti se ni vedelo kdo bo 
zadnji in to prav v obeh ligah.  
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2007 Mondial La Marseillaise Pétanque 
ali Slovenski medved v zibelki petanke
Marseille, 8. - 12. julij 2007 - V domovini petanke je 
Mondial v Marseillu, poleg turnirjev Europetanque Nice 
Matin in Mondial de Millau, največji vsakoletni petan-
karski dogodek, zmaga na Mondialu v Marseillu pa ned-
vomno ena najprestižnejših trofej. Za Francoze, še pose-
bej Provansalce, je sodelovanje stvar prestiža, zmaga 
proti kateremu koli igralcu, ki ni doma iz Provanse, pa 
skoraj imperativ, saj so, kot neprenehoma poudarjajo, 
prav tukaj pred 100 leti ustvarili petanko.

Letošnji Mondial, 46. po vrsti, je gostil 12.672 igralcev iz 
25 držav ter iz 80 francoskih departmajev! Zanimive in 
ogorčene boje je od prvega dneva do finala spremljalo 
impresivnih 150.000 gledalcev! Zmagovalna trojica, 
Gilles Gayraud, Michel Adam in Stéphane Robineau, 
je za ta podvig morala nanizati 12 zaporednih zmag, saj 
se turnir igra na izpadanje od samega začetka. V final-
nem dvoboju so z rezultatom 13 : 2 suvereno premagali 
družino Molinas. 

Favoriti so, favoritov ni...več!
Nam ta imena ne pomenijo nič, saj poznamo le vrhunske 
francoske petankarje, reprezentante in zvezdnike, kot so 
Philippe Quintais, Marco Foyo, Henry Lacroix, Lamour, 
Puccinelli...  V Marseillu, v vsej Provansi in širše pa so zma-
govalci Mondiala za vselej zapisani in slavljeni kot največji 
zvezdniki. 

In tukaj pridemo do bistva. Da, vsi omenjeni reprezentanti 
in zvezdniki ter še najmanj 40 do 50 vrhunskih igralcev 
vključno z ekipo Madagaskarja ter s tajsko izbrano vr-
sto na čelu s svetovnim prvakom v natančnem izbijanju, 
Phusa-Adom, so sodelovali na turnirju. In izpadli. Nekateri 
že v prvem kolu! 

Kako je to mogoče, se bi še pred kratkim spraševal tudi 
jaz, če ne bi imel te sreče in se na lastne oči prepričal v 
preprosto dejstvo, da tukaj, v Provansi, vsi znajo igrati 
petanko. Vsaj tistih več kot 12.000 udeležencev turnirja v 
Marseillu. Ne glede na starost in spol. O zmagi odloča de-
jansko le dnevna forma, majhna napaka, zgrešen udarec, 
ali razpoloženje igralcev. 

In, kako Provansalci igrajo petanko?
Od vsega videnega me je najbolj prevzel način na katerega 
igralci, brez izjeme, dojemajo igro, popolnoma sodelujejo 
v njej in predano naredijo vse, kar je v njihovi moči, da 
vsako kroglo odigrajo na najboljši možni način. Nobenega 
hitenja, “mitraljiranja” krogel ali nepremišljenih odločitev. 
Za vsako kroglo se skupaj odloča, kaj, zakaj in kako. Pravi-
jo, da se petanka igra počasi, premišljeno, in si dejansko 
tudi vzamejo čas za vsak met, kar prav nobenega ne moti. 
Ravno nasprotno. Prav vsak “pointeur” (bližalec) je pred 
metom večkrat do zadnjega kamenčka pregledal in preis-
kal teren, si izbral tistih nekaj kvadratnih centimetrov us-
treznega prostora in točno na izbrano mesto vrgel kroglo, 
ki se je potem nezgrešljivo zapeljala natančno tja, kamor 
je bila namenjena. V redu, seveda so tudi slabše odigrane 
krogle, ampak le-te so običajno bile posledica malo slabše 
izvedenega meta, ne pa nepotrpežljivosti, hitenja in igranja 
le “na občutek”. 
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Tudi nas so ocenjevali predvsem po načinu, kako igramo, in 
ne po doseženem rezultatu ali po zadeti ali zgrešeni krogli. 
Verjetno smo tudi zaradi tega, kot zaradi dejstva, da smo 
sploh prva slovenska ekipa, ki se je udeležila Mondiala, 
postali dovolj zanimivi, da so nas celo “vtaknili” v dnevni 
časopis.

“Slovenski medved se vrača domov”
“Za nas, Francoze, je Slovenija sinonim za medveda. 
Pravzaprav po ponovni naselitvi te vrste podplatarja v 
Pirenejih poznamo samo to posebnost te male države. 
Danes pa smo zaradi sve-
tovnega prvenstva lahko spo-
znali Dragana in Dino, ki pa 
skupaj z Mariusom Louisom 
nista mogla prav dolgo kljubo-
vati ekipi borcev iz mesta Pont 
St-Esprit v departmaju Gard 
na čelu s predsednikom Beni-
tezom, predvsem pa z odlič-
nim izbijalcem Martinom. Na 
koncu je bilo neoporečnih 
13-5 in veliko naklonjenosti 
za Dragana in Dino, člana 
slovenske ekipe, ki ju bomo z 
veseljem še kdaj sprejeli.”

Tako je novinar dnevnega časopisa LaMarseillaise 
zabeležil prvi nastop ene slovenske petankarske ekipe na 
nedvomno največjem svetovnem petankarskem dogodku, 
neuradnem svetovnem prvenstvu, spektaklu, imenovanem 
Mondial La Marseillaise Petanque. Dejansko nemogoče 
pa je na papir pretočiti vseh vtisov, ki so jih na naju pustili 
tako neponovljivo šarmantni, prijazni in gostoljubni pre-
bivalci Marseilla in ostali igralci petanke, kot tudi sam do-
godek, organizacija, velikost ter izjemen, za nas nepojmljiv 
pomen, ki ga ima za Francoze, še posebej za prebivalce 
Provanse, domovine petanke. 

Potem, ko sem bil udeleženec dveh svetovnih, enega ev-
ropskega prvenstva v petanki ter evropskega pokala, sem 
mislil, da sem že videl najboljše, kar lahko ponudi petanka. 
Šele tukaj, v Marseillu, v parku Borely, pa sem videl in 
začutil petanko v povsem drugi luči. Nedvomno je to, vsaj 
za Francoze, nekaj več kot le šport, druženje, rekreacija in 
tekmovanje. Je način razmišljanja, je borba, je sodelovanje, 
je mojstrstvo obvladovanja samega sebe, okolja, soigral-
cev in nasprotnika, je igra, je prizorišče, na katerem se 
razpletajo življenjske zgodbe, je filozofija...

Dragan Antonijevič

Finale ženske

Finale dečki

Finale moški
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STO LET PETANKE

 Krogle so poceni in imajo zelo dolgo živl jenjsko dobo

 Lahko igrate skoraj vsepovsod, na različnih terenih, brez ali z zelo malo priprave terena.

 Vse, kar potrebujete za igro, lahko pospravite v majhno škatlo

 Ne potrebujete posebne fizične moči in atletske postave

 Ljudje vseh starosti in spola lahko enakovredno tekmujejomed seboj

 Pravila in strategi ja igre so enostavna in se jih ni težko naučiti

  Je idealna za druženje in kot igra za popestritev družabnih dogodkov, kot so pikniki, izleti,  kampi-
ranje, družinska srečanja.. .

  Je pa lahko tudi zahtevna športna igra, saj za vrhunsko petanko mora igralec popolnoma obvla-
dati svoje telo in imeti izjemno dobro koncentraci jo, ki jo mora dolgo časa držati na visoki ravni.

Z A K AJ  J E  P E TA N K A  ( P E TA N Q U E )  
TA KO  I M E N I T N A  I G R A ?

Leto 2007
Petankarski svet praznuje 1 00 obletnico pet anke.  
V ta namen je potekal tako-imenovani dan petanke po vsem 
svetu, na lokacijah večjih in glavnih mest posameznih držav 
(la Grande Muraille de Chine, laTour Eiffel,  Trafalgar Square, 
la Place Rouge...) vidnejše državne osebnosti in petankarske 
zveze so naredile veliko promocijo petanke.
 
V Sloveniji  smo se odločili ,  da je najprimernejše mesto za 
promocijo park Tivoli v našem glavnem mestu Ljubljani. 
Upamo, da smo s tem zbudili  vaše zanimanje in boste več 
informacij poiskali na naših spletnih straneh:

http://www.pet anka-online.com/

Kaj je petanka?
Petanka (izvirno pétanque, francoščina) je moštvena športna igra, podobna balinanju.
Igra petanke je zagotovo ena najbol j razširjenih iger na svetu. Je enostavna igra s kovinskimi, plastičnimi 
ali lesenimi kroglami (premera približno 7 cm) z zelo enostavnimi pravil i .  Igramo jo lahko praktično vsepov-
sod, na kateri koli podlagi - v parkih, na sprehajalnih stezah, na travi, na dvorišču, na plaži, na vikendu in 
podobno. Igra ne zahteva posebne fizične pripravl jenosti, tako da jo lahko igrajo vsi, tako stari kot mladi, 
otroci, moški in ženske, celo invalidi. Zelo je primerna za rekreaci jo in razvedrilo, v svetu pa je priznana 
tudi kot atraktivni tekmovalni šport.

Zgodovina
Začetki petanke segajo v leto 1907, ko so jo prvič zaigrali v Franci ji ,  v mestecu La Ciotat. Leta 1959 
je bilo organizirano prvo svetovno prvenstvo za moške, leta 1988 pa so prvič samostojno na svetovnem 
prvenstvu zaigrale tudi ženske. V Mednarodno petankarsko zvezo (FIPJP) je trenutno vkl jučenih 
73 držav iz vsega sveta z več kot 600.000 registriranimi igralci, ki tudi sodelujejo na svetovnih in 
evropskih prvenstvih v vseh kategori jah (moški, ženske, mladinci). 

Petanka v Sloveniji
Leta 1999 je bila ustanovl jena Zveza športnih društev petanke Sloveni je-ZDPS (več informaci j na 
spletni strani http://www.petanka-online.com),  v letu 2000 pa je Sloveni ja postala članica 
Mednarodne petankarske zveze (FIPJP - spletna stran: http://www.fipjp.com) .  Istega leta je bilo 
organizirano tudi prvo državno prvenstvo. V sedmih letih obstoja je število klubov, ki nastopajo v državni 
l igi in TOUR tekmovanjih, zraslo s 5 na 20, število registriranih aktivnih igralcev in igralk pa od 25 na 325. 
Moška reprezentanca Sloveni je je nastopila na sedmih svetovnih prvenstvih in vsako leto tudi po 
rezultatih napredovala na lestvici. Trenutno je razvrščena med 17. in 25. mestom. Ženska reprezentanca 
pa je nastopila na štirih svetovnih in štirih evropskih prvenstvih, kjer se v zadnjih petih letih redno uvršča 
med 9-13 najbol jših na svetu ali v Evropi, kar je za našo majhno in mlado Zvezo izjemen rezultat. 
Mladinska reprezentanca je prav tako vedno prisotna na svetovnih in evropskih prvenstvih, leta 2004 
pa je uspešno nastopila na neuradnem svetovnem prvenstvu v Sedanu, Franci ja, ter na koncu z malce 
smole osvojila odlično 4. mesto, mladi pa so poželi vrsto simpati j za igro.

Nedvomno največji uspeh slovenske petanke je dosegla ekipa Hribovci-Dolsko  v evropskem 
klubskem pokalu lansko leto. Med najbol jšimi evropskimi ekipami so si izboril i  nastop na zakl jučnem 
turnirju četverice (Final-Four),  kjer smo prikazali odlično in dopadl jivo igro, a proti najmočnejšim 
svetovnim igralcem le nismo mogli doseči več, kot časten poraz in dobro promoci jo imena Sloveni je 
v Evropi. Vsekakor pa je četrto mesto v Evropi izjemen uspeh in spodbuda za nadal jnji razvoj športne 
petanke.

Leta 2005 je bila Sloveni ja med pobudniki ideje o ustanovitvi pokala srednjeevropskih držav,
imenovanega CENTROPE CUP,  kjer nastopajo tekmovalke in tekmovalci iz šestih srednje evropskih 
držav: Sloveni je, Madžarske, Avstri je, Češke, Slovaške in Pol jske, turnirjev pa se lahko udeležujejo tudi 
tekmovalci drugih držav. Kot del iste pobude pa je v teku tudi ustanovitev mednarodne organizaci je, 
ki bo v okril ju neprofitnega združenja CIEP skrbela za strokovno podprt in organiziran razvoj petanke, 
predvsem med otroci in mladimi. 
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ZDPS, Balinarska pot 7
1260 Ljubl jana Pol je
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Osnovna pravila petanke

Petanka je igra s kovinskimi kroglami in balinčkom (cil j) ,  podobna balinanju. Igrata dve ekipi, ena proti drugi, 
običajno v sledečih kombinaci jah:
 - tri je igralci proti trem igralcem (trojice),vsak igralec ima 2 krogli 
 - dva igralca proti dvema igralcema (dvojice),vsak igralec ima 3 krogle
 - en igralec proti enemu igralcu (enojke), vsak igralec ima 3 krogle.

Igrajo lahko vsi, ne glede na starost in spol, tudi invalidi. Igra se lahko praktično na vseh terenih, najbol j 
pogosto pa na podlagi, kakršno najdemo v večini parkov (grušč, drobno kamenje za nasipanje). Igralci 
uporabl jajo kovinske krogle premera med 70 in 80 mm, teže med 650 in 800 g. Balinček je lesen, lahko 
tudi plastičen, premera med 25 in 35 milimetrov, pol jubne barve. Priporočl jivo je vedno imeti pri sebi tudi 
meter, zaradi ugotavl janja točk in v izogib prepirom.

Potek igre:

1)   Ekipi žrebata, kdo bo začel z igro. Ekipa, ki je dobila žreb, zariše krog premera 35 - 50 cm in iz kroga 
vrže balinčka na razdal jo med 6 in 10 m od kroga, najmanj 1 m od najbližje ovire (lahko je drevo, klop, 
ali pa enostavno določena meja igrišča). 

 
Prav i l e n  po l oža j  nog  v  k rogu

2)   Prvo kroglo odigra katerikoli igralec ekipe, ki je metala balinčka, in jo skuša vreči čim bližje balinčku. 
Igralec mora stati ali čepeti v krogu z obema nogama na tleh vse dokler se igrana krogla ne dotakne 
tal. Premik, dvignjena noga ali stanje na zarisanem krogu med metanjem se smatra za prestop.

        
Prav i lna po loža ja pr i  metu sto je in čepe

3)   Druga ekipa poskuša svojo kroglo pribl ižati  bl ižje balinčku od nasprotnikove krogle, 
al i  pa z udarcem izbit i  nasprotnikovo kroglo stran od balinčka. Če uspe, in je n jena krogla 
spet bl ižja balinčku, potem mora ponovno metati  prva ekipa. Če le-tej ne uspe prevzeti točke 
al i  z udarcem izbit i  nasprotnikove krogle, potem mora metati  vse dokler j i  to ne uspe, 
al i  dokler ne ostane brez krogel.

4)  Ko ostane ekipa brez krogel, odigra nasprotnik svoje preostale krogle.

5)   Ko so bi le odigrane vse krogle, bo točke dobila ekipa, ki  je imela svoje krogle bl ižje balinčku. 
Ekipa šteje tol iko točk, kolikor ima svojih krogel bl ižje balinčku od najbl ižje nasprotnikove 
krogle. Ekipa, ki  je dobila točke, ponovno zariše krog in vrže balinčka.

      Pr imer štet ja točk -  ek ipa z be l imi  krog lami šte je dve točk i

6) Vsaka ekipa sešteva dosežene točke, zmaga pa tista, ki  prva doseže 13 točk.

STO LET PETANKE
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STO LET PETANKE

8. septembra 2007 je bila v parku Tivoli v Ljubljani 
prireditev v počastitev stoletnice petanke, 
športa, ki ga v Sloveniji poznamo šele od leta 
1999, ko je bila ustanovljena Zveza športnih 
društev petanke Slovenije. 

Petanko so prvič zaigrali leta 1907 v Franciji, od koder 
izvira tudi njeno ime petanque. To je enostavna igra s 
kovinskimi kroglami in balinčkom, podobna balinanju, 
ki jo lahko igramo vsepovsod – v parkih, na sprehajalnih 
stezah, na travi, dvorišču, plaži in podobno. 

Igra ne zahteva posebne fizične pripravljenosti, zato jo 
lahko igrajo tako otroci kot starejši, primerna je za celo 
družino in celo za invalide. Petanka je primerna tako 
za rekreacijo in razvedrilo, v svetu pa je priznana tudi 
kot atraktivni tekmovalni šport. Slovenske ekipe se že 
več let uspešno udeležujejo mednarodnih tekmovanj, 
tudi evropskih in svetovnih prvenstev. V Tivoliju smo 
igralci iz različnih slovenskih klubov za obiskovalce 
in mimoidoče pripravili promocijo tega zanimivega 
športa, ki si jo je z zanimanjem ogledal tudi ljubljanski 
župan Zoran Janković in se poskusil v bližanju. Kdo ve, 
morda se kmalu pridruži kateremu izmed 16 slovenskih 
klubov! 

Laura Bračič  



“Toliko stvari me spomni nanjo. Ena teh stvari je gotovo nje-
na ljubezen do morja in vsega, kar je povezano z njim. Zato 
sem jo vsakič, ko sem videla, da so nekje priredili večer 
dalmatinske glasbe ali pa teden dalmatinske kuhinje, le 
poklicala, pa sva bili zvečer že tam. Nekaj dobrega sva po-
jedli, zaplesali in se predvsem veliko nasmejali. Še poseb-
no smeha je bilo vedno več kot dovolj. In zato tudi ne bom 
pozabila nekega turnirja v Vuzenici. Ko naju je z Natašo 
peljala, ker sva tisti dan tam tekmovali, sama pa nama 
je šla le za družbo. Na izlet. Koliko je bilo smeha, ko smo 
zavrnile pizzo s premalo pečenim jacem, in kako se nazaj 
grede ni ustrašila noči in neznanega, ko smo v počasni 
vzvratni vožnji ob cesti še enkrat preverile, če v prevrnjeni 
kabini tovornjaka v gozdu morda le ni kakšnega človeka 
v stiski. Res, veliko je bilo tega …“ Karmen G.

“Nekaj zadnjih sezon zapored so bile slogaške ženske 
trojke za državni turnir že vnaprej znane. Karmen in obe 
Nataši. Potem pa je imela lansko sezono Karmen tik pred 
tekmovanjem nesrečo v službi, zaradi njene poškodbe pa 
smo že skoraj opustile vsako upanje na tekmovanje. Potem 
pa se je Karmen takoj spomnila svoje morebitne namest-
nice – Senke. Senka je takrat takoj pristala, da vskoči 
namesto Karmen, pa čeprav takrat že kakšno slabo leto 
ni zares igrala petanke. A očitno velja, da dober petankar 
ostane petankar, saj naju je tisti dan prijetno presenetila s 
fenomenalnim bližanjem. Zares! Igrala je, kot da do tistega 
dne nikoli ni izpustila krogel. No, in tudi zato nam odličje na 
državnem prvenstvu ženskih trojk iz tistega leta, leta 2006, 
res ni moglo uiti …”              Nataša Z.

“V njeni družbi mi je bilo vedno zelo prijetno. Dobrota in 
rahločutnost sta iz nje kar sevali In spomnim se, da se je 
pogovoru vedno 100% posvetila in bila pripravljena 
kadarkoli na kakršenkoli način pomagati. 
Vsekakor jo bom pogrešala.” Dina K.

“Senko sem poznala samo s petankarskih igrišč, tako 
da je to, kar lahko rečem to, da je bila izredno predana 
in zavzeta med igro, resna tekmovalka in fer nasprotnica.”

Laura B.

“Ne morem verjeti, da je ne bo več na naših zanimivih popo-
tovanjih. Rečem lahko, da je bila Senka vedno dobre volje, 
nikoli se ni razburjala, tudi če ji ni kaj ustrezalo. In nikakor 
ne morem pozabiti njenih našobljenih ustnic. Vem da je ve-
dno imela v ustih zvečilni gumi, saj je vedno razlagala, da, 
če si ne moreš po hrani umit zobe je fino, da si jih saj malo 
spucaš z žvečilnim. Rada je tudi, seveda na zadnjih poto-
vanjih, omenjala svojega nečaka, ki se mi zdi da ga je imela 
zelo rada.” Mateja K.

Leto 2007, še posebno pa 29. november, se bo vsem, 
ki smo jo poznali, globoko zarezal v spomin. Takrat 
nas je osupnila in pretresla vest o nenadni in nepojm-
ljivo kruti smrti naše dobre prijateljice in znanke, ki je 
bila med drugim tudi ena prvih petankaric pri nas.

Tiste dni so nam po glavi rojili številni spomini nanjo, 
ki so nas z njo za vedno povezali. In ne glede na to, da so 
jo nekateri poznali vse svoje življenje, drugi pa morda le 
zadnjih nekaj – a danes toliko bolj dragocenih – let, se je 
med spomina vrednimi doživetji znašlo tudi nekaj trenut-
kov s petankarskih igrišč. Senka je namreč do konca os-
tala navdušena petankarica, pa čeprav ji prenatrpan urnik 
zobozdravnice zadnja leta morda tega ni dopuščal toliko, 
kot bi si morda sama želela.

V času, ko se je petanka pri nas šele dobro rojevala in 
so se v Ljubljani in njeni okolici v prve klube zbirali njeni 
prvi navdušenci, pa je bila na petankarskih igriščih zelo 
prisotna.

Ker je bilo takrat kmalu jasno, da bodo v vrstah fantov – 
če naj bi petanka postala prava tekmovalna disciplina -  zelo 
zaželjena tudi dekleta, je bila Senka, takrat še študentka 
stomatologije, že ena tistih, ki je bila ob pravem času na 
ravno pravem mestu. Beseda je dala besedo, set prvih 
petankarski krogel leta 1999 pa kmalu tudi navdušeno 
igralko. Od nam vsem skupnih, prvih nerodnih začetkov - 
ali se kroglo pravilno vrže pod roko ali iz roke in kako pri 
metu obdržati obe nogi trdno na tleh – ni bilo daleč do 
prvih malih in nato tudi velikih zmag. In nekaj slednjih jo je 
za vedno zapisalo tudi v petankarske anale.

SENKA ŠPOLJAR in njeni najbolj vidni rezultati 
v tekmovalni petanki:

2000 – državno, ekipno zlato
2001 – državno, ekipno zlato
2006 – državno, ženske trojke, bron

Leto 2007, še posebno pa 29. november, se bo vsem, 
ki smo jo poznali, globoko zarezal v spomin. Takrat 
nas je osupnila in pretresla vest o nenadni in nepojm-
ljivo kruti smrti naše dobre prijateljice in znanke, ki je 
bila med drugim tudi ena prvih petankaric pri nas.

Senkin memorial
V Senkinem matičnem klubu, ŠD Sloge, bomo 
naši prijateljici in petankarici v spomin posve-
tili petankarski turnir, ki naj bi postal tradicio-
nalen. V letu 2008 smo za turnir, imenovan 
Senkin memorial, že določili 30. avgust.
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KOSTA
Nekaj besed o našem prijatelju Kosti

Marko Naglič – Kosta se je rodil 21. aprila1968 
v Vuzenici. Že kot mladenič se je ukvarjal z raznimi  
športi. Kosta je bil leta 2003 tudi  ustanovni član 
društva petanke Arnika v Vuzenici. Ker se je rad 
družil z njemu dragimi ljudmi se je kot član ekipe 
udleževal mnogih tekmovanj doma in v tujini. 

Vsi so ga poznali kot dobrega temovalca, predvsem 
pa kot dobrega prijatelja – pravega petankarja. 
Žal pa se je ljubezen do njegove petanke prekmalu 
prekinila. Memorial Marka Nagliča Koste je le del 
spominov na druženje z njim.

Pogrešamo ga in še ga bomo v naših vrstah.

Člani petankarskega društva Arnika

Marko Naglič – Kosta se je rodil 21. aprila1968 
v Vuzenici. Že kot mladenič se je ukvarjal z raznimi  
športi. Kosta je bil leta 2003 tudi  ustanovni član 
društva petanke Arnika v Vuzenici. Ker se je rad 
družil z njemu dragimi ljudmi se je kot član ekipe 
udleževal mnogih tekmovanj doma in v tujini. 

Vsi so ga poznali kot dobrega temovalca, predvsem 
pa kot dobrega prijatelja – pravega petankarja. 
Žal pa se je ljubezen do njegove petanke prekmalu 
prekinila. Memorial Marka Nagliča Koste je le del 
spominov na druženje z njim.

Pogrešamo ga in še ga bomo v naših vrstah.

Člani petankarskega društva Arnika

Senki,
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PETANKA V SLIKI
Memorial Marka Nagliča - Koste      Vuzenica, 11. avgust 2007
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PETANKA V SLIKI
FANNY OPEN                            Vila Ana, Polje 18. avgust 2007
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PETANKA V SLIKI
Državno prvenstvo ONA-ON         Dolsko, 7. julij 2007

PETANKA V SLIKI
Državno prvenstvo DVOJKE         Brezno, 15. september 2007
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PETANKA V SLIKI
Centrope cup             Bratislava, 22. avgust 2007
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PETANKA V SLIKI
Kvalifikacije EP mladi 18-23 let      Ljubljana, 20. oktober 2007



#

KAZALO
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PETANKA V SLIKI
Turnir dolgih gat - Sloga              Sneberje, 26. januar 2008

     

PETANKA V SLIKI
Otvoritev Pri Živkotu                         Dobrovce, 14. julij 2008
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DATUM VRSTA TEKMOVANJA KRAJ ORGANIZATOR 

22.3.2008 Tekmovanje družabni turnir Dobrovce Hrast  

12.4.2008 TOUR dvojice Sneberje Sloga  

19.4.2008 TOUR trojice Domžale Sršeni  

3.5.2008 DP posamezno M - kval. Ljubljana Polje Vila Ana

3.5.2008 DP dvojice mladinci Ljubljana Polje Vila Ana

4.5.2008 DP M / Ž Ljubljana Polje Vila Ana

10.5.2008 Prehodni pokal družabni turnir Brezno Splavar

17.5.2008 Centrope Cup trojice Wroclaw Poljska

24.5.2008 Centrope Cup trojice Illmitz Avstrija

31.5.2008 TOUR trojice Vuzenica Arnika

7.6.2008 TOUR dvojice Ljubljana Bežigrad Zarja

14.6.2008 Centrope Cup trojice Dobrovce Slovenija

21.6.2008 DP trojice Sneberje Sloga

28.6.2008 Centrope Cup trojice Praga Češka

5.7.2008 DP Ona On Dolsko Hribovci

9.8.2008 Memorial Marka Nagliča - Koste Vuzenica Arnika Sv. Anton

8.-10.8.2008 EP Mladinci Maastricht Nizozemska

16.8.2008 Fanny Open družabni turnir Ljubljana Polje Vila Ana

23.8.2008 Centrope Cup mešane trojice Bratislava Slovaška

30.8.2008 Senkin memorial družabni turnir Sneberje Sloga

30.8.2008 DP posamezno mladinci Ljubljana Vič Lisjaki

6.9.2008 DP dvojice Brezno Splavar

13.9.2008 Centrope Cup trojice Szigetszentmiklos Madžarska

20.9.2008 TOUR trojice Ljubljana Polje Vila Ana

Datum neznan SP SP ženske  Kitajska

27.9.2008 DP izbijanje M / Ž Ljubljana Fužine BŠD Fužine

12.-16.11.2008 SP moški Dakar Senegal

20.12.2008 2. Božični turnir družabni turnir Ljubljana (dvorana Šiška) Hribovci

     

Tekoče dogajanje v petankarskem športu 
lahko spremljate na spletnih straneh:
http://www.petanka-online.com 
http://www.mocvirniki.com
http://www.zdps.si

22.3.2008 Tekmovanje družabni turnir Dobrovce Hrast  

12.4.2008 TOUR dvojice Sneberje Sloga  

19.4.2008 TOUR trojice Domžale Sršeni  

3.5.2008 DP posamezno M - kval. Ljubljana Polje Vila Ana

3.5.2008 DP dvojice mladinci Ljubljana Polje Vila Ana

4.5.2008 DP M / Ž Ljubljana Polje Vila Ana

10.5.2008 Prehodni pokal družabni turnir Brezno Splavar

17.5.2008 Centrope Cup trojice Wroclaw Poljska

24.5.2008 Centrope Cup trojice Illmitz Avstrija

31.5.2008 TOUR trojice Vuzenica Arnika

7.6.2008 TOUR dvojice Ljubljana Bežigrad Zarja

14.6.2008 Centrope Cup trojice Dobrovce Slovenija

21.6.2008 DP trojice Sneberje Sloga

28.6.2008 Centrope Cup trojice Praga Češka

5.7.2008 DP Ona On Dolsko Hribovci

8.-10.8.2008 EP Mladinci Maastricht Nizozemska

16.8.2008 Fanny Open družabni turnir Ljubljana Polje Vila Ana

23.8.2008 Centrope Cup mešane trojice Bratislava Slovaška

30.8.2008 Senkin memorial družabni turnir Sneberje Sloga

30.8.2008 DP posamezno mladinci Ljubljana Vič Lisjaki

6.9.2008 DP dvojice Brezno Splavar

13.9.2008 Centrope Cup trojice Szigetszentmiklos Madžarska

20.9.2008 TOUR trojice Ljubljana Polje Vila Ana

Datum neznan SP SP ženske  Kitajska

12.-16.11.2008 SP moški Dakar Senegal

20.12.2008 2. Božični turnir družabni turnir Ljubljana (dvorana Šiška) Hribovci
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Koledar tekmovanj DP in TOUR 2008 NASLOVI DRUŠTEV in KONTAKTNE OSEBE
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STIK BAR 

Naslov društva: Zaloška 202, 1260 Ljubljana   
Kontaktna oseba: SNOJ FRANCI (041-651-237)   
E-mail: elso@siol.net   
Naslov za pošto: Snoj Franci, C. španski borcev 10, 1260 Ljubljana 
     
MEDVEDI   

Naslov društva: BŠD Fužine, Brodarjev trg 10, 1000 ljubljana 
Kontaktna oseba: PUH MILAN  (041-529-307)   
E-mail: milan.puh4@gmail.com   
Naslov za pošto: Milan Puh, Pot na Fužine 27, 1000 Ljubljana 
     
LISJAKI   

Naslov društva: Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana   
Kontaktna oseba: LIPOVŠEK MARTIN  (031-738-760)
E-mail: info@libera.si
Naslov za pošto: Lipovšek Martin, Švabičeva 3, 1000 Ljubljana
  
SRŠENI

Naslov društva: Kopališka 4, 1230 Domžale
Kontaktna oseba: VINKO KVARTUH  (041-755-344)
E-mail: vinko.kvartuh@akoda.si in janez.bizjak@domzale.si
Naslov za pošto: TVD Partizan, Kopališka 4, 1230 Domžale
  
SLOGA “A”

Naslov društva: Šmartinska c. 301, 1260 Ljubljana
Kontaktna oseba: SKRBINEK JOŽE  (031-243-317)
E-mail: joze_skrbinek@t-2.net
Naslov za pošto: ŠD Sloga, Šmartinska c. 301, 1260 Ljubljana
  
SLOGA “B”   

Naslov društva: Šmartinska c. 301, 1260 Ljubljana  
Kontaktna oseba: VODIČAR MARJAN  (041-621-832)  
E-mail: marjan.vodicar@siol.net   
Naslov za pošto: ŠD Sloga, Šmartinska c. 301, 1260 Ljubljana 
  
HRIBOVCI   
Naslov društva: Kamnica 72, 1292 Dol pri  Ljubljani  
Kontaktna oseba: MIHIČ ROK (041-413-634)   
E-mail: rok.mihic@psih-klinika.si   
Naslov za pošto: PŠD Hribovci, Kamnica 72, 1292 Dol pri  Ljubljani 
  
KOJOTI   
Naslov društva: Sneberska 22/D, 1260 Ljubljana  
Kontaktna oseba: ŽIVKOVIČ LJUBO (031-355-652)  
             KEBER MITJA (041-668-085)   
E-mail: kvadrant@siol.net in keber.mitja@siol.net  
Naslov za pošto: Keber Mitja, Sneberska 22/D, 1260 Ljubljana 
  

MOČVIRNIKI ZARJA   

Naslov društva: ŠD Zarja, Linhartova 47/A, 1000 Ljubljana  
Kontaktna oseba: KRŠINAR MATEJ  (041-660-443)  
E-mail: matej.krsinar@mocvirniki.com   
Naslov za pošto: ŠD Zarja, Linhartova 47/A, 1000 Ljubljana 
  
ARNIKA   
Naslov društva: Pohorska c. 39, 2367 Vuzenica  
Kontaktna oseba: BRANKO VINŠEK  (041/419-849)  
E-mail: jozi.vinsek@gmail.com   
Naslov za pošto: Branko  Vinšek, Pohorska c. 39, 2367 Vuzenica 
  
SPLAVAR   
Naslov društva: Brezno 78, 2363 Podvelka
Kontaktna oseba: VOGRIN SILVESTER  (051-479-075)
E-mail: simona.vercko@siol.net
Naslov za pošto: Vogrin Silvester, Podvelka 30, 2363 Podvelka
  
VILA ANA

Naslov društva: Balinarska pot 7, 120 Ljubljana
Kontaktna oseba: VORIH DRAGO  (051-342-843)
E-mail: drago.vorih@telemach.net
Naslov za pošto: BŠK Polje, Balinarska pot 11, 120 Ljubljana
  
KP HRAST

Naslov društva: Kidričeva c. 55, 2204 Miklavž
Kontaktna oseba: ŽIVKO DANILO  (041-749-711)
E-mail: veseli.stajerc@siol.net
Naslov za pošto: Živko Danilo, Kidričeva c. 39, 2204 Miklavž
   
ZARJA BALINČEK 

Naslov društva: Linhartova 47/A, 1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: KOBAL JANEZ  (041-798-015) 
E-mail: sd.zarja@gmail.com in janez.kobal@volja.net 
Naslov za pošto: ŠD Zarja, Linhartova 47/A, 1000 Ljubljana 

ODPISANI 
Naslov: BŠD Fužine, Brodarjev trg 10, 10000 Ljubljna 
Kontaktna oseba: PETAČ JANEZ  (041-271-840)  
E-mail: irena.jakob@siol.net 
Naslov za pošto: Petač Janez, Preglov trg 4, 1000 Ljubljana 

HERMES LL  

Naslov: Ob kamniški progi 1,  1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Stonič Milan  (031-557-467) 
Naslov za pošto: Hermes “LL” , Ob kamniški progi 1, 1000 Ljubljana

(se niso registrirali v letu 2008)



PETANKARSKI GRBI in LOGOTIPI


