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Srebrno kolajna  na 6. mladinskem evropskem prvenstvu v Pokalu narodov v Nieuwegeinu.



Tudi v rednem delu tekmovanja so Kaja, Žiga, Žan 
in Dragan, pod taktirko selektorja Antonijeviča, po-
kazali izvrstno igro in pravi timski duh ter se ravno 
tako prvič zavihteli v zgornji dom evropske petan-
ke, na skupno 10. mesto. Tako so na najboljši mo-
žni način pokazali in dokazali da, čeprav v časovni 
in kadrovski stiski, lahko kombinacija strokovnega 
dela, timskega duha, razumevanja in tolerantnosti 
ter odrekanja in nesebičnega pristopa, obrodi bo-
gate sadove.

Ravno tako smo letos dobili dva mednarodna tre-
nerja druge stopnje. Tudi to je za Slovenijo velika 
pridobitev, glede na to, da sta prva tovrstna stro-
kovnjaka izven Francije. Matej Kršinar in Dragan An-
tonijević poudarjata, da je ta dosežek rezultat obi-
skovanja več delavnic, seminarjev, šolanj in izpitov, 
ki so jih organizirali FIPJP in CIEP. Upamo, da bo ta 
primer vzpodbudil tudi ostale, da več skupne ener-
gije in sredstev namenimo za delo tako z mladimi 
petankarji, kot tudi z ostalimi reprezentancami.

ZDPS se je odzvala tudi pozivu OKS (Olimpijskega 
komiteja Slovenije) za sodelovanje na Sredozem-
skih igrah v Pescari 2009. Upoštevajoč stroge kri-
terije odbora za vrhunski šport smo prijavili kandi-
date za nastop v igri dvojic. Če odbor za vrhunski 
šport potrdi kandidate, bomo lahko od 26. junija 
do 5. julija držali pesti za čim boljšo igro, uvrstitev 
in dostojno zastopanje Slovenije na tem velikem 
mednarodnem tekmovanju.

In, ne nazadnje, nam je evropska zveza spet zaupa-
la organizacijo kvalifikacijskega turnirja za nastop 
na EP za kadete 2009. V dvorani Šiška bomo lahko 
konec marca 2009 spremljali nastop naših kade-
tov (18-23 let), ki se bodo pomerili z vrhunskima 
ekipama Španije in Italije, ter s Čehi, ki so izjemno 
napredovali v zadnjih letih.
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Na mladih svet stoji, tudi petanka ni izjema!

Petankarsko leto 2008 je nedvomno najbolj zaznamovala zgodovinska prva slovenska ko-
lajna na velikih mednarodnih tekmovanjih. Ja, res je, da na mladih svet stoji, kar so ponov-
no potrdili naši mladinci, ki so na 6. mladinskem evropskem prvenstvu v pokalu narodov 
klonili šele v finalu in tako v Slovenijo prinesli srebrno kolajno! 
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Novo vodstvo
Potem, ko smo pri koncu leta 2007 le dobili novo 
vodstvo, se je le-to z začetnim zagonom in zavze-
tostjo takoj lotilo dela, toda že v samem začetku je, 
žal, naletelo na precej negativen odziv nekaterih 
klubov in posameznikov, ki so novemu vodstvu 
očitali, da vse hoče urediti naenkrat, da se rine z 
glavo skozi zid in podobno. Ker je novi predsednik 
poskušal upoštevati mnenja in stališča vseh klubov 
ter ustvariti čim širši konsenz, je bilo že takoj jasno, 
da ob nasprotovanju enega dela članstva, svoje-
ga programa, ki je bil, po mnenju večine, odlično 
zastavljen, ne bo mogel v udejanjiti v celoti in po 
predvidenem urniku. Rezultat tega je tudi odstop 
praktično vseh vodij komisij in, na pobudo predse-
dnika, izglasovana nezaupnica.

Kriza še traja, upamo pa lahko,  
da bo vendarle bolje...
Žalostno je, da se tudi po večletni krizi v zvezi, ki 
se je samo poglabljala, nekateri posamezniki in 
klubi še vedno obnašajo skrajno negativistično in 
delujejo na način, ki kvečjemu ovira delo in napore 
katerega koli vodstva, da se razmere uredijo na na-
čin, ki bo za večino članstva sprejemljiv. Žalostno 
je, da taisti ne vidijo ali ne želijo videti, kaj in kako 
se dela, ampak jim je pomembno le kdo dela.
Zato upam in si želim, da bi po vseh teh letih konč-
no stopili skupaj, dobro premislili o tem, kaj si vsi 
skupaj želimo narediti, ter da vsak, po svojih mo-
čeh in zmožnostih, da svoj prispevek k razvoju pe-
tanke, kot športa, rekreacije in zares lepega načina 
preživljanja prostega časa.

Skupščine, delovanje predsedstva  
in komisij
Izredna volilna skupščina je bila 23.11.2007 v 
prostorih ŠD Zarja v Ljubljani. Skupščine se je v 
končnem številu udeležilo 21 od 23 predstavnikov 
klubov. Skupščino je vodilo delovno predsedstvo 
v sestavi Janez Bizjak, predsednik, Jožica Vinšek in 
Jože Brumec, člana. Po formalnem delu, ko so bila 
podeljena priznanja za delo v preteklem obdobju, 
prebrana poročila pristojnih komisij in finančno 
poročilo, je skupščina prešla na volitve za novega 
predsednika in organe ZDPS. 

V disciplinsko komisijo so bili izvoljeni Vlado Rumi-
ha, Zijad Smajić in Dušan Gorše. Naknadno je bila z 
javnim glasovanjem soglasno izvoljena še Tatjana 
Šeruga. 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni Zoran Kilibarda, 
Janez Bizjak, Natalija Košarec in Jože Peklar. 
Za predsednika ZDPS je bil izvoljen Dragan Anto-
nijević, ki je prejel 13 od 20 glasov. 
Kandidat Hinko Prusnik je prejel 6 glasov in Janez 
Kobal 1 glas.
Tako je ZDPS, po letu dni delovanja začasnega vod-
stva (ali »kriznega štaba«), dobila novo vodstvo.

Redna pomladna skupščina je bila 21.3.2008 v 
prostorih ŠD Zarja v Ljubljani. Prisotnih je bilo 12 
od 22 predstavnikov klubov. Skupščino je vodilo 
delovno predsedstvo v sestavi Janez Bizjak, pred-
sednik, Jože Brumec in Marjan Vodičar, člana. Pred-
sednik Dragan Antonijević je podal kratek rezime 
dosedanjega dogajanja. Poudaril je široko udelež-
bo klubov v organih zveze ter novo, lastno spletno 
stran zveze. Poleg tega je bil tudi arhiv zveze pre-
seljen v prostore zveze pri BŠK Polje. 
Sledila so poročila pristojnih komisij ter izvolitev 
novega predsednika tekmovalne komisije, zaradi 
odstopa Gregorja Severja. Skupščina je slednjega 
soglasno razrešila in na to mesto izvolila Jožeta 
Skrbineka. Člani komisije pa so še Bogdan Kirbiš, 
Matej Kršinar in Boštjan Hegler.
Skupščina je na predlog novega predsednika tek-
movalne komisije, Jožeta Skrbineka, z 8 glasovi 
za in 4 proti, sprejela spremembo 7. in 16. člena 
tekmovalnega pravilnika o podelitvi pokalov in 
medalj na zaključni slovesnosti ob koncu sezone 
ter o zaključnih tekmovanjih final four na pokritih 
igriščih na dan zaključne slovesnosti.
Klub Sloga je podal predlog za spremembo neka-
terih členov Statuta, vendar do glasovanja ni prišlo, 
ker je za spremembo Statuta potrebna prisotnost 
najmanj dve tretjini vseh predstavnikov klubov. 
Glasovanje je tako prestavljeno za naslednjo skup-
ščino.
Finančno poročilo za leto 2007 in finančni načrt za 
leto 2008 z izglasovanimi popravki glede porabe 
izrednih prihodkov in razlike med odhodki in pri-
hodki, je skupščina soglasno sprejela.

Na koncu so imeli predstavniki klubov priložnost 
slišati pojasnitev okoliščin glede nastopa moške 
reprezentance na SP v Pattayi 2007. Žal smo slišali 
le mnenje, oziroma pojasnitev Janeza Bizjaka, ker s 
strani udeležencev (reprezentantov, selektorja) ni 
bilo nobenega.

Izredna skupščina 18.12.2008 je bila v prostorih 
ZDPS, Balinarska pot 7, v Ljubljani. 
Skupščino je sklical predsednik Dragan Antonije-
vić. Predlagal je tudi spremembo dnevnega reda 
z dodano točko o zaupnici predsedniku, s tem po-
vezani potrditvi programa za nadaljnja 3 leta in o 
odstopih članov predsedstva. 
Sicer pa so bili na tej skupščini končno z veliko 
večino sprejeti pomembni dokumenti, ki jih je 
pripravilo novo vodstvo, in sicer Sodniški pravil-
nik s kodeksom vedenja sodnikov - enoglasno (14 
glasov ZA), nov Registracijski pravilnik (13 glasov 
ZA, 1 PROTI) in nov Disciplinski pravilnik (13 ZA, en 
VZDRŽAN). Ravno tako je ZDPS prvič dobila Petan-
karski kodeks, ki je bil enoglasno sprejet.
Skupščina je sprejela tudi vse predlagane spre-
membe Statuta.

Po burni razpravi je bila izglasovana nezaupnica in 
sprejeti odstopi članov predsedstva (8 glasov PRO-
TI, 5 glasov ZA, 1 VZDRŽAN). Za začetek Januarja 
pa je bila napovedana izredna volilna skupščina.

Predsedstvo, komisije
V letu 2008 je bilo dvanajst rednih sej predsedstva 
in dve seji delovne skupine predsednika. 
Kot je razvidno že iz samega števila sestankov, se je 
predsedstvo z veliko vnemo lotilo reševanja težav. 
Na sejah predsedstva je bila obravnavana tekoča 
problematika, sproti so se reševale težave poveza-
ne z neurejenimi in neusklajenimi akti, spremljalo 
in usmerjalo se je tudi delo komisij.
Poudarek dela predsedstva je bil na spremembi 
podzakonskih aktov in usklajevanju s Statutom. 
Priprava ustreznih pravilnikov je terjala tudi največ 
energije in časa. Žal se je zgodba s Tekmovalnim 
pravilnikom spet ponovila, saj predlog le-tega ni 
bil po volji večine klubov, tako da je bil v tej sezoni 
v veljavi stari tekmovalni pravilnik.

ZDPS je končno, po osmih letih, tudi uradno dobi-
la lastno spletno stran, orodje, s katerim je v veliki 
meri olajšano komuniciranje med klubi, organi zve-
ze in posameznimi člani. Ravno tako so se zmanj-
šali stroški pošiljanja obvestil, saj so vsi klubi dobili 
tudi lastne e-poštne naslove. Le-te so dobili tudi 
vsi organi ZDPS. Vsem klubom je bilo omogočeno, 
da se na uradnih straneh predstavijo. Žal pa sta se 
na to pobudo predsedstva odzvala le dva kluba.
Ravno tako je ZDPS prvič uveljavila zavarovanje 
igralcev in dogodkov (kar je, po zahtevah FIPJP in 
CEP, obvezno).
Izjemno pomembna nova pridobitev za ZDPS je 
tudi pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu. Ta projekt je predsedstvo zaupalo predse-
dniku Antonijeviču, ki ga je uspešno izpeljal. Tako 
je ZDPS dobila še en vir sredstev, ki ne bo dodatno 
obremenjeval članov, saj prihaja iz državne blagaj-
ne, je pa res, da bodo člani morali pokazati svojo 
pripadnost, in del dohodnine, ki bi sicer končal v 
državni blagajni, nameniti ZDPS. Gre za največ 0,5 
odstotka. Obrazce in navodila bo zveza posredo-
vala klubom in objavila na uradni spletni strani ta-
koj, ko bo to mogoče.

Predsedstvo se je pri svojem delu striktno držalo 
navodil in sklepov skupščine, ter poskušalo uresni-
čiti čim več postavk iz programa dela predsednika.
Vse komisije so pripravile ustrezne pravilnike, ki so 
bili tudi sprejeti na jesenski izredni skupščini. Tako 
smo dobili nov sodniški, registracijski in disciplin-
ski pravilnik, ter Petankarski kodeks in Kodeks ob-
našanja sodnikov. Edini pravilnik, ki ni bil sprejet, je 
Tekmovalni pravilnik.

Letos sta bila izbrana selektorja za mladinsko (Dra-
gan Antonijevič) in žensko (Mitja Keber) repre-
zentanco. Selektor za moško reprezentanco ni bil 
izbran, saj je edini kandidat, g. Kobal Janez, podal 
popolnoma neustrezno prijavo. Svojega stališča ni 
spremenil tudi po ustnem pogovoru s predsedni-
kom zveze.

Za finančno poslovanje Zveze je tudi letos dobro 
skrbel Sebastijan Kokalj. 
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Vse komisije si zaslužijo pohvalo za svoje delo v 
preteklem letu. Edina pripomba leti na tekmo-
valno komisijo, vendar ne zaradi slabega dela, ker 
so vse operativno delo glede vodenja tekmovanj 
opravili z odliko, ampak le zaradi tega, ker so pri 
sestavi predloga novega tekmovalnega pravilnika 
premalo upoštevali pripombe klubov.

Žal je delo predsedstva še vedno spremljal ne-
gativizem in nepripravljenost na spremembe. Če 
dodam še nasprotovanje nekaterih klubov ter po-
sameznikov, je to na koncu tudi pripeljalo do tega, 
da je večina članov predsedstva ponudilo svoje 
odstope, predsednik pa zahteval glasovanje o za-
upnici. Epilog je znan. Po izglasovani nezaupnici 
so sledile predčasne volitve, kjer je bil za novega 
predsednika izbran edini kandidat, Ljubo Živkovič. 
Močno upam in si želim, da ga ne bo spremljal 
enak negativizem in da bo uspel ubrati pravo pot 
za rešitev sedaj že predolgo trajajoče krize. Za to 
pa potrebuje tudi vso našo podporo in pripravlje-
nost na sodelovanje.

Reprezentančni nastopi
Predsedstvo ZDPS je glede reprezentančnih na-
stopov ravnalo v skladu z določili skupščine in v 
skladu s finančnim načrtom za leto 2008, ki je bil 
soglasno sprejet na skupščini. 
Zaradi pomanjkanja sredstev se članski reprezen-
tanci nista udeležili svetovnih prvenstev v Dakarju 
(moška) in Samsunu (ženska).
Mladinska reprezentanca se je udeležila Evropske-
ga prvenstva v Nieuwegeinu na Nizozemskem, 
kjer je osvojila prvo kolajno za Slovenijo na velikih 
mednarodnih tekmovanjih, in sicer srebrno, v Po-
kalu narodov. Kot se je izkazalo, so bili cilji, ki si jih 
je pred prvenstvom zastavil selektor Antonijević, 
realni, saj so mladi Slovenci na koncu skupno za-
segli odlično 10. mesto. Tudi Dragan Marinkovič je 
v natančnem izbijanju pristal na odličnem 10. me-
stu. S tem smo se po sedmih letih prvič povzpeli v 
zgornji dom evropske mladinske petanke, kar tudi 
ni majhen dosežek. 
Z doseženimi rezultati smo lahko izjemno zado-
voljni, saj so rezultat predanega dela in srčne igre 
vseh štirih igralcev. Kaja, Žiga, Žan in Dragan so 
tako na treningih, kot tudi na samem tekmovanju 

pokazali in dokazali, kaj pomeni timski duh, kako 
se bori in igra za dres s državnim grbom. Zato de-
jansko ne morem izpostaviti nobenega. Tukaj pa bi 
se še enkrat iskreno zahvalil Gorazdu Brodniku, ki 
je naši majhni odpravi omogočil udobno in varno 
vožnjo v novem multivanu znamke Volkswagen.

Domača tekmovanja in Centrope cup
Tekmovanja v Sloveniji so potekala po programu. 
Odpadel je edino TOUR dvojic na Slogi. Številčno 
je bilo v koledarju ZDPS za člane 11 tekmovanj (1x 
Centrope Cup, 5x za državna prvenstva, 4x TOUR) 
in za mladince 2 tekmovanja (DP posamezno in 
dvojke). Igrali smo državna prvenstva v petih di-
sciplinah (posamezno, zbijanje, mešani pari, dvoj-
ke, trojke), zmage so si razdelili člani in članice 
Sloge 4x, Sršenov 2x, Hribovcev 2x in Medvedov 
enkrat. Poleg domače tekme za Centrope Cup v 
Dobrovcih (Mix trojka Oprešnik, Podgoršek, Sever 
Mateja, 2.mesto), je bilo še 4 x TOUR tekmovanje (v 
dvojkah v trojkah). Na TOUR tekmovanjih sta ekipi 
Sloge zmagali 2x, Medvedi in Hribovci pa enkrat. 
Med mladinci je šla ena zmaga Medvedom, ena 
pa mešani ekipi Vile Ane in Hribovcev.

Šest klubov je nastopalo v 1.državni ligi, ki je pote-
kala po dvokrožnem sistemu z zaključkom na Final 
Four na Zarji. Primat je ponovno prevzela ekipa 
Sloge A, ki je v finalu gladko premagala Hribovce. 
Tretje mesto sta ponovno osvojili ekipi Močvirni-
kov-Zarje in Medvedov. V 2. državni ligi s petimi 
ekipami je prvo mesto pripadlo ekipi Odpisanih. 
V tekmovanju državnih prvakov nas je zastopala 
ekipa Hribovcev, ki je izpadla v 1. kolu proti šved-
skemu predstavniku Coccinelle PC Malmö.

Letošnji turnir za Centrope Cup so odlično organi-
zirali petankarji Hrasta v Dobrovcih. Mešana ekipa 
Sloge in Hribovcev je zasedla 2. mesto, ekipa Sr-
šenov pa 4. Na Poljskem (Wroclaw) je ekipa Sloge 
zasedla 2.mesto. V Avstriji (Ilmitz) je zmagala me-
šana ekipa Hribovci-Sloga, Medvedi pa so bili 5. 
Na Češkem (Praga) smo bili slabo zastopani (le 4 
trojke) in nismo osvojili niti točke. Prav tam smo 
verjetno izgubili končno skupno prvo mesto. Na 
Slovaškem (Bratislava) so Medvedi osvojili 4. me-
sto. Na Madžarskem (Szigetszentsmikos) je ekipa 

Hribovcev osvojila 3. mesto. Tako smo že četrtič 
zapored osvojili skupno 2. mesto. Ponovno so 
zmagali Čehi.

Zmagovalci TOUR tekmovanj 2008 so Kaja Jamnik 
v kategoriji mladincev, Darinka Kujavec med člani-
cami in Gregor Oprešnik med člani.

Poročilo s kongresa evropske zveze CEP 
Letošnji kongres je imel dva dela. Na prvem, izre-
dnem zasedanju, je predsedstvo CEP pojasnilo, da 
je potrebno Statut CEP (CONFEDRATION EUROPE-
ENNE DE PETANQUE) uskladiti z zakonodajo EU. 
Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti nekaj čle-
nov Statuta. Da bi lahko spreminjali statut, mora 
biti prisotnih najmanj 20 članic. Prisotnih je bilo 
točno 20 predstavnikov federacij. Med drugim je 
predsedstvo predlagalo tudi spremembo števila 
članov predsedstva s sedanjih 11 na 12, s tem, da 
bi eden izmed dvanajstih članov moral biti med-
narodni sodnik. To spremembo je kongres zavrnil 
z 19 glasov proti in enim za. 
Po nekajurni razpravi je kongres soglasno sprejel 
vse ostale predlagane spremembe statuta.
Ravno tako je kongres svetoval predsedstvu, naj 
ustanovi tehnično komisijo.
Sledilo je redno zasedanje kongresa. Generalni 
sekretar, Loek van Tiggelen, je prebral zapisnik z 
zadnjega kongresa CEP v Ankari 2007, ki ga je kon-
gres sprejel. Ravno tako je bilo sprejeto poročilo o 
preteklem delu CEP.
Blagajnik CEP, Mr. Klaus Eschbach, je podal finanč-
no poročilo, podprto z izsledki revizorja, Mr. Henri-
ca Wolfhagena. Prisotni so z aplavzom nagradili 
izčrpno in natančno poročilo.

Zaradi večjih obveznosti (evropsko prvenstvo ka-
detov, načrtovano evropsko prvenstvo za moške) 
bo CEP moral zvišati članarine. Blagajnik je predla-
gal 2 modela, po burni razpravi so udeleženci z ve-
čino glasov sprejeli 2. model članarin za leto 2009 
in pooblastili g. Klausa Eschbacha, naj pripravi mo-
del sistema, ki ga bodo članice CEP sprejemale na 
kongresu leta 2009.

Na kongresu so bile tudi volitve za nove člane 
predsedstva. Večina članov je bila ponovno izvo-

ljena, edini novoizvoljeni član, Mr. Patriche Haulot-
te, pa prihaja iz Belgije.

Na koncu so se sprejemali datumi tekmovanj za 
evropski pokal za klube, za evropsko prvenstvo za 
kadete (moški, ženske) in za članice. Napovedano 
EP za članice septembra 2009 v Izraelu, pa je pre-
klicano in bo po vsej verjetnosti FIPJP organizirala 
še eno svetovno prvenstvo, predvidoma na Kitaj-
skem.

Predsednik ZDPS

Dragan Antonijević



Nieuwegein, Nizozemska, 8–10 avgust
Izbrana vrsta Slovenije je z izvrstnim drugim 

mestom v tekmovanju za Evropski pokal naro-
dov dosegla doslej najboljšo slovensko uvrsti-
tev na velikih tekmovanjih. Po vrsti so premagali 
ekipe Nizozemske 2, Estonije in Madžarske. Klo-
nili so le v finalu proti odlični ekipi Češke.

Mladi Francozi so se že tretjič zaporedoma 
veselili naslova mladinskih evropskih prvakov v 
petanki. V finalu so brez težav premagali Italija-
ne, tretje mesto pa sta si razdelili ekipi Nizozem-
ske in Španije. Na prvenstvu je igralo 22 repre-
zentanc iz vse Evrope, Turčije in Izraela.

Slovenija je sicer v skupnem seštevku končala 
na 10. mestu, kar je tudi naša najboljša uvrstitev 
doslej. Ravno tako je igralec Dragan Marinkovič 
z doseženih 19 pik zasedel 10. mesto na tekmo-
vanju v natančnem izbijanju. Zmagal je Španec 
Juan Carlos SOGORB, pred Talijanom Mattio CHI-
APELLO in Francozom Dylanom ROCHEROM.

Barve naše izbrane vrste so branili Kaja Jamnik, 
Žiga Keber, Žan Rode in Dragan Marinkovič, pod 
taktirko selektorja Dragana Antonijeviča.
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Od Prage do Nieuwegeina ali   »Kako se 
je kovala prva slovenska petankarska 
kolajna«

Ključni trenutek za odločitev, da se sploh pri-
javim za tako odgovorno in, v naših razmerah, 
tudi nehvaležno delo selektorja mladinske re-
prezentance, ko je do prvenstva ostalo le malo 
več kot dva meseca, je bil obisk delavnice in šole 
za trenerje petanke v Pragi, v začetku maja 2008. 
Matej Kršinar in jaz sva imela izpit za mednaro-
dnega trenerja 2. stopnje.

Z Matejem sva za vajo dobila nalogo narediti 
načrt selekcije in priprave igralcev za mednaro-
dno tekmovanje. Iz lastnih izkušenj in že prido-
bljenega znanja sva naredila kar soliden načrt, a 
sta nam ga izkušena strokovnjaka, Claude Aze-
ma in Claude Raluy, dobro pretresla, popravila 
in nakazala pravo smer. V kasnejšem pogovoru 
o načinih dela z različnimi selekcijami se je po-
rodila ideja, da podoben načrt preizkusim tudi v 
praksi, čeprav v precej omejenih pogojih. 

Oba Francoza sta si edina, da je treba delo z 
reprezentančnimi selekcijami zastaviti načrtno, 
strokovno in predvsem dolgoročno, če želimo 
imeti veliko boljše rezultate in uspehe na med-
narodni sceni. Toda tudi v omejenih (časovno, 
kadrovsko, denarno) pogojih se lahko z dobro 
načrtovanim delom doseže veliko več, kot sicer. 
Nesebično sta mi ponudila vso pomoč pri izde-
lavi konkretnega načrta, kar sem s pridom izkori-
stil. Načrt je bil narejen še preden sem bil potrjen 
za selektorja mladinske reprezentance, tako da 
sem s svojo majhno ekipo takoj začel z delom. 
Kako je le-to potekalo, je zgodba zase. Za tole 
zgodbo je pomembno le, da je bilo, zaradi različ-
nih nepredvidenih dogodkov, izpeljano le malo 
več kot 60 % načrtovanega. Na koncu pa se je 
predvsem poznalo pomanjkanje težkih tekem/
turnirjev in posledično slabša uigranost ekipe. 
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PRVA SLOVENSKA KOLAJNA NA VELIKIH  
MEDNARODNIH TEKMOVANJIH!
Mladi Slovenci odlični drugi v pokalu narodov, 
Franciji tretja zaporedna zmaga na mladinskih evropskih prvenstvih
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Zastavljeni cilji so bili celo preseženi, 
vendar...

Če pogledamo realno, glede na vse dosedanje 
uvrstitve in rezultate, ne samo mladinske selek-
cije, ter glede na podatke o nastopajočih ekipah, 
ki sem jih v mesecih pred tekmovanjem zbral, so 
bili zastavljeni cilji realni. Mladi Slovenci so na 
koncu skupno zasegli odlično 10. mesto. Tudi 
Dragan Marinkovič je v natančnem izbijanju pri-
stal na 10. mestu, a od najboljše osmerice ga je 
ločilo le malo manj smole. S tem smo se po sed-
mih letih prvič povzpeli v zgornji dom evropske 
petanke, kar ni majhen dosežek. Za nameček pa 
je naši ekipi uspel preboj v finale pokala naro-
dov, in to z izjemno igro, kjer so v zmagovalnem 
nizu premagali najprej drugo ekipo domačinov, 
Nizozemsko 2, z rezultatom 13:3, potem vedno 
neugodno Estonijo s 13:6 in na koncu še prese-
netljivo dobre Madžare, kar s 13:1. V finalu pa 
smo naleteli na izvrstne Čehe, ki niso dovolili no-
benega presenečenja. Moramo se zavedati, da 
je ta generacija Čehov imela veliko večje cilje na 
tem prvenstvu. Glede na vloženo delo v zadnjih 
6 letih in na rezultate, so se nadejali najmanj 
uvrstitve med najboljše 4. Celo žreb jim je šel na 
roko, a kaj, ko so v odločilni tekmi z Luksembur-
gom prikazali svojo najslabšo igro in si zapravili 
edino priložnost za uvrstitev med osem najbolj-
ših. Slovenci pa smo lahko s srebrno kolajno v 
pokalu narodov izjemno zadovoljni, saj je bila 
rezultat predanega dela in srčne igre vseh štirih 
igralcev. Kaja, Žiga, Žan in Dragan so tako na tre-
ningih, kot tudi na samem tekmovanju pokazali 
in dokazali, kaj pomeni timski duh, kako se bori 
in igra za dres s državnim grbom. Zato dejansko 
ne morem izpostaviti nobenega, saj so vsi imeli 
svoje svetle in malo manj svetle trenutke v igri. 
Kakšen pa je bil dejanski učinek vsakega posa-
meznika bom vedel po končani analizi podat-
kov, saj smo vse tekme tudi skrbno spremljali in 
vodili statistiko poteka igre - tako naše, kot tudi 
nasprotnikov.

Zakaj potem tisti »vendar...«? Saj ne bo nič na-
robe, če malo teoretiziramo, a ne? 
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Dejstvo je, da smo bili izžrebani v skupino z 
absolutnimi favoriti in kasnejšimi zmagovalci, 
Francozi ter z domačini Nizozemci, ki so na kon-
cu osvojili 3. mesto. Naprej se uvrstita le dve pr-
vouvrščeni ekipi. Torej, že samo malo več sreče 
pri žrebu bi nam morda lahko prineslo tudi veli-
ko večjo možnost za uvrstitev med 8 najboljših. 
Če pa izvzamemo faktor sreče, lahko rečem, da 
bi bila ta uvrstitev bolj realna tudi v naši skupini, 
če bi za pripravo ekipe imel vsaj še tri mesece 
več ter možnost uigravanja (beri: vsaj še 3 do 4 
močne mednarodne turnirje). Tekmo proti Nizo-
zemski, ki smo jo izgubili z rezultatom 13:6, bi 
lahko z malo več predhodnih izkušenj tudi do-
bili.

Dejstvo je tudi, da smo svoje najboljše igre 
prikazali šele drugi dan tekmovanja, kar nam 
je tudi prineslo srebrno medaljo. To pa je še en 
dokaz, kako pomembno je, da ekipa odigra čim 
več tekem oz. turnirjev skupaj, da se igralci (vsi 
štirje) in selektor dobro spoznajo ter zadihajo 
kot eden.

Na koncu pa bi se še enkrat posebej zahvalil 
Gorazdu Brodniku za veliko in nesebično pomoč, 
v obliki brezplačnega multivan kombija, ki nas je 
varno in udobno popeljal do prizorišča in nazaj. 

Ravno tako gre zahvala tudi Lauri Bračič, Ma-
teji Kvartuh in Mitji Kebru, ki so mi bili v veliko 
pomoč pri izbiri kandidatov, saj so v preteklih le-
tih skrbeli za mladino in dobro poznajo igralce. 
Pri sami izvedbi treningov pa sta bili neutrudljivi 
pomočnici Lara Bračič in Mateja Kvartuh, med-
tem ko sta Dina Kujavec in Tatjana Šeruga več-
krat nastopili kot dober sparing-partner. 

Dragan Antonijević,
Selektor mladinske reprezentance
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EVROPSKO PRVENSTVO - trojke
POLFINALE 
Francija - Španija 13-6 
Nizozemska I - Italija 7-13 
 
EVROPSKO PRVENSTVO - pozicijsko izbijanje
POLFINALE 
Juan Carlos Sogorb (ŠPA) - Alexander Norin (ŠVE)  52-19 
Dylan Rocher (FRA) - Mattia Chiapello (ITA)  40-45 
 
POKAL NARODOV
POLFINALE 
Slovenija - Madžarska  13-1 
Češka - Anglija 13-2

EVROPSKO PRVENSTVO - trojke
FINALE 
FRANCIJA - ITALIJA  13-0  
  
EVROPSKO PRVENSTVO - pozicijsko izbijanje
FINALE 
Juan Carlos Sogorb (Španija) - Mattia Chiapello (Italija)  
34-24  
 
POKAL NARODOV
FINALE 
SLOVENIJA - ČEŠKA  0-13
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Ambasadorji slovenske petanke  
na Europetanque de Firminy 2008

V zadnjih dveh letih smo lahko videli, kako 
zelo pomembno je, da slovenski igralci sode-
lujejo tudi na velikih mednarodnih turnirjih, ki 
niso vezani le na uradna evropska in svetovna 
prvenstva. 

Tako sva npr. z Dino julija 2007 zaorala ledino 
na najbolj množičnem petankarskem turnirju na 
svetu v Marseilleu, kjer sva, kot prva slovenska 
ekipa nasploh, požela veliko simpatij in medij-
ske pozornosti. En mesec za tem se je močna 
slovenska odprava (moška reprezentanca in še 
dve močni trojki) odpravila na veliki mednaro-
dni turnir v Zurich, kjer smo, poleg dobre igre, 
pustili izjemno dober vtis s svojim pristopom 
k igri in tudi z obnašanjem tako na terenu, kot 
tudi izven terena. Istočasno smo med sprošče-
nim druženjem z enimi izmed najboljših igralcev 
na svetu, tudi z legendo petanke, Marcom Foyo-
tom, navezali prijateljske stike, ki so letos obro-
dili prve sadove.

Namreč, Zvonko Radnic, lani četrto-uvrščeni 
igralec v Franciji in član A reprezentance na SP 
v Dakarju, je držal obljubo, me poklical po tele-
fonu ter povabil eno slovensko trojico na močan 
mednarodni turnir, Europetanque de Firminy. 
Težava je bila edino v tem, da je istočasno pote-
kalo naše državno prvenstvo v trojicah, tako da 
smo tisti, ki smo se odločili za nastop v Franciji, 
morali izpustiti eno najbolj pomembnih doma-
čih tekmovanj. Toda izziv je bil prevelik in smo 
se, v zasedbi Rok Mrak, Igor Bračko in Dragan 
Antonijevič, podali v vročo petankarsko avantu-
ro. Firminy je srednje veliko mesto v bližini Saint 
Etiennea, ki je v svetu najbolj znano po mojstro-
vinah znamenitega švicarsko-francoskega arhi-
tekta Le Corbusiera, cerkvi Saint-Pierre, okraju 
Firminy-Vert in stadionu, na katerem smo tudi 
mi imeli čast nastopiti, saj so bile uvodne tekme 
odigrane ravno na pomožnem igrišču stadiona.
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Parada zvenečih imen

Vedeli smo, da se odpravljamo v domovino 
petanke in med same petankarske ase, toda, 
šele ko smo v množici obrazov začeli prepo-
znavati sedanje, bivše in tudi bodoče svetovne 
prvake, smo se začeli zavedati, kam smo prišli. 
Med približno 260 moških trojic iz vse Francije in 
tudi ostalega sveta, bi jih mirno našteli več kot 
50, ki so sposobni na svetovnih prvenstvih sega-
ti po najvišjih odličjih. Ostalih 200 ekip pa sodi 
v zgornji dom francoske petanke, z igralci, ki po 
večini ne zaostajajo veliko za omenjeno elito.

Naštel bom le peščico najbolj znanih in zanimi-
vih. Pa začnimo z »mavričnimi« dresi aktualnih sve-
tovnih prvakov. Na svoji dvomesečni turneji po 
Evropi so se v Firminyju ustavili drugi z zadnjega 
svetovnega prvenstva, ekipa Madagaskarja, ka-
te-re član je aktualni svetovni prvak v natančnem 
izbijanju, Carlos RAKOTOARIVELO. Tukaj sta bila 
tudi člana zmagovalne francoske trojice, Bruno LE-
BOURSICAUD in Henry LACROIX. Naprej, tu je tudi 
bivši svetovni prvak Bruno ROCHER, njegov sin 
Dylan ROCHER, eden najbolj talentiranih igralcev 
petanke, zatem Stephan ROBINEAU, lanskoletni 
zmagovalec Marseillea. Seveda ne smem pozabiti 
na živo legendo petanke - Marca FOYOTA, na na-
šega »domačina« Zvonka RADNICA in izjemnega 
izbijalca, Jean-Michel PUCCINELIJA ter na repre-
zentanta S. CORTESA. Naj mi ostali francoski asi ne 
zamerijo, naštel sem le tiste, ki jih že sam poznam 
in so tudi vam bolj ali manj poznani. Nekako v nji-
hovi senci so igrali tudi reprezentanti Švice, Anglije 
in predstavniki Belgije.

Nadvse odkritosrčen in prijateljski 
sprejem

Kar me je posebej navdušilo pri Francozih že 
lansko leto v Marseilleu, se je tukaj, v Firminyju 
le stopnjevalo. 

Predsednik kluba Amicale Pétanque Loisirs Fir-
miny- Vert, g. Marc Lewandowski, nas je sprejel 
odprtih rok, nič manj pa niso zaostajali ne samo 
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župan, ministri...) in enega z lokalnimi prebival-
ci, brez licenc – formirale naključne trojke. Se-
veda so se morali vsi povabljeni igralci obvezno 
udeležiti tega turnirja, ki ga je spremljalo tudi 
presenetljivo veliko gledalcev!

Turnir(ji)

Čeprav izčrpani zaradi celonočne, 1000 kilo-
metrske vožnje in celodnevnega izpolnjevanja 
obveznosti do organizatorja, smo komaj do-ča-
kali sobotno jutro! Zdaj pa gre zares! Vse zače-
tne tekme so se igrale na pomožnem igrišču no-
gometnega stadiona, po Cup sistemu, do 13. V 
naši skupini nismo zasledili nobenega zelo zve-
nečega imena, a to je tukaj, kot smo se pozneje 
prepričali, popolnoma vseeno. Vsi znajo igrati 
petanko. Toda, tudi mi se nismo vnaprej preda-
li in smo prikazali, za naše pojme, odlično igro, 
čeprav smo izgubili obe uvodni tekmi – toda z 
majhno razliko – 13:8 in 13:9. Posebej v drugi 
tekmi smo imeli tudi mi svoje priložnosti, ko sta 
Rok in Igor potolkla 4 nasprotnikove krogle, a 
sem, kot prvi bližalec, zgrešil zadnjo, ki bi nam 
mogoče lahko prinesla tudi zmago... Ne glede 
na poraz, smo bili deležni pohval z vseh strani, 
saj francoski igralci znajo ceniti pristop k igri, ob-
našanje in pozitiven, športni odnos. Poleg glav-
nega turnirja, smo se udeležili tudi »B« turnirja, 
s približno enakim izkupičkom ter poslastice – 
igre mešanih trojic - obvezno ena dama in dva 
gospoda, kjer so Sabine, Rok in Igor pokleknili 
šele v četrtfinalni tekmi (cel turnir se igra na iz-
padanje, vsaka zmaga pa prinese denarno na-
grado), moja malenkost v navezi s simpatično 
domačinko in njenim sinom, pa v tretjem kolu.

Čeprav bi lahko o vtisih in zgoščenemu doga-
janju napisal cel roman, bom namesto tega vse, 
prav vse ljubitelje petanke povabil, da vsaj en-
krat obiščejo Francijo in sodelujejo na kakršnem 
koli turnirju, ki jih tam, verjemite, ne primanjku-
je. Ne bo vam žal.

Dragan Antonijević
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člani kluba Amicale, ki tradicionalno organizira 
turnir, ampak tudi vsi igralci, ne glede na zvez-
dniško reputacijo.

Ampak, presenečenja so se začela že takoj, 
ko smo prispeli in se odpravili v lov na kak od-
prti lokal (ura še ni bila 7 zjutraj). Parkirali smo 
na majhnem trgu in stopili v bližnji bistro »Le 
Central«, tipičen za ta del Francije. Čeprav je bila 
dokaj zgodnja ura, je za točilno mizo slonela 
prav pisana množica domačinov in veselo če-
bljala, mi pa smo se molče usedli za mizo v kotu, 
čakajoč, da se izza obljudenega šanka primaja 
natakar. Toda kar naenkrat iz čebljajoče množi-
ce plane proti nam možakar, se ustavi tik pred 
mano in mi, meni nič, tebi nič, seže v desnico ter 
jasno in glasno pozdravi »Bonjour monsieur!«. 
Presenečeno zamrmram »Bonžur...«, možakar pa 
kar urno stopi še do Roka in Igorja ter vse lepo 
ponovi. Nismo se imeli časa niti spogledati, ko 
so se, drug za drugim, ne da bi prekinili svojega 
žvrgolečega čebljanja, domačini spravili k naši 
mizi, nam na enak način zaželeli dobro-došlico 
in se nemudoma vrnili k točilni mizi. Od prese-
nečenja smo ostali brez besed, ko pa je natakar 
končno prišel po naročilo, smo le nekako izdavili 
tistih par priročnih besed, ki jih v Franciji eno-
stavno morate poznati, če hočete dobiti kavo, 
rogljiček ali kakšno pijačo. To pa sploh še ni bilo 
vse. V naslednjih minutah je čisto vsak novi gost 
takoj z vrat najprej stopil k nam, nas pozdravil 
in se šele potem pridružil veseli druščini za šan-
kom. Poleg tega pa nas je natakar natančno 
usmeril do igrišč. Verjeli ali ne, vprašali smo le 
tole: Petanque?

Kot povabljena tuja ekipa smo bili deležni 
posebne pozornosti. Ni nam bilo treba skrbeti 
ne za namestitev, ne za hrano, smo pa zaradi 
tega imeli tudi določene obveznosti, kot npr. 
obvezno sodelovanje na večerni VIP zabavi s 
posebnim programom, plesom in pogostitvi-
jo. Ravno tako smo bili obvezni nastopiti na t.i. 
»mele« turnirju, kjer so se iz treh bobnov - ene-
ga z visoko rangiranimi igralci (zaradi statusa 
tuje ekipe smo tudi mi »padli« v tisti boben), 
enega z VIP osebami (predstavniki sponzorjev, 
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Prve slovenske zmage začinile popoln 
petankarski teden v Franciji

V Marseillu v Franciji vsako leto poteka naj-
večje tekmovanje trojk v petanki, na katerem je 
letos sodelovalo točno 12.972 igralcev, pretežno 
Francozov z vseh koncev Francije, pa tudi ekip 
iz nekaterih drugih držav. Poleg slovenske ekipe, 
v kateri smo bili Dina Kujavec, Tatjana Šeruga, 
Dragan Antonijević in Laura Bračič, so tekmo-
vale tudi odlične ekipe iz Španije, Italije, Švice, 
Madagaskarja, Amerike...

Tekmovanje trojk, ki se od samega začetka igra 
na izpadanje, je potekalo od nedelje, 6. julija, pa 
vse do četrtka, 10. julija. Si predstavljate 4324 trojk 
in 2162 igrišč? Poleg tega pa še »le« 756 udeleženk 
tekmovanja v ženskih trojicah? Najbrž težko. Če-
prav osrednja prireditev in tekmovanja potekajo v 
ogromnem parku Borely, na vseh potkah, grajskih 
dvoriščih, okrog fontan in podobno, to seveda še 
zdaleč ni dovolj. Začasna igrišča so bila na različnih 
lokacijah, predvsem raznih stadionih in športnih 
parkih. Igrišča niso bila označena, kot smo navajeni 
pri nas, na makadamski, peščeni ali parkovni povr-
šini so bile le kovinske ploščice s številkami igrišč, 
brez tabel za zapisovanje rezultata, brez črt, igralci 
so se morali o tem več ali manj sporazumeti sami, 
ne glede na jezikovne prepreke. Ekipa je pri regi-
straciji dobila svojo številko, številko igrišča in šte-
vilko nasprotne ekipe. Do lokacij izven parka Bore-
ly so tiste dni vozili posebni avtobusi. Na vsakem 
prizorišču so bili tudi sodniki, ki so potrdili zmago 
ali poraz ekipe s svojim podpisom, zapisnik pa je 
bilo treba odnesti nazaj do glavne recepcije, kjer je 
ekipa dobila novega nasprotnika in novo lokacijo, 
poražena ekipa pa v uteho steklenico »le pastis« 
znamke Ricard, priljubljene Marseilleske pijače. 

Prvo tekmo je slovenska ekipa v postavi Dina 
Kujavec, Tatjana Šeruga in Dragan Antonijević do-
bila in to je bila prva nasploh, lahko rečemo tudi 
zgodovinska, zmaga katere slovenske ekipe na 
turnirju v Marseilleu! Za naslednje nasprotnike pa 
jim je žreb dodelil odlično ekipo Madagaskarja, ki 
je bila za slovenske petankarje usodna, čeprav so 
igrali zavzeto in srčno.
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La Ciotat, majhno mesto, polno velikih 
presenečenj

Ker že prvi poraz pomeni, da je tekmovanja za 
ekipo konec, smo bili v ponedeljek prosti in smo se 
odločili poiskati igrišče v majhnem obmorskem me-
stecu La Ciotat, kjer se je petanka pred dobrimi 100 
leti tudi začela. Za običajne ljudi pa je La Ciotat bolj 
poznan kot rojstno mesto kina in kinematografije. 
Ja, prav tukaj sta brata Lumière, Auguste in Louis, 
posnela svoje prve filme in jih predvajala občinstvu 
v dvorani Eden. Vse do osemdesetih let prejšnjega 
stoletja pa je bila tukaj tudi ena večjih francoskih 
ladjedelnic, ki so jo zaradi cenejše konkurence z 
daljnega vzhoda zaprli. Toda ravno opustitev indu-
strijske dejavnosti je La Ciotatu omogočila, da se 
razvije v prikupno obmorsko turistično mestece, 
ne preveč razvpito, toda ravno tako francosko šar-
mantno in, ne nazadnje, veliko cenejše od ostalih, 
nam dobro znanih, letovišč na Azurni obali.

Po daljšem iskanju, vedeti je treba, da s Francozi 
ni mogoče komunicirati drugače kot po francosko, 
smo slavno igrišče s spominsko ploščo, postavljeno 
v čast izumitelju petanke, Julesu le Noirju, le našli. 
Še več. Prišli smo ravno pravi čas, da smo se lahko 
prijavili na manjši rekreativni turnir lokalnih moj-
strov te provansalske igre, tokrat v dvojkah. Barve 
Slovenije smo odlično zastopali. Tatjana Šeruga 
in Laura Bračič sta zabeležili najprej zmago, nato 
pa po nesrečnem spletu okoliščin poraz, v veliko 
olajšanje domačih igralcev, ki so se jim že pošteno 
tresle hlače, Dina Kujavec in Dragan Antonijević pa 
sta sicer izgubila prvo igro, nato pa v B turnirju pre-
magala vse po vrsti in osvojila prvo mesto B finala, 
v veliko začudenje in neprikrito odobravanje lokal-
nih mojstrov petanke. Z zaslužkom smo dostojno 
in ponosno proslavili prvo slovensko zmago na 
turnirju v samem rojstnem kraju petanke in se s 
tem, čeprav le za hip in le med častilci petanke, 
zapisali med velika presenečenja La Ciotata.
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Še ena premiera, še ena lepa predstava 
Slovenk

Ob koncu tedna smo se udeležili še uradnega 
tekmovanja ženskih dvojk mednarodnega ranga, 
ki šteje za točkovanje licenciranih igralk, kakšnih 
200 km severneje, v kraju Bourges St. Andeol. 
Tukaj v zahvalo moram omeniti Zorana Radnića, 
trenutno enega najboljših francoskih petankarjev 
in člana A ekipe francoske reprezentance za SP v 
Dakarju, ki nas je, zahvaljujoč svoji splošni prilju-
bljenosti, uspel prijaviti na to tekmovanje, čeprav 
je bilo število ekip omejeno in rok za prijave po-
tekel. Tokrat je Laura Bračič zaigrala s francosko 
igralko, in v nemogočih vremenskih razmerah, kjer 
sta zabeležili tudi zmago, žal pa izgubili v repasa-
žu. Tatjana Šeruga in Dina Kujavec sta si z odlično 
igro pridobili pravico tekmovanja še naslednji dan, 
kjer pa sta morali priznati premoč Francozinjama. 
Tudi s to uvrstitvijo sta si zaslužili denarno nagra-
do, tako da smo bili s celotnim izkupičkom še kako 
zadovoljni. Na tem tekmovanju pa smo imeli mo-
žnost videti tudi igro najboljših francoskih igralcev, 
kar nam je bilo še v posebno veselje in spodbudo 
tudi za naprej. Če k temu dodam, da smo si takoj 
po prihodu v Francijo uspeli ogledati kvalifikacij-
ske boje za državno prvenstvo Francije v moških 
dvojicah, lahko zaključim, da je bil res popoln pe-
tankarski teden sredi Francije. 

Spet v Marseilleu

Naslednji dan se je naša ženska trojka udeležila 
tekmovanja v Marseillu v ženski konkurenci, kjer 
se je med seboj pomerilo 756 igralk, oziroma 252 
trojk. Igrale smo cup sistem do 11, zabeležile najprej 
zmago, nato poraz in uspešno nadaljevale v repa-
sažu. Ko smo že mislile, da smo uvrščene v tekmo-
vanje naslednji dan, so nas organizatorji presenetili 
z novico, da se tu igra še kvadraž, še ena izločilna 
tekma, ki odloča o tem, katera izmed uvrščenih 
ekip prek repasaža se uvrsti naprej. Tu pa nam je 
zmanjkalo kanček koncentracije ob koncu, izgubile 
smo namreč z 10:11. Priznati je treba, da smo igra-
le zelo dobro, kar so opazili tudi številni gledalci, ki 
se jih na tem tekmovanju ne manjka, saj se prosto 
sprehajajo po parku med neoznačenimi igrišči in 
igralci. Našo igro so z odobravanjem spremljali tudi 
francoski trener, organizator velikega švicarskega 
turnirja in številni igralci. Že sama uvrstitev v kva-
draž pa je pomenila tudi povrnitev kotizacije. To pa 
je, konec koncev, pomenilo, da se je v svojem pre-
miernem nastopu slovenska ženska trojka uvrstila 
na 33 mesto od 252 pretežno francoskih ekip.

Najboljše ekipe je francoska televizijska mreža 
France 3 prenašala neposredno, kot smo vajeni z 
drugih športnih tekmovanj. Polfinalne in finalne 
tekme so preselili na začasno tribuno v samem 
luksuznem pristanišču za jahte, View Portu, to pa 
je bil dogodek, ki je spominjal na teniški Rolland 
Garros. Tribune, glasno navijanje, vzkliki ob dobrih 
potezah in seveda bogate nagrade. Poleg ženske-
ga in moškega finala smo gledali tudi mladinski 
finalni obračun, seveda pa so največji junaki ravno 
moški zmagovalci, ki jih tam častijo kot naše no-
silce smučarskih ali olimpijskih medalj ali vsaj no-
gometne prvake. Kot zanimivost lahko dodam, da 
je letos prvič v zgodovini Marseilleze zmagala tuja 
ekipa. Namreč, v ženski konkurenci so slavile igral-
ke Madagaskarja, ki so bile na tem turnirju brez 
prave konkurence.

Laura Bračič
Marseille 2008
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1 La Ciotat, zmagovalca B-finala
2 Boulodrome Jules Le Noir

3 Naliv v Bourges St. Andeolu
4 Ne potrebujejo torbic
5 Igra se ne prekinja
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1 Igra se tako
2 Igra se tudi drugače
3 Igra se tudi tako
4 Cassis sredi dneva
5 Radnic plus Slovenija

1 Petanque nekoč
2 Jules Le Noir
3 Lepo je v Provansi
4 Finale v View Portu 1
5 Finale v View Portu 2
6 Finale, proglasitev



Slovenija dobila prva mednarodna 
trenerja druge stopnje

Unetice, Češka (blizu Prage) – Svetovna petan-
karska zveza (FIPJP) je v sodelovanju z Medna-
rodnim centrom za poučevanje petanke (CIEP), 
od 9. do 11. maja 2008 organizirala tridnevno 
šolanje za kandidate za trenerje petanke. Semi-
nar sta vodila vrhunska strokovnjaka, g. Claude 
Raluy in Anthony Bigot, sodeloval pa je tudi sam 
predsednik FIPJP, g. Claude Azema. 

ZDPS je pozvala klube in posameznike, da 
predlagajo primerne, zainteresirane ljudi, ki 
bodo orali ledino na področju šolanja in pouče-
vanja mladih (in malo manj mladih) slovenskih 
petankarjev in petankaric. Na začetku je kazalo, 
da se bo več ljudi odločilo za udeležbo, a se je 
tik pred zdajci premislilo nekaj zainteresiranih iz 
Hrasta in Lisjakov, tako da sva se po novo znanje 
in izkušnje odpravila le midva z Matejem.

Dejansko pa je res škoda, da se tega dogodka 
ni udeležilo več Slovencev. Ne samo, da bi lahko 
po končanem tridnevnem šolanju naredili izpit 
za pomočnika trenerja ali mednarodnega tre-
nerja prve stopnje, ampak bi spoznali tudi način 
dela in metode drugih udeležencev, ki so prišli 
iz vseh srednjeevropskih držav ter navezali prija-
teljske stike s francoskimi strokovnjaki, ki so ve-
dno pripravljeni pomagati. Trenerji, ki so naredili 
izpit, so dobili uradno potrdilo/diplomo FIPJP/
CIEP o opravljenem izpitu.

Midva z Matejem sva že imela naziv mednaro-
dnega trenerja prve stopnje. To je pomenilo, da 
sodelujeva pri organizaciji šolanja, pripravi de-
lavnic in pri ocenjevanju kandidatov za trenerje. 
Naše delo pa so z budnim očesom spremljali in 
ocenjevali strokovnjaki CIEP-a in FIPJP-a. Svojih 
zadolžitev sva se lotila resno in preudarno, tako 
da sva na koncu izpolnila vse kriterije in, kot prva 
izven Francije, pridobila naziv mednarodnega 
trenerja druge stopnje. Želiva pa poudariti, da 
je ta dosežek rezultat obiskovanja več delavnic, 
seminarjev, šolanj in izpitov, ki so jih organizirali 
FIPJP in CIEP.

Ni treba poudarjati, kako pomembno je, da tudi 
v Sloveniji začnemo z bolj organiziranim in načr-
tnim poučevanjem petanke za mladino in otroke. 
Tolikokrat omenjeno »delo z mladimi« ne sme 
sloneti le na peščici entuziastov in na nekaj po-
samičnih akcij. Kar potrebujemo, je dolgoročen 
program dela z vsemi kategorijami otrok in mla-
dine, podprt s sredstvi in usposobljenimi kadri.
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CIEP FIPJP 
seminar za trenerje
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CIEP FIPJP 
seminar za trenerjeDragan Antonijević



Hribovci poraženi

Hribovci so se v okviru pokala evropskih 
klubskih prvakov še drugič odpravili pro-
ti Skandinaviji. Tokrat so probali presenetiti 
Švedske prvake Coccinele PC.

Ne glede na to, da so imeli Hribovci tekmo  
31. 5. 2008, so se na Švedsko odpravili že dva dni 
prej. Po triurni poti je Hribovce v Malmu čakal 
sončen, a vetroven dan. Prvi dan so si ogledali  
lepote mesta ter si zvečer privoščili prvi trening  
na petankarskem igrišču ob hotelu. Tudi drugi dan 
so si Hribovci privoščili kot turistični dan. Popol-
dan so prvič preizkusili igrišče na katerem jih je 
naslednji dan ob 10. uri čakala tekma. 

V soboto zjutraj se je ekipa peš odpravila proti 
igrišču.  

Ker so se Švedi močno držali pravil iger so se 
že takoj na začetku začele prve težave. Zaradi iz-
kaznic, ki so jih naši igralci pozabili v hotelu, se 
je tekma pričela z enourno zamudo. V nadalje-
vanju so se tekmeci spustili v drese. Naši prvaki 
so nastopili v kratkih hlačah, kar pa je, kot piše v 
pravilih igre, prepovedano. Kljub lažjemu prego-
varjanju so Švedi dovolili, da Hribovci nastopijo 
v kratkih hlačah. Ob 10.45 se so pričele igre trojic. 
Naša mešana trojica (Mihič, Sever, Sever) je začela 
dobro in povedla z 1 : 0. Tekma je bila zelo napeta 
vse do rezultata 5 : 5, ko so naši naredili napa-
ko in Švedi so naredili šest »puntov« in povedli z  
11 : 5. Naša mešana trojica se je še nekaj časa 
borila, na koncu pa morala priznati premoč Šve-
dom. Končni rezultat je bil 13 : 6. Odprta trojica  
(Rode, Kokalj, Brodnik) je začela slabo. Švedi so 
kmalu povedli s 8 : 0. Naši so nato prikazali boljšo 
igro in se začeli upirati. Na koncu so kljub solidni 
igri tekmo izgubili s 6 : 13.

Po uvodnih dveh porazih so bile na vrsti trojice. 
Vodja ekipe, Rode Franci, je prijavil dvojice, a so 
Švedi ponovno začeli »komplicirati«. Naši igralci 
so si privoščili kozarec piva, kar pa je Švede vzne-
mirilo in sodnik tekme se je odločil, da Novak Ro-
bert ne sme igrati dvojic, ker naj bi, kakor je videl 
sodnik, pil pivo. Ironija vsega pa je, da je bil Robert 
Novak edini, ki ni pil piva, temveč vodo. Vseeno se 
Hribovci na to niso šli pritožiti, ker bi jih lahko do-
čakala še večja kazen.

Po vsem tem kar se je v odmoru dogajalo, so se 
pričele igre dvojic. Prva dvojica (Sever Gregor, Bro-
dnik Gorazd) je dobro  začela dvoboj. Tekma je bila 
napeta do rezultata 5 : 5, nato pa se je Švedske-
mu zbijalcu »snelo« in začel je zbijati »rešte« eno 
za drugo. Temu naše dva igralca nista bila kos in 
tekmo na koncu izgubila s 7 : 13. Mešana dvojica 
(Rode Franci, Sever Mateja) je tako kot prva dvojica 
tekmo začela dobro. Tekma je bila kar nekaj časa 
napeta, nato pa sta Hribovca rezultatsko nekoliko 
ušla in Šveda sta jih počasi lovila. Kljub vsemu, sta 
Hribovca igrala odlično in zagrizeno. Pri rezultatu 
11 : 8 sta imela prvo zaključno žogico in jo takoj 
izkoristila. Končni rezultat je bil tako 13 : 8 za našo 
dvojico in tako so naši osvojili tudi prvo točko. Dru-
ga odprta dvojica (Mihič Rok, Kokalj Sebastjan) je 
tekmo začela dobro in povedla. Dvoboj je bil na-
pet in izenačen. Pri rezultatu 11 : 8 za Šveda sta 
imela naše dva igralca, ob rešti, celo priložnost za 
pet točk in končno zmago, a jima ni uspelo. Že v 
naslednjem obratu, pa je naša dvojica slabo zbijala 
in izgubila. Žal je bil s tem porazom tudi zaključen 
dvoboj. Zadnjih trojic se ni igralo, saj je bil zmago-
valec že znan. Končni rezultat je bil tako 4 : 1 za 
Švedske prvake.  

Hribovcem žal v drugo ni uspelo premagati še 
ene skandinavske ekipe. Tako se je za naše prvake 
končal nastop v drugem krogu pokala evropskih 
državnih prvakov.

Evropski klubski prvaki so postali francoski 
prvaki D.U.C. de Nice, ki so v finalu premagali 
belgijske prvake St. Anne. Ekipa Coccinele, s ka-
terimi so igrali Hribovci so na koncu zasedli tretje 
mesto.

Končni vrstni red:

1. D.U.C. de Nice (FRA) 

2. PC Auderghem St-Anne Bruxelles (Bel) 

3. Coccinelle PC Malmö (Swe)

4. Leman Petanque (CH)
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Pokal evropskih prvakov
Rok Mihič



CC Wroclaw 2008 – 

Sloga pokleknila šele v finalu
Wroclaw, 17. maj 2008 - Na prvo letošnjo pre-

izkušnjo za Centrope cup se je v daljni Wroclaw 
podala majhna slovenska odprava. Slogaši so 
prispevali eno trojko (Matevž Dovžan, Zoran 
Kilibarda, Marjan Vodičar), Močvirniki v sodelo-
vanju z enim Sršenom, pa ostali dve (Matej Kr-
šinar, Monika Traven-Japelj in Vlado Ruparčič, 
ter mešana trojka Dušan Gorše, Andrej Japelj 
in Dragan Antonijević). Po naporni, več kot 800 
km dolgi poti, je naša odprava najprej obiskala 
prizorišče jutrišnjega turnirja v prelepem parku 
v centru Wroclawa, se spoprijateljila z domačim 
pivom in odšla na zasluženi počitek.

Sončno in prijetno jutro, kot da je napovedo-
valo prijeten in uspešen petankarski dan. Igra-
lo se je pet rund »Švicarja«, naprej se uvrsti 32 
najboljših trojic. Ekipa Sloge in mešana Močvir-
niško-Sršenska trojica sta se suvereno spreho-
dili skozi kvalifikacijsko sito. Ekipa Močvirnikov, 
v sestavi Matej Kršinar, Monika Traven-Japelj in 
Vlado Ruparčič, pa očitno ni imela svojega dne, 
saj so s tremi porazi osvojili končno 57. mesto 
med 79 nastopajočimi ekipami.

Druge dve ekipi sta nadaljevali v istem slogu 
in se uvrstili med 16 ekip. Sloga je nadaljevala 
svoj zmagoslavni pohod, mešana ekipa pa je, po 
incidentu in zapletu, ki ga je povzročilo vodstvo 
tekmovanja, brez končane tekme izgubila proti 
češki ekipi in tako zasedla dokončno 9. mesto.

Sloga je do finala ugnala še dve poljski ekipi, v 
samem finalu, ki se je odigralo na stranski potki 
v parku, pod improvizirano in slabo osvetlitvijo, 
pa je morala priznati premoč ekipi Krotkie spo-
denki, ki se je očitno bolje prilagodila okolišči-
nam in trdem terenu.

Seveda smo pogrešali še kakšno trojko ali dve 
iz Slovenije, ampak, če odmislimo slabo organi-
zacijo, pristranske sodnike in oddaljenost Wro-
clawa, niti ni bilo tako slabo.
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Centrope cup – trojke 
Poljska – Wroclaw 2008   
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REZULTATI:

1.  POLJSKA  Anna Janicka,  Marek Baba,  Pawel Maron 
2.  SLOVENIJA  Matevž Dovžan,  Zoran Kilibarda,  Marjan Vodičar 
3.  POLJSKA  Michal Brzeszkiewicz,  Artur Paczesniak,  Pawel Jankowski 
4.  POLJSKA  Mariola Wrobel,  Augustyn Melski,  Ryszard Kowalski 
5.  POLJSKA  Andrzej Sliz,  Jedrzej Sliz,  Szymon Kubiesa 
6.  POLJSKA  Anna Kwiecien-Nowak,  Marta Wojtkowska,  Zdzislaw Kmieciak 
7.  ČEŠKA  Ivo Michalek,  Jan Michalek,  Pavel Vlk 
8.  ČEŠKA  Miroslav Mozik,  Katerina Valenzova,  Helena Denisovova 

9-16.  SLOVENIJA  Dušan Gorše,  Andrej Japelj,  Dragan Antonijevič 
9-16.  ČEŠKA  Jan Bulovcik,  Jarosla Sevcik,  Kamil Vajcovee 
9-16.  SLOVAŠKA  Miro Toman,  Hana Botkova,  Blanka Tomanowa 
9-16.  ČEŠKA  Romana Vokrochlikova,  Michel Habasko,  Radek Metusil 
9-16.  POLJSKA  Daniel Lipczynski,  Arkadiusz Sosinski,  Dominik Pilarski 
9-16.  POLJSKA  Katarzyna Karwowska,  Lukasz Ziolkowski,  Robert Krot 
9-16.  POLJSKA  Andrzej Furgol,  Wladyslaw Niewola,  Michal Grzelewski
9-16.  POLJSKA  Artur Gickel,  Pawel Pulak,  Lukasz Kastelik 

57.  SLOVENIJA  Matej Kršinar,  Monika Traven Japelj,  Vlado Ruparčič 

Dragan Antonijević

1 Mesto Wroclaw
2 Sloga v finalu
3 Močvirski sršeni
4 Slovenska odprava

1

2

3

4
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REZULTATI:

CC ILLMITZ 2008 –  
Oprešnik, Mihič, Sever prvi!

Na četrtem centrope cupu v Illmitzu je nasto-
palo kar 116 trojk, kar je največje število ude-
ležencev do sedaj na tovrstnih tekmovanjih. 
Slovenijo je zastopalo kar 14 trojk.

V predtekmovanju, kjer se je igral švicarski sis-
tem (bucholz), naše ekipe niso bile ravno uspešne.  
V drugi krog (32 najboljših) se je uspelo uvrstiti le 
trem ekipam, kar je bilo manj od pričakovanj. 

V drugem krogu so se med seboj udarili Hribovci 
(Rode, Brodnik, Kokalj) in Slovenija 1 (Sever, Mihič, 
Oprešnik). Slednji so bili boljši in so zmagali z re-
zultatom 13 : 4. Medvedi (Bračko, Mrak, Osredkar) 
so z zmago nad ekipo Surprise uvrstili med 16 naj-
boljših ekip.

V osmini finala so obe naši ekipi dosegli zmagi. 
Slovenija 1 je bila še drugič boljša od Madžarov, 
tokrat so  jih odpravili s 13 : 2. Medvedi pa so bili 
boljši od ekipe Joker.  

V četrt finalu je ekipa Slovenije suvereno s 13 : 4 
odpravila avstrijsko ekipo Roses Hill 3 in se po pri-
čakovanju uvrstila v polfinale. Medvedi so imeli za 
nasprotnike Avstrijsko državno reprezentanco. Tek-
mo so Medvedi izgubili s 13 : 4.

V polfinalu se je naša ekipa pomerila z ekipo Du-
naja. Naši so še enkrat več pokazali odlično igro. 
Francoze v ekipi Dunaja so odpravili z rezultatom 
13 : 4. V drugem polfinalu so bili avstrijski reprezen-
tantje bolšji od Češke ekipe, odpravili so jih s 13 : 6.

Tako so se v finalu še drugič srečale ekipe Slove-
nije1 in Avstrije1. V predtekmovanju  je slovenska 
ekipa brez večjega problema odpravili Avstrijo, to-
krat pa je bil boj povsem drugačen.

Naši so začeli nekoliko nervozno in prvič na tem 
turnirju niso povedli. Nato so začeli igrati tako kot 
so igrali cel dan, ter počasi povečevali svojo pred-
nost. Ko je na Slovenskem semaforju že kazalo 10 
točk, so imeli naši igralci kar trikrat priložnost za 
končno zmago, a se odlični Španec v avstrjiskem 
moštvu, Oscar Sorio, ni dal in avstrijci so počasi 
zmanjševali zaostanek. Pri rezultatu 10 : 8 se je na-
šim še četrtič ponudila priložnost za zmago in to 
so tudi izkoristili. V Illmitzu je odmevalo znano na-
vijanje: »Kdor ne skače ni Slovenc…« 

Centrope cup v Illmitzu se je še enkrat izkazal 
za srečno mesto za naše petankarje. Še tretje leto 
zapored se je naša ekipa uvrstila v finale, od tega 
pa so naši petankarji kar dvakrat stopili na najvišjo 
stopničko. Naši petankarji so ponovno dokazali, da 
je letošnji skupni cilj vsem enak – osvojitev prve-
ga mesta v tekmovanju centrope cup. 
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Centrope cup – trojke 
Avstrija – Ilmitz 2008   

1.  SLOVENIJA Rok Mihič,  Gregor Sever,  Gregor Oprešnik
2.  AVSTRIJA Hammami Nabil,  Derradji Nabil,  Sorio Oscar
3.  ČEŠKA Habasko Michal,  Vokrouhlikova Romana,  Hodbod Pavel
4.  AVSTRIJA Yahyai Aziz,  Avedikian Pierre,  Bossard Lionel
5.  SLOVENIJA Bračko Igor,  Mrak Rok,  Osredkar Brane
6.  SLOVAŠKA Ferancova Sona,  Gallo Igor,  Benedekova Marta
7.  AVSTRIJA Pies Eberhard,  Madern Walter,  Schaber Jorg
8.  SLOVAŠKA Kekenakova Bronka,  Valent Juraj,  NN1

9-16.  MADŽARSKA Szabo Peter,  Kerekes Csaba,  Kerekes Laszlo
9-16.  MADŽARSKA Pancsits Dodo,  Keindl Tibor,  Frank Laszlo
9-16.  AVSTRIJA Pfundner Robert,  Kulhanek Daniela,  Kulhanek Franz ml.
9-16.  MADŽARSKA Fodor Zoltan,  Harsanyi Ferenc,  Harsanyi Zoltan
9-16.  MADŽARSKA Gyula Kemeny,  Tamas Toth,  Zsolt Borbenyi
9-16.  ČEŠKA Hašek Milan,  Hejl Pavel,  Vlk Jaroslav
9-16.  SLOVAŠKA Toman Miro,  Tomanova Blanka,  Sedivy Ivan
9-16.  POLJSKA Baba Marek,  Maron Pawel,  Ludaczek Grzegorz

17-32.  SLOVENIJA  Rode Franci,  Kokalj Sebastjan,  Brodnik Gorazd
35.  SLOVENIJA  Kilibarda Zoran,  Dovžan Matevž,  Mlakar Iztok
45.  SLOVENIJA  Vesiak Marjan,  Brumec Jože,  Zlodej Jožica
49.  SLOVENIJA  Puh Milan,  Zadravec Miro,  Spruk Miran
52.  SLOVENIJA  Vodičar Marjan,  Kutlačič Dragan,  Skrbinek Jože
55.  SLOVENIJA  Lipovšek Martin,  Juvan Valentin,  Hegler Janez
65.  SLOVENIJA  Vinšek Branko,  Vezonik Samo,  Kristan Boštjan
89.  SLOVENIJA  Vezonik Urška,  Sirnik Jože,  Prohart Veronika
90.  SLOVENIJA  Vinšek Jožica,  Zaveršnik Jože,  Zaveršnik Vida 

100.  SLOVENIJA  Muzek Ivan,  Bezjak Vinko,  Knez Marjan 
101.  SLOVENIJA  Bregar Matevž,  Končina Marko,  Krajnc Aleš 
104.  SLOVENIJA  Španič Srečo,  Zorc Bogdan,  Smajič Munib

Napisal:
Rok Mihič
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Centrope cup – trojke 
Slovenija – Dobrovce 2008   
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REZULTATI:

1.  ČEŠKA Michal Habasko,  Jiri Koreš st.,  Jiri Koreš ml.
2.  SLOVENIJA  Mateja Sever,  Klemen Podgoršek,  Gregor Oprešnik
3.  AVSTRIJA Pierre Avedikian,  Lionel Bossard,  Oscar Sorio
4.  SLOVENIJA Dragan Antonijevič,  Darinka Kujavec,  Tatjana Šeruga
5.  MIX Adler Juraj (CZ),  Michalek Tomaš (CZ),  Nikola Ursini (SLO)
6.  SLOVENIJA Srečko Košič,  Drago Vorih,  Fikret Ljubijankič
7.  SLOVENIJA Zoran Kilibarda,  Matevž Dovžan,  Mitja Keber
8.  SLOVENIJA Dragan Kutlačič,  Jože Skrbinek,  Gregor Sever

9-16.  SLOVENIJA  Marjan Vodičar,  Vlado Rumiha,  Iztok Mlakar
9-16.  MADŽARSKA Zoltan Bosznay,  Bertalan Novak,  Barna Novak
9-16.  SLOVENIJA Brane Osredkar,  Igor Bračko,  Janez Hegler
9-16.  SLOVENIJA  Dušan Gorše,  Senad ramič,  Matej Kršinar
9-16.  SLOVENIJA Munib Smajič,  Tatjana Krušič,  Nataša Zupanc
9-16.  SLOVENIJA Žiga Keber,  Žan Rode,  Dragan Marinkovič

17-24.  SLOVENIJA  Ivan Muzek,  Marjan Vesiak,  Ivan Jus
17-24.  SLOVENIJA  Slavko Herbst,  Nataša Novak,  Danica Klemenčič 
17-24.  SLOVENIJA  Andrej Šeruga,  Janez Bizjak ml.,  Vinko Kvartuh 
17-24.  SLOVENIJA  Natalija Košarac,  Jože Peklar,  Marjan Knez 
25-32.  SLOVENIJA  Milan Puh,  Laura Bračič,  Simon Bračič 
25-32.  SLOVENIJA  Matjaž Petelin,  Matej Šraj,  Matevž Bregar 
25-32.  SLOVENIJA  Rok Mihič,  Franci Rode,  Gorazd Brodnik 

37.  SLOVENIJA  Slavko Novak,  Mojca Herbst,  Stane Klemenčič 
39.  SLOVENIJA  Marija Bračič,  Zijad Smajič,  Stane leben 
40.  SLOVENIJA  Bogdan Zorc,  Darc Erdeljc,  Barbara Lemut 
42.  SLOVENIJA  Branko Vinšek,  Samo Vezonik,  Boštjan Kristan 
43.  SLOVENIJA  Marjan Andrijanič,  Srečo Španič,  Alenka Dovžan 
44.  SLOVENIJA  Klemen Poljanšek,  Jaka Kvartuh,  Kaja Jamnik 
45.  SLOVENIJA  Dušan Mihelj,  Marko Praznic,  Simon Šauperl 
46.  SLOVENIJA  Miran Beranič,  Jože Dobaj,  Janez Dobaj 
47.  SLOVENIJA  Janez Petač, Irena Jakob,  Miro Zadravec 
48.  SLOVENIJA  Slavica Kršinar,  Monika Traven Japelj,  Majda Hlebš Gorše 
50.  SLOVENIJA  Jožica Vinšek,  Sandi Čanč,  Katja Čanč 
52.  SLOVENIJA  Martin Lipovšek,  Milica Retelj,  Samo Retelj 
53.  SLOVENIJA  Miran Spruk,  Valentin Juvan,  Angelca Lipovšek 
58.  SLOVENIJA  Jože Brumec,  Drago Petrovič,  Jožica Zlodej 
59.  SLOVENIJA  Veronika Prohart,  Urška Vezonik,  Jože Širnik 
62.  SLOVENIJA  Mateja Kvartuh,  Miro Repar,  Jože Cerar 
63.  SLOVENIJA  Vinko Bezjak,  Vlado Sagadin,  Ivan Veber 
65.  SLOVENIJA  Boštjan Iršič,  Andrej Gratej,  Gorazd Kolar 
66.  SLOVENIJA  Irena Hohnjec,  Jože Hohnjec,  Aleš Bricman



Dober balinar je tudi dober petankar

Gregor Sever, eden najboljših slovenskih ba-
linarjev in igralcev petanke.

Kako popularna postaja petanka v Sloveni-
ji, smo videli minulo soboto v športnem parku 
Dobrovce, kraju na Dravskem polju v občini Mi-
klavž. Na turnirju za centrope pokal je nastopilo 
kar 67 ekip iz šestih držav. Poleg pokalov so se 
potegovale tudi za denarne nagrade priredite-
lja tekmovanja, petankarskega kluba Hrast Do-
brovce, v skupni vrednosti 1400 evrov.

Petanka je balinanju podoben šport. Razli-
ka je predvsem v tem, da so krogle pri petanki 
manjše in lažje, da je igrišče skoraj dvakrat manj-
še od balinarskega in da se petanka lahko igra 
na različnih podlagah, predvsem na peščeni in 
travnati. »Petanka je v minulih dveh letih, kar 
obstaja naš klub, zasvojila kar precej naših kra-
janov. Klub ima 40 članov, približno petnajst jih 
tekmuje, drugi igrajo petanko za zabavo in raz-
vedrilo. Petanka je primerna za otroke, mladino 
in odrasle obeh spolov. V našem športnem parku 
imamo 50 igrišč, tako da lahko naenkrat igra sto 
ekip. S tokratnim turnirjem se bo zanimanje za 
petanko v Dobrovcah zagotovo še povečalo,« je 
prepričan Bogdan Kirbiš, predsednik petankar-
skega kluba Hrast.

»Ni mi žal, da sem se ogrel za petanko. Če le 
imam čas, zaigram s prijatelji, predvsem za spro-
stitev in zabavo, včasih tudi tekmujem,« nam 
je zaupal Jožef Dobaj iz Dobrovc. »Balinanje in 
petanka imata veliko skupnega, zato igram tudi 
petanko. Sem član kluba Hribovci Dolsko, ki je 
eden najboljših klubov petanke pri nas. Uspe-
šno nastopamo na turnirjih doma in v tujini. 
Turnir v Dobrovcah je odlično organiziran in 
prava propaganda petanke,« je povedal Gregor 
Sever, balinarski in petankarski reprezentant in 
večkratni državni prvak v obeh športih.

ZMAGO GOMZI
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Centrope cup – trojke 
Slovenija – Dobrovce 2008   
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Centrope cup – trojke 
Slovenija – Dobrovce 2008   
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Centrope cup – trojke 
Češka – Praga 2008   
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REZULTATI:

1.  AVSTRIJA Derradji Ahmed Nabil,  Bossars Lionel,  Sorio Oscar
2.  MADŽARSKA Pancsits Zsolt-Dodo,  Kmeny Gyula,  Kiendl Tibor
3.  ČEŠKA Ferlay Frank,  Michalek Jan,  Hodbod Pavel
4.  ČEŠKA Vokrouhlikova Romana,  Šrubarova Hana,  Hančova Alice
5.  ČEŠKA Nemec Petr,  Ambrož Richard,  Kopecka Veronika
6.  SLOVAŠKA Michal Stano,  Andrej Fratrič,  Anton Majerčik
7.  POLJSKA Biel Boguslaw,  Pilarski Dominik,  Sosinski Arkadiusz
8.  POLJSKA Banaszkiewicz Radek,  Cybulak Jarek,  Lipczynski Tomasz

9-16.  ČEŠKA Hejl Pavel ml.,  Vlk Jaroslav,  Stoklasek Tomaš
9-16.  ČEŠKA  Koreš Jiri st.,  Žampach Jiri,  Gubiš Josef
9-16.  ČEŠKA Bureš Pavel st.,  Burešova Jana,  Bureš Pavel ml.
9-16.  ČEŠKA  Černik Jaroslav,  Resl Jan,  Kraus Jaroslav
9-16.  ČEŠKA Jungmann Josef,  Jungmann Marek,  Voboril David
9-16.  SLOVAŠKA Michalka Vlado,  Hronska Ruzena,  Hronsky Vlado
9-16.  MADŽARSKA Soltesz Gyorgy,  Taloszi Krisztian,  Nagy Laszlo
9-16.  ČEŠKA Muzikant Jaroslav,  Vavrovič Miroslav,  Vavrovič Zdenek

19.  SLOVENIJA  Kilibarda Zoran,  Dovžan Matevž,  Rumiha Vlado 
34.  SLOVENIJA  Kvartuh Vinko,  Kvartuh Mateja,  Cerar Jože
43.  SLOVENIJA  Kirbiš Bogdan,  Zlodej Jožica,  Brumec Jože 
89.  SLOVENIJA  Bizjak Janez ml.,  Škoberne Aleš,  Kvartuh Majda 

Na že tradicionalnem poletnem festivalu 
petanke v Pragi pod imenom AVOKADO, ki se 
v zadnjih letih igra tudi za CENTROPE CUP, se  
ob začetku počitnic zbere pisana mednarodna 
druščina z dokaj močno in številčno konkuren-
co. Če pogledamo po rezultatih je tokrat pre-
vladovala srednjeevropska elita, medtem ko 
je bila udeležba močnejših zahodnoevropskih  
držav Francije, Belgije in Španije, ki so zmago-
vale predhodna leta, tokrat slabše zastopana. 

Tudi Slovenci smo bili tokrat udeleženi z manj 
ekipami, se je pač poznalo, da je že nastopil ter-
min za poletne dopuste. Kljub temu ima Praga 
vedno svoj čar, še posebej na parkovnih površi-
nah ob gradu Troja in bližnjem živalskem vrtu. 
Ni pa potrebno posebej omenjati, da je središče 
Prage eno najbolj raznolikih evropskih prestol-
nic z bogato zgodovino. Letos pa je bilo mesto 
še posebej v znamenju evropskega prvenstva v 
nogometu, saj je bilo povsod čutiti zanimanje 
Čehov za ta dogodek. Tako kot običajno smo 
bile slovenske ekipe lepo sprejete s strani orga-
nizatorjev, v večini smo se nastanili pri petankar-
skih prijateljih na obrobju Prage. 

Kot že rečeno, tekmovalno tokrat nismo bili 
številčni, zato tudi večjih uspehov, torej mesta 
na zmagovalnih stopničkah, nismo posebej pri-
čakovali. Vseeno pa se pri posameznih partijah 
nismo osramotili in ekipe so se na koncu razvr-
stile v sredini razpredelnice. Končna zmaga na 
tem turnirju je šla v Avstrijo. Kljub vsemu pa je 
ponovno potrebno poudariti, da je prava draž 
igrati na slikovitih terenih v Pragi in tako se tja z 
veseljem vračamo tudi zaradi samega petankar-
skega utripa.

Janez Bizjak
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Centrope cup – trojke mix 
Slovaška – Bratislava 2008  
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REZULTATI:

1.  ČEŠKA Hančova Alice,  Koreš Jiri,  Koreš Jiri ml.
2.  FRANCIJA Nicolas Janod,  Brunin Christian,  Laurence Guijarro
3.  POLJSKA Wrobel Mariola,  Blasiak Piotr,  Cilindz Wojciech
4.  SLOVENIJA Kaja Jamnik,  Rok Mrak,  Igor Bračko
5.  POLJSKA Sliz Katja,  Sliz Andrzej,  Sliz Jerdrzej
6.  MADŽARSKA Karpati Zsofia,  Nagy Laszlo,  Fodor Bertalan
7.  SLOVAŠKA Jana Lazarova,  Travniček Ivo,  Martina Snopova
8.  ČEŠKA Nyvltova Lenka,  Klenner Pavel,  Nyvlt Tomaš

9-16.  SLOVENIJA Mateja Sever,  Gregor Sever,  Jože Skrbinek
9-16.  MIX Mayfield Tansy,  Mayfield Paul,  Dzurik Michal
9-16.  ČEŠKA Iva Valenzova,  Pavel Valenz,  Lukaš Valenz
9-16.  ČEŠKA  Pacasova Eva,  Musil Jiri,  Žampach Jiri
9-16.  SLOVENIJA Mojca Herbst,  Janez Hegler,  Slavko Herbst
9-16.  ČEŠKA Lucie Klusova,  Aleš Vencl,  Ivo Michalek,
9-16.  SLOVAŠKA Jana Vodova,  Stano Michal,  Andrej Fratrič
9-16.  SLOVENIJA Tatjana Šeruga,  Zoran Kilibarda,  Matevž Dovžan

18.  SLOVENIJA  Bogdan Kirbiš,  Jožica Zlodej,  Jože Brumec
25.  SLOVENIJA  Tatjana Krušič,  Samo Vezonik,  Munib Smajič 
52.  SLOVENIJA  Kvartuh Vinko,  Kvartuh Mateja,  Bizjak Janez ml.
55.  SLOVENIJA  Lipovšek Angelca,  Spruk Miran,  Lipovšek Martin
59.  SLOVENIJA  Zupanc Nataša,  Vodičar Marjan,  Mlakar Iztok
77.  SLOVENIJA  Vinšek Jožica,  Vinšek Branko,  Kristan Boštjan 
91.  SLOVENIJA  Čanč Katja,  Čanč Sandi,  Puh Milan 
97.  SLOVENIJA  Završnik Vida,  Završnik Jože,  Širnik Jože
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Centrope cup – trojke 
Madžarska – Szigetszentsmikos 2008  

39

1.  MADŽARSKA   
2.  POLJSKA   
3.  SLOVENIJA  Sever Gregor,  Rode Franci,  Brodnik Gorazd 
4.  ČEŠKA   

5-8.  ČEŠKA   
5-8.  ČEŠKA   
5-8.  ČEŠKA   
5-8.  AVSTRIJA   

9-16.  SLOVENIJA  Skrbinek Jože,  Kutlačič Dragan,  Bračko Igor 
9-16.  SLOVENIJA  Spruk Miran,  Novak Slavko,  Novak Nataša 
9-16.  SLOVAŠKA   
9-16.  SLOVAŠKA   
9-16.  MADŽARSKA   
9-16.  MADŽARSKA   
9-16.  AVSTRIJA   
9-16.  AVSTRIJA   

V lestvicah niso upoštevane točke od 17. do 32. mesta, ker smo prejeli le razvrstitev najboljših šestnajstih!!

REZULTATI:
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DP - posamezno
članice - 4. maj 2008 (Vila Ana)
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DP - posamezno
člani - 4. maj 2008 (Vila Ana)

1 Kujavec Darinka Sršeni
2 Zupanc Nataša Sloga A
3 Novak Nataša Lisjaki
3 Traven Japelj Monika Močvirniki Zarja

5-8 Bračič Marija Odpisani
5-8 Kvartuh Majda Sršeni
5-8 Lipovšek Angelca Lisjaki
5-8 Šeruga Tatjana Sršeni
9-12 Gorenc Karmen Sloga A
9-12 Krušič Tatjana Sloga B
9-12 Bračič Laura Medvedi
9-12 Klemenčič Danica Lisjaki

13-21 Vinšek Jožica Arnika
13-21 Lemut Barbara Sloga B
13-21 Kvartuh Kaja Sršeni
13-21 Sadar Karmen Lisjaki
13-21 Herbst Mojca Lisjaki
13-21 Retelj Milica Lisjaki
13-21 Gracelj Lucija Sloga B
13-21 Zlodej Jožica Hrast
13-21 Kvartuh Mateja Sršeni

1 Oprešnik Grega Sloga A
2 Smajić Munib Sloga B
3 Krestić Emsud Stik bar
3 Mrak Rok Medvedi

5-8 Zadravec Miro Odpisani
5-8 Antonijević Dragan Sršeni
5-8 Skrbinek Jože Sloga A
5-8 Mlakar Iztok Sloga B
9-16 Spruk Miran Lisjaki
9-16 Bračko Igor Medvedi
9-16 Kilibarda Zoran Sloga A
9-16 Vodičar Marjan Sloga B
9-16 Dovžan Matevž Sloga A
9-16 Sever Gregor Hribovci
9-16 Gorše Dušan Močvirniki Zarja
9-16 Rode Franci Hribovci

17-24 Ljubijankić Fikret Vila Ana
17-24 Kutlačič Dragan Sloga A
17-24 Kvartuh Vinko Sršeni
17-24 Rumiha Vlado Sloga B
17-24 Kirbiš Bogdan Hrast
17-24 Mihič Rok Hribovci
17-24 Osredkar Brane Medvedi
17-24 Novak Slavko Lisjaki
25-32 Smajić Zijad Medvedi
25-32 Repar Miroslav Sršeni
25-32 Krajnc Franc Vila Ana
25-32 Klemenčič Stane Lisjaki
25-32 Šeruga Andrej Sršeni
25-32 Dobaj Jože Hrast
25-32 Škulj Matjaž Sršeni
25-32 Vinšek Branko Arnika



SLOGA PRVIČ V DEVETIH LETIH

V soboto, 21. junija, je bilo na sporedo deve-
to državno prvenstvo trojk za člane in osmo za 
članice. Tekmovanje je prvič potekalo na igriščih 
Športnega društva Sloga. 

Tokrat je bilo vreme petankarjem še preveč 
naklonjeno, saj nas je že navsezgodaj dolete-
la huda pripeka, tako da so konec dneva začeli 
poleg nekaterih igralcev pregorevati tudi hladil-
niki, saj je bilo težko sproti ohlajevati osvežilne 
napitke. 

Izkušene Sršenke, ki so med drugim sestavlja-
le lanskoletno reprezentanco, so komaj obranile 
naslov državnih prvakinj. 

V finalu so jih skoraj presenetile prav tako iz-
kušene Lisičke, ki jim je uspelo povesti celo 11:4, 
potem pa se jim je popolnoma ustavilo.

Med člani pa je petankarjem Sloge uspelo 
osvojiti prvi naslov državnih prvakov v trojkah. 
Po mnogih zmagah na turnirjih TOUR in po samo 
enem finalu na državnih prvenstvih v tej paradni 
petenkarski disciplini, je bil po devetih letih konč-
no sestavljen mozaik lovorik med člani Sloge. 

Po sedmih finalih, dva sta bila dobljena, ter 
enemu polfinalu Lisjakom tokrat ni uspel preboj 
med štiri najboljše ekipe. V četrfinalu so jih izločili 
zmagovalci sobotnega turnirja in to potem, ko so 
igralci iz Viča že nagnili tehtnico na svojo stran. 
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DP - trojke
21. junij 2008 (Sloga)
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DP - trojke
21. junij 2008 (Sloga)Boštjan Hegler
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DP - trojke
članice - 21. junij 2008 (Sloga)
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DP - trojke
člani - 21. junij 2008 (Sloga)

       
1 SRŠENI Domžale 1 Kvartuh Mateja Šeruga Tatjana Kujavec Darinka  

2 LISJAKI Bičevje 2 Lipovšek Angelca Retelj Milica Klemenčič Danica Dragar Barbara

3 ZARJA mix Traven J.Monika Kršinar Slavica Vrbinc Mateja  

3 LISJAKI Bičevje 1 Novak Nataša Herbst Mojca Juvan Marija  

5 SLOGA A Zupanc Nataša Gorenc Karmen Lotrič Nataša  

5 ARNIKA Sv.Anton Vinšek Jožica Vinšek Danijela Čanč Katja  

7 SRŠENI Domžale 2 Kvartuh Majda Kvartuh Kaja Šeruga Neža  

7 FUŽINE mix Bračič Laura Bračič Marija Jamnik Kaja  

9 SLOGA B Lemut Barbara Gracelj Lucija Krušič Tatjana Dovžan Alenka

9 HRAST Košarac Natalija Zlodej Jožica Hari Nadija  

9 VILA ANA Vorih Barbara Vorih Ana Govednik Božena 

1 SLOGA A1 Kilibarda Zoran Dovžan Matevž Oprešnik Gregor  

2 HRIBOVCI Dolsko 2 Sever Gregor Podgoršek Klemen Novak Robert  

3 SLOGA B2 Španič Srečko Smajič Munib Jankovič Damir  

3 KOJOTI Petanque Živkovič Ljubo Keber Mitja Keber Žiga  

5-8 SLOGA B1 Vodičar Marjan Rumiha Vlado Mlakar Iztok  

5-8 MOČVIRNIKI Zarja Kršinar Matej Gorše Dušan Ramič Senad Japelj Andrej

5-8 LISJAKI Bičevje 1 Hegler Janez Herbst Slavko Novak Slavko Lipovšek Zdravko

5-8 HRIBOVCI Dolsko 1 Rode Franci Mihič Rok Brodnik Gorazd Kokalj Sebastjan

9-12 ODPISANI Fužine Petač Janez Zadravec Miro Bračič Simon  

9-12 VILA ANA 2 Vorih Drago Košič Srečko Rode Franc  

9-12 LISJAKI Bičevje 2 Lipovšek Martin Retelj Samo Spruk Miran Juvan Valentin

9-12 HRAST 3 Brumec Jože Vesiak Marjan Muzek Ivan  

13-15 SLOGA B3 Hegler Boštjan Andrijanič Marjan Erdeljc Darc  

13-15 ARNIKA Sv.Anton Vezonik Samo Čanč Aleksander Širnik Jože  

13-15 VILA ANA 1 Škulj Matjaž Ljubijankič Fikret Verbajs Anton  

16-21 MEDVEDI Fužine Puh Milan Smajič Zijad Đogić Rasim 

16-21 SLOGA A2 Petelin Matjaž Končina Marko Krajnc Aleš Kutlačič Dragan

16-21 HRAST 4 Živko Danilo Bezjak Vinko Ursini Nikola  

16-21 SRŠENI Domžale Kvartuh Vinko Šeruga Andrej Bizjak Janez ml.  

16-21 HRAST 1 Beranič Miran Dobaj Jože Dobaj Janez  

16-21 HRAST 2 Kirbiš Bogdan Peklar Jože Knez Marjan  
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DP - ona&on
dvojke - 5. julij 2008 (Hribovci Dolsko)
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DP - ona&on
dvojke - 5. julij 2008 (Hribovci Dolsko)

1 MEDVEDI Jamnik Kaja Mrak Rok

2 MOČVIRNIKI ZARJA 1 Traven Japelj Monika Ramić Senad

3 HRIBOVCI 2 Mihič Maja Sever Gregor

3 HRIBOVCI 3 Sever Mateja Rode Franci

5-8 HRAST 2 Košarac Natalija Peklar Jože

5-8 HRAST 3 Dobaj Nada Dobaj Jože

5-8 HRIBOVCI 1 Rode Špela Mihič Rok

5-8 MOČVIRNIKI ZARJA 2 Kršinar Slavica Kršinar Matej

9-12 ARNIKA 2 Vinšek Jožica Širnik Jože

9-12 HRAST 1 Zlodej Jožica Kirbiš Bogdan

9-12 SLOGA A Zupanc Nataša Kilibarda Zoran

9-12 SLOGA B3 Lemut Barbara Hegler Boštjan

13-16 HRIBOVCI 5 Novak Bogdana Novak Robert

13-16 LISJAKI 1 Retelj Milica Hegler Janez

13-16 SLOGA B1 Krušič Tatjana Vodičar Marjan

13-16 SLOGA B2 Dovžan Alenka Španič Srečko

17-24 ARNIKA 4 Vezonik Urška Vezonik Samo

17-24 LISJAKI 2 Lipovšek Angelca Lipovšek Martin

17-24 LISJAKI 4 Sadar Karmen Lipovšek Zdravko

17-24 ODPISANI 1 Bračič Marija Zadravec Miro

17-24 ODPISANI 2 Bračko Marija Bračko Drago

17-24 SRŠENI 1 Kvartuh Mateja Kvartuh Vinko

17-24 SRŠENI 2 Kvartuh Majda Bizjak Janez ml.

17-24 VILA ANA Govednik Boža Škulj Matjaž

25-30 ARNIKA 1 Vinšek Danijela Vinšek Branko

25-30 ARNIKA 3 Čanč Katja Čanč Sandi

25-30 ARNIKA 5 Prohart Veronika Kristan Boštjan

25-30 HRIBOVCI 4 Rode Barbara Podgoršek Klemen

25-30 LISJAKI 3 Juvan Marija Spruk Miran

25-30 ODPISANI 3 Torkar Rada Torkar Andrej

DP Ona-On – Brat in sestra najboljša

Šesto državno prvenstvo v  mešanih parih je bilo 
še drugič zaporedoma organizirano na igriščih 
PŠD Hribovci. V vročem in soparnem vremenu se 
je zbralo kar 30 dvojic. 

Kot ponavadi se je tudi tokrat igralo po CUP sis-
temu. Že v prvem krogu se je od tekmovanja po-
slovilo kar nekaj dobrih parov, med drugimi tudi 
nosilci iz lanskega leta, ekipa Sršenov. V drugem 
krogu je izpadla še ena favorizirana in sicer edina 
ekipa Sloge A.

V četrtfinalu so se znašle kar tri ekipe gostiteljev, po 
dve ekipi Hrasta in Močvirnikov ter ena ekipa Med-
vedov. Medveda sta si kot prva zagotovila nastop 
v polfinalu, saj sta bila premagala ekipo Hribovci1. 
Nastop v polfinalu sta si priborili tudi dve domači 
ekipi. Obe sta bili boljši od ekipi Hrasta. Branilca na-
slova (Ramič Senad - Traven-Japelj Monika), sta v in-
ternem dvoboju premagala dvojico Kršinar-Kršinar 
in si kot zadnja zagotovila nastop v polfinalu.  

Kot prvi si je mesto v finalu priborila dvojica Mrak 
Rok in Jamnik Kaja, ki je bila v polfinalu boljša še 
od ene domače ekipe. Tokrat sta s 13 : 0 premagala 
dvojico Rode Franci - Sever Mateja). Branilca naslo-
va sta v polfinalu odpravila še eno ekipo Hribovcev 
(Sever Gregor -  Mihič Maja). 

Dvakratna državna prvaka v finalu nista bila kos 
navezi brat-sestra. 

Kaja Jamnik in Rok Mrak sta po dveh naslovih 
Močvirnikov, dveh naslovih Sloge in enemu naslo-
vu takratnega Polja prvič odnesla naslov državne-
ga prvaka na Fužine.  

Rok Mihič
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DP - dvojke
članice - 7. september 2008 (Splavar–Brezno)

1 SLOGA MIX Nataša Zupanc, Tatjana Krušič

2 SRŠENI 1 Darinka Kujavec, Tatjana Šeruga

3 HRIBOVCI 1 Mateja Sever, Ana Mihič

3 MOČVIRNIKI Zarja 1 Monika Traven Japelj, Slavica Kršinar

5-8 ARNIKA 2 Urška Vezonik, Veronika Prohart

5-8 HRAST 1 Nadija Hari, Natalija Košarac

5-8 LISJAKI 1 Angelca Lipovšek, Milica Retelj

5-8 MEŠANA 1 Barbara Lemut (Sloga B), Jožica Zlodej (Hrast)

9-13 ARNIKA 1 Jožica Vinšek, Katja Čanč

9-13 SPLAVAR 1 Irena Hohnjec, Simona Verčko

9-13 LISJAKI 2 Nataša Novak, Marija Juvan

9-13 SRŠENI 2 Mateja Kvartuh, Kaja Kvartuh

9-13 ODPISANI 1 Irena Jakob, Marija Bračič

DP - dvojke
7. september 2008              (Splavar)



 MLADINCI U-18

1.  JAMNIK Kaja  MEDVEDI Fužine  
2.  MARINKOVIČ Dragan  MEDVEDI Fužine  
3.  KOBAL Žiga  ZARJA Balinček  
3.  VORIH Ana  VILA ANA  

5-8.  KVARTUH Jaka SRŠENI Domžale 
5-8.  RODE Žan HRIBOVCI Dolsko 
5-8.  RISTIČ Sara HRAST 
5-8.  POLJANŠEK Klemen SLOGA 
       
DEČKI IN DEKLICE U-14 

1. KRŠINAR Tea MOČVIRNIKI Zarja 
2. VORIH Timotej VILA ANA 
3. JAPELJ Katarina MOČVIRNIKI Zarja 
3. HEGLER Blaž SLOGA 
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DP - dvojke
člani - 7. september 2008 (Splavar –Brezno)

MLADINSKO PRVENSTVO NA SLOGI

Na igriščih ŠD Sloge je bila dan po Senkinem 
memorialu, torej v nedeljo 31. avgusta, na spo-
redu še ena petankarska prireditev in sicer dr-
žavno prvenstvo posameznikov v kategorijah 
mladincev ter dečkov in deklic. 

Žal smo bili priča zelo skromni udeležbi,  
morda celo najslabši doslej. Jasno, nekateri so 
odrasli v člane, nekaterih ni bilo, novih nado- 
budnih kratkohlačnikov pa enostavno ni. 

Ne glede na to je v starejši kategoriji mladin-
cev zasluženo zmagala Kaja Jamnik, ki je dotič-
no leto nizala uspeh za uspehom, medtem ko je 
v mlajši kategoriji, v kateri so nastopili le štirje 
otroci,  naslov prvakinje prav tako zasluženo 
ubranila Tea Kršinar.
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DP - posamezno
mladinci - 30. avgust 2008 (Sloga)

1 SLOGA A 2 Zoran Kilibarda, Gregor Oprešnik

2 MEDVEDI 2 Zijad Smajić, Rasim Đogić

3 SLOGA B 1 Marjan Vodičar, Munib Smajić

3 SLOGA A 3 Jože Skrbinek, Dragan Kutlačič

5-8 HRAST 1 Jože Brumec, Vlado Sagadin

5-8 HRIBOVCI 2 Jože Mihič, Robert Novak

5-8 MEDVEDI 1 Janez Jamnik, Brane Osredkar

5-8 SRŠENI 1 Dragan Antonijević, Andrej Šeruga

9-16 ARNIKA 1 Branko Vinšek, Samo Vezonik

9-16 VILA ANA 2 Srečko Kosič, Drago Vorih

9-16 HRIBOVCI 3 Franci Rode, Sebastjan Kokalj

9-16 SPLAVAR 2 Silvester Vogrin, Simon Šauperl

9-16 LISJAKI 2 Martin Lipovšek, Samo Retelj

9-16 SLOGA B 2 Srečko Španič, Vlado Rumiha

9-16 ODPISANI 1 Janez Petač, Miro Zadravec

9-16 STIK BAR 1 Emsud Krestić, Boštjan Žabjek

17-24 HRAST 2 Bogdan Kirbiš, Marjan Knez

17-24 HRAST 4 Ivan Muzek, Marjan Vesiak

17-24 VILA ANA 3 David Letnikoski, Jože Hrovat

17-24 HRIBOVCI 1 Rok Mihič, Gregor Sever

17-24 SPLAVAR 1 Dušan Mihelj, Marko Praznic

17-24 LISJAKI 1 Janez Hegler, Slavko Novak

17-24 SLOGA A 1 Matevž Dovžan, Hine Prusnik

17-24 SRŠENI 2 Vinko Kvartuh, Janez Bizjak ml.

25-32 ARNIKA 2 Sandi Čanč, Jože Širnik

25-32 ARNIKA 3 Jože Zaveršnik, Boštjan Kristan

25-32 HRAST 3 Jože Peklar, Nikola Ursini

25-32 VILA ANA 1 Anton Verbajs, Fikret Ljubijankić

25-32 MOČVIRNIKI ZARJA 1 Dušan Gorše, Matej Kršinar

25-32 SPLAVAR 4 Boštjan Iršič, Damjan Ahej

25-32 LISJAKI 3 Miran Spruk, Lipovšek Zdravko

25-32 SLOGA A 4 Marko Končina, Aleš Krajnc

33 SPLAVAR 3 Sandi Grum, Hohnjec Jože

Boštjan Hegler



HRIBOVCI POBRALI VSE

Letošnje državno prvenstvo v pozicijskem zbi-
janju se je odvijalo na Fužinah. Medvedi so se z 
organizacijo izkazali. Šest igrišč za zbijanje so na-
redili kar na košarkaških igriščih. Tako so bili imeli 
vsi enake pogoje za zbijanje. Najboljše so zbijali 
Hribovci, saj so v obeh konkurencah zmagali.  

Lansko leto je v moški konkurenci nastopalo 
32 tekmovalcev, letos pa se je ta številka močno 
povečala. Nastopilo je kar 53 tekmovalcev.  Le-
tošnja favorita za zmago sta bila Oprešnik Gre-
gor (Sloga A) in Sever Gregor (Hribovci). 

V prvi seriji so med osem najboljših napredo-
vali štirje tekmovalci z najboljšim rezultatom. 
To so bili: Oprešnik Gregor je zbral 41 točk, Mi-
hič Rok je zbral 36 točk, Kobal Janez (Zmajčki-
Zarja) je zbral 29 točk in Sever Gregor (Hribov-
ci), ki je zbral 26 točk. 

Omenjenim štirim so se v četrtfinalnih dvobo-
jih pridružili še: Mrak Rok, Lipovšek Martin,  Biz-
jak Janez in Bračko Drago.

V medsebojnih dvobojih so bili boljši tisti,  
ki so se prvi uvrstili med osem najbolših. Opre-
šnik je s 44:13 premagal Bračka. Mihič je s 22:12 
odpravil Bizjaka. Kobal je bil boljši od Lipovška, 
premagal ga je 21:12.  Sever pa je bil boljši od 
Mraka. Rezultat tega dvoboja je bil 32:19 za Se-
verja.

V prvem polfinalu sta se pomerila prva favorita 
tega turnirja, Oprešnik in Sever.  Zmago je slavil 
slednji, končni rezultat pa je bil 27:23 v prid Se-
verja. V drugem polfinalu sta se pomerila Mihič 
Rok in naš prvi predsednik Kobal Janez. Kobalu 
izkušnje niso pomagale. Mihič je bil boljši in se 
uvrstil v velike finale. Rezultat tega polfinala je 
bil 22:17 za Hribovca.

Finale je bil povsem Hribovski. Sever je bil cel 
čas v ospredju. Na koncu se je Mihiču uspelo z 
balini približati na štiri točke zaostanka. Imel je 
celo zbijanje balinčka za zmago a mu ni uspelo. 

Sever je tako vknjižil prvi naslov državnega  
prvaka v zbijanju.

V ženski konkurenci je nastopilo 19 tekmovalk. 
Priča smo bili tudi manjšemu presenečenju.

V predtekmovanju je največji rezultat naredila 
Mateja Sever (Hribovci), naredila je kar 26. Ne-

posredno v četrtfinale so se uvrstile še Vorih Ana 
(Vila Ana), Kvartuh Mateja (Sršeni)  in rahlo pre-
senečenje, Bračič Marija (Odpisani).  Nekoliko 
presenetljivo se neposredno v finale ni uvrstila 
večkratna zmagovala Tatjana Šeruga (Sršeni). 

V drugem krogu so bile najboljše Traven Ja-
pelj (Močvirniki), Šeruga Tatjana (Sršeni), Herbst 
Mojca (Lisjaki) in Kujavec Darinka (Sršeni).  

V polfinalu je bila Sever Mateja s 31:20 boljša 
od Traven Japelj Monike, Šeruga Tatjana pa je 
bila z 22:9 boljša od mladinke Vorih Ane.

V finalu sta se »udarili« Mateja in Tatjana. Ta-
tjana je bila še devetič zaporedoma v finalu, a je 
tokrat šele drugič izgubila.  Tatjana je bila večino 
časa v ospredju. Na koncu se je Mateja izkazala 
z balini, Tatjana pa je zadnjega balina za zmago 
zgrešila in naslov je šel k Hribovki.  Končni rezul-
tat je bil prav neverjeten saj so obe igralki nare-
dili čez magičnih 30 – 34:33 je bilo.  

Sever Mateja je zasluženo osvojila prvo me-
sto saj je delala tako dobre rezultate (22, 21, 31, 
34), da so ji celo moški zavidali.

Med dekleti smo bili deležni prijetnega pre-
senečenja, saj je mladinka Ana Vorih z odličnim 
nastopom osvojila bronasto medaljo. Prav tako 
je prav prijetno presenetila Marija Bračič (Odpi-
sani), ki se je v kot prva uvrstila neposredno v 
četrtfinale, na koncu pa je zasedala mesta med 
5 in  8.

Na Fužinah smo bili tako priča »trojni« Sever-
jevi zmagi, saj je bila Mateja Sever v  času zbija-
nja v šestem mesecu nosečnosti, ponosni očka 
Gregor pa je zmagal v moški konkurenci. 
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DP - pozicijsko zbijanje 
27. september 2008 (BŠD Fužine)
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DP - pozicijsko zbijanje 
27. september 2008 (BŠD Fužine)

1 Sever Mateja Hribovci
2 Šeruga Tatjana Sršeni Domžale
3 Vorih Ana Vila Ana
3 Traven Japelj Monika Močvirniki Zarja

5-8 Herbst Mojca Lisjaki
5-8 Bračič Marija Odpisani
5-8 Kvartuh Mateja Sršeni Domžale
5-8 Kujavec Darinka Sršeni Domžale
9-16 Vinšek Jožica Arnika Sv. Anton
9-16 Košarac Natalija Hrast
9-16 Lipovšek Angelca Lisjaki
9-16 Novak Nataša Lisjaki
9-16 Jamnik Kaja Medvedi Fužine
9-16 Zupanc Nataša Sloga A
9-16 Kvartuh Majda Sršeni Domžale
9-16 Kvartuh Kaja Sršeni Domžale

17-19 Lemut Barbara Sloga B
17-19 Krušič Tatjana Sloga B
17-19 Zlodej Jožica Hrast

1 Sever Gregor Hribovci
2 Mihič Rok Hribovci
3 Kobal Janez Zarja Balinček
3 Oprešnik Grega Sloga A

5-8 Bizjak Janez Sršeni Domžale
5-8 Bračko Drago Odpisani
5-8 Lipovšek Martin Lisjaki
5-8 Mrak Rok Medvedi Fužine
9-16 Brumec Jože Hrast
9-16 Japelj Andrej Močvirniki Zarja
9-16 Kršinar Matej Močvirniki Zarja
9-16 Novak Robert Hribovci
9-16 Prusnik Hine Sloga A
9-16 Rode Franci Hribovci
9-16 Rode Žan Hribovci
9-16 Zadravec Miro Odpisani

17-24 Bračič Simon Odpisani
17-24 Hegler Janez Lisjaki
17-24 Kvartuh Vinko Sršeni Domžale
17-24 Mlakar Iztok Sloga B
17-24 Antonijević Dragan Sršeni Domžale
17-24 Osredkar Brane Medvedi Fužine
17-24 Hegler Boštjan Sloga B
17-24 Jamnik Janez Medvedi Fužine
17-24 Ljubijankić Fikret Vila Ana
26-32 Horvat Jože Vila Ana
26-32 Kobal Žiga Zarja Balinček
26-32 Leben Stane Medvedi Fužine
26-32 Novak Slavko Lisjaki
26-32 Podgoršek Klemen Hribovci
26-32 Dovžan Matevž Sloga A
26-32 Vinšek Branko Arnika Sv. Anton
33-46 Puh Milan Medvedi Fužine
33-46 Bezjak Vinko Hrast
33-46 Kirbiš Bogdan Hrast
33-46 Spruk Miran Lisjaki
33-46 Petač Janez Odpisani
33-46 Herbst Slavko Lisjaki
33-46 Muzek Ivan Hrast
33-46 Sagadin Vlado Hrast
33-46 Peklar Jože Hrast
33-46 Kilibarda Zoran Sloga A
33-46 Vesiak Marjan Hrast
33-46 Kvartuh Jaka Sršeni Domžale
33-46 Marinković Dragan Medvedi Fužine
33-46 Petek Darko Hribovci

Rok Mihič
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TOUR - trojke 
19. april 2008 (SRŠENI, Domžale)
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REZULTATI:

OB ROB TURNIRJU V DOMŽALAH 2008 

Začeli bi z zdaj že daljnim letom 2003, ko smo v Dom-
žalah na parkirišču za TEN-TEN priredili praktično prvi 
večji mednarodni turnir v Sloveniji z udeležbo preko 120 
petankarjev in petankaric iz Avstrije, Madžarske, Češke 
in Slovenije. Takrat še nismo vedeli, da bodo domžalska 
igrišča (bilo jih je kar nekaj na več lokacijah) pravzaprav 
pisala zgodovino slovenske petanke na najvišji ravni, 
tako pri organizacijski kot družabni sceni. Nadaljevali 
smo naslednje leto, ko se nam je pridružilo še več tek-
movalcev iz domovine in tujine. Igrala nam je godba, 
imeli smo razne ob-tekmovalne dejavnosti, žgoče son-
ce je dobesedno ožgalo vse nastopajoče, obiskali so nas 
prijatelji iz domovine petanke Francije, …, nasploh je 
turnir ponesel ime mesta Domžal v petankarski svet. 

Vrhunec našega organizacijskega prizadevanja pa je 
bilo jubilejno leto 2005 (takrat je klub praznoval 100-
letnico), ko se je preko 200 udeležencev iz 10 držav 
udeležilo prav v Domžalah novoustanovljenega tekmo-
vanja Centrope Cup za države srednje Evrope, turnir pa 
je obenem sovpadal tudi s praznovanjem občinskega 
praznika. Prav v posebno čast smo na tekmovanju imeli 
pozdraviti predsednika svetovne zveze Clauda Azema. 
Za nameček smo podpisali še pogodbo o sodelovanju 
z Balinarsko zvezo Slovenije. Kar nekaj anekdot z dom-
žalskega turnirja se še danes spomnimo iz tistih časov 
(spanja poljskih tekmovalcev pod milim nebom, pre-
kinitev turnirja zaradi ugasnjenega reflektorja, razbitih 
kozarcev, srečelova v zbijanju ...), lahko bi spisali pravi 
anale o domžalskih turnirjih. Vseeno pa smo bili najbolj 
veseli prav domačih-slovenskih uspehov na turnirjih z 
zelo močno udeležbo. Večkrat smo pozno v noč, pravza-
prav že naslednjega dne dočakali zmagovalce turnirja. 
Centrope Cup smo priredili še v letu 2006, ko so bile na 
vrhu kar štiri slovenske ekipe, kar se do sedaj v zgodovini 
CC še ni ponovilo. Tudi v naslednjih dveh sezonah smo 
ob koncu aprila še priredili mednarodna turnirja, sicer s 
skromnejšo mednarodno, zato pa toliko močnejšo do-
mačo konkurenco. 

Žal se vsaka stvar enkrat zaključi in tako smo se tudi 
organizatorji domžalskih turnirjev odločili, da se za ne-
kaj časa umaknemo pri prirejanju turnirjev petanke na 
najvišji ravni. Lahko ugotovimo, da po nekaj letih neko-
liko pade tudi motivacija, še posebej če je organizacijski 
vrh bil že nekako dosežen v preteklih letih. Vzrok naše-
mu umiku je delno tudi situacija ob turnirju leta 2008, 
ko nam pravzaprav nič ni bilo naklonjeno. Nemogoče 
vreme nam je skoraj preprečilo izvedbo turnirja, saj so 
bila igrišča nekaj ur pred tekmo še poplavljena, grozeči 
oblaki pa so vseskozi ponujali sliko, kot da hočejo takoj 
uničiti naš trud. Zalomilo se je še pri gostincu, ki nam 
je tik pred zdajci odpovedal svojo uslugo, tako da smo 
ostali brez organizirane prehrane, čeprav nam je bila 
obljubljena. Vse kar je bilo prejšnja leta samo po sebi 
umevno, nam je tokrat ponagajalo po najbolj črnem 
scenariju. A vseeno smo kljub temu dobili zmagovalce 
tudi šestega tradicionalnega turnirja Domžale Open. 

Vsega skupaj je bilo torej šest močnih mednarodnih 
turnirjev z imenitno udeležbo in prijetnimi spomini, ki 
bodo vsekakor prekrili slabe trenutke (neutemeljene 
tožbe domžalskega organizatorja zaradi malomarnosti, 
finančne »luknje« pri pokrivanju stroškov turnirja, me-
tanja polen pod noge organizatorjem s strani večnih 
petankarskih godrnjačev …). Naj se ob tej priložnosti 
zahvalimo vsem, ki so kakor koli pomagali pri soustvar-
janju slovenske petankarske zgodovine ob domžalskih 
turnirjih. Na nekatere, ki so brez odvečnih besed preda-
no in nesebično pomagali, smo se vedno lahko zanesli. 
Če pogledamo nazaj, so bili to pravzaprav vrsto let pravi 
petankarski prazniki in ni nam žal, da so se zgodili. Gle-
de na zagnanost nekaterih petankarskih sredin pa ne 
dvomimo, da se bo organizacijska uspešnost prirejanja 
turnirjev v Sloveniji tudi v bodoče nadaljevala.

1 SLOGA A2 Kilibarda Zoran,  Dovžan Matevž,  Oprešnik Gregor
2 HRIBOVCI 3 Sever Gregor,  Novak Robert,  Rode Žan
3 MEDVEDI 1 Osredkar Brane,  Bračko Igor,  Mrak Rok
3 LISJAKI 2 Hegler Janez,  Novak Slavko,  Herbst Mojca

5-8 HRIBOVCI 1 Mihič Rok,  Podgoršek Klemen,  Brodnik Gorazd
5-8 MOČVIRNIKI Zarja Gorše Dušan,  Kršinar Matej,  Traven Japelj Monika
5-8 SLOGA A3 Petelin Matjaž,  Kutlačič Dragan,  Skrbinek Jože
5-8 SLOGA MIX 1 Smajič Munib,  Jankovič Damir,  Prusnik Hinko, (rez. Sorio Oscar)
9-16 HRIBOVCI 2 Rode Franci,  Hasnaš Mateja,  Kokalj Sebastjan
9-16 SRŠENI 1 Kvartuh Vinko,  Kvartuh Mateja,  Bizjak Janez ml., (rez. Šeruga Andrej)
9-16 FUŽINE MIX 1 Bračič Laura,  Leben Stane,  Zadravec Miro
9-16 LISJAKI 1 Lipovšek Martin,  Lipovšek Angelca,  Retelj Samo
9-16 HRAST 1 Brumec Jože,  Vesiak Marjan,  Sagadin Vlado
9-16 ARNIKA 1 Vinšek Branko,  Vezonik Samo,  Kristan Boštjan
9-16 SLOGA A1 Bregar Matevž,  Končina Marko,  Šraj Matej, (rez. Krajnc Aleš)
9-16 SLOGA B Vodičar Marjan,  Rumiha Vlado,  Mlakar Iztok

17-24 SRŠENI 2 Antonijevič Dragan,  Kujavec Darinka,  Šeruga Tatjana
17-24 MEDVEDI 2 Puh Milan,  Đogič Rasim,  Smajič Zijad
17-24 ODPISANI 1 Bračko Drago,  Petač Janez,  akob Irena
17-24 LISJAKI 3 Spruk Miran,  Herbst Slavko,  Novak Nataša, (rez. Retelj Milica)
17-24 HRAST 3 Peklar Jože,  Košarac Natalija,  Knez Marjan
17-24 SLOGA MIX 2 Zupanc Nataša,  Krušič Tatjana,  Španič Srečko, (rez. Hegler Boštjan)
17-24 MEŠANA Verbajs Anton,  Košič Srečko,  Ruparčič Vlado
17-24 SPLAVAR 1 Mihelj Dušan,  Praznic Marko,  Šauperl Simon
25-32 ZARJA MIX Japelj Katarina,  Kršinar Tea,  Kobal Žiga
25-32 SRŠENI 3 Bizjak Janez st.,  Cerar Jože,  Berlec Borut, (rez. Berlec Gregor)
25-32 FUŽINE MIX 2 Marinkovič Dragan,  Bračič Simon,  Korez Peter
25-32 FUŽINE MIX 3 Bračič Marija,  Hribar Marko,  Trtnik Aleš
25-32 HRAST 2 Muzek Ivan,  Kirbiš Bogdan,  Bezjak Vinko
25-32 ARNIKA 2 Vinšek Jožica,  Vinšek Danijela,  Čanč Katja
25-32 SPLAVAR 2 Vogrin Silvo,  Iršič Boštjan,  Verčko Simona
25-32 KBC 1 Rauber Karel,  Kosiak Claus,  Poll Edwin
25-32 KBC 2 Albrecht Robert,  Pierzl Alfred,  Lintner Günther
33-34 ARNIKA 3 Čanč Sandi,  Bratuša Matej,  Lužnik Lucija

Janez Bizjak
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TOUR - trojke 
31. maj 2008 (ARNIKA, Vuzenica)
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1. SLOGA A1 Kilibarda Zoran Dovžan Matevž Oprešnik Gregor  
2. MEDVEDI Osredkar Brane Bračko Igor Mrak Rok  
3. SLOGA A2 Prusnik Hine Kutlačič Dragan Skrbinek Jože  
3. MOČVIRNIKI Zarja  Kršinar Matej Gorše Dušan Traven Japelj Monika  

5-8. SRŠENI 2 Kujavec Darinka Antonijevič Dragan Šeruga Tatjana  

5-8. SPLAVAR 2 Praznic Marko Mihelj Dušan Verčko Simona  

5-8. SLOGA B1 Vodičar Marjan Mlakar Iztok Rumiha Vlado  

5-8. FUŽINE MIX 2 Bračič Laura Jamnik Kaja Bračič Simon  

9-16. VILA ANA Vorih Drago Ljubijankič Fikret Košič Srečko  

9-16. ARNIKA 1 Vinšek Branko Vezonik Samo Kristan Boštjan  

9-16. SRŠENI 1 Kvartuh Jaka Kvartuh Vinko Kvartuh Mateja Bizjak Janez ml.

9-16. HRAST 1 Beranič Miran Dobaj Jože Dobaj Janez  

9-16. HRAST 2 Despotovič Mladen Peklar Jože Vivola Katarina  

9-16. FUŽINE MIX 1 Puh Milan Đogič Rasim Zadravec Miro  

9-16. LISJAKI 2 Novak Nataša Herbst Slavko Spruk Miran  

9-16. SLOGA B2 Hegler Boštjan Španič Srečo Dovžan Alenka  

17. LISJAKI 3 Lipovšek Martin Lipovšek Angelca Juvan Valentin  

18. SLOGA MIX Smajič Munib Zupanc Nataša Krušič Tatjana  

18. LISJAKI 4 Klemenčič Stane Klemenčič Danica Lipovšek Zdravko Juvan Marija

20. LISJAKI 1 Herbst Mojca Novak Slavko Hegler Janez  

20. SPLAVAR 3 Iršič Boštjan Vogrin Barbara Šauperl Simon  

22. ARNIKA 2 Čanč Sandi Čanč Katja Vinšek Jožica  

23. HRAST 3 Brumec Jože Vesiak Marjan Zlodej Jožica  

24. ARNIKA 3 Vinšek Danijela Bratuša Matej Deutsch Jože  

25. HRAST 4 Knez Marjan Veber Ivan Dobaj Nada  

25. SPLAVAR 1 Hohnjec Irena Hohnjec Jože Vogrin Silvester  

27. ARNIKA 4 Zaveršnik Jože Širnik Jože Prohart Veronika  

REZULTATI:
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TOUR - dvojke 
7. junij 2008 (ZARJA, Ljubljana)
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REZULTATI:

1 HRIBOVCI 1 Sever Gregor, Miihič Rok  

2 SLOGA B3 Mlakar Iztok, Smajič Munib  

3 KOJOTI Živkovič Ljubo, Keber Mitja  

3 SRŠENI 1 Kvartuh Kaja, Kvartuh Mateja  

5 HRIBOVCI 2 Sever Mateja, Brodnik Gorazd  

5 LISJAKI 1 Novak Slavko, Herbst Mojca, Retelj S.

5 LISJAKI 2 Herbst Slavko, Novak Nataša  

5 LISJAKI 4 Hegler Janez, Spruk Miran  

9 ARNIKA 2 Vinšek Jožica, Kristan Boštjan  

9 FUŽINE MIX 1 Đogič Rasim, Petač Janez  

9 FUŽINE MIX 2 Osredkar Brane, Zadravec Miro  

9 LISJAKI 3 Lipovšek Martin, Lipovšek Angelca  

9 MEŠANA 3 Kutlačič Dragan, Košarac Natalija  

9 SLOGA B2 Španič Srečo, Rumiha Vlado  

9 SRŠENI 3 Bizjak Janez ml., Kvartuh Vinko  

9 VILA ANA 1 Letnikoski David, Horvat Jože  

17 Močvirniki Z. 2 Gorše Dušan, Ruparčič Vlado  

18 MEŠANA 1 Kvartuh Jaka, Rode Žan  

19 VILA ANA 2 Škulj Matjaž, Verbajs A., Verbajs A.

19 VILA ANA 3 Vorih Drago, Ljubijankič Fikret  

21 SRŠENI 2 Antonijevič Dragan, Kujavec Darinka  

22 MEDVEDI 1 Mrak Rok, Bračko Igor  

23 HRIBOVCI 3 Kokalj Sebastjan, Novak Robert  

24 ARNIKA 3 Čanč Sandi, Čanč Katja  

25 SLOGA B1 Vodičar Marjan, Hegler Boštjan  

26 SLOGA MIX Zupanc Nataša, Krušič Tatjana  

27 SRŠENI 5 Šeruga Andrej, Šeruga Jera, Cerar J.

28 Močvirniki Z. 1 Kosar Tone, Traven Japelj Monika  

29 FUŽINE MIX 4 Leben Stane, Bračič Marija  

30 SLOGA A Dovžan Matevž, Kilibarda Zoran  

31 MEŠANA 2 Jamnik Kaja, Keber Žiga  

32 ARNIKA 1 Vinšek Branko, Bratuša Matej  

33 SRŠENI 4 Šeruga Tatjana, Šeruga Urška  

34 ZARJA Balinček  Lazar Edi, Lazar Miha  

35 MEDVEDI 2 Puh Milan, Smajič Zijad  

36 HRAST 2 Zlodej Jožica, Veber Ivan  

37 FUŽINE MIX 3 Marinkovič Dragan, Bračič Simon  

38 HRAST 1 Peklar Jože, Brumec Jože  

39 LISJAKI 6 Klemenčič Stane, Klemenčič Danica  

40 LISJAKI 5 Lipovšek Zdravko, Sadar Karmen  

40 MEŠANA 4 Kobal Žiga, Poljanšek Klemen
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TOUR - trojke 
20. september 2008 (VILA ANA, Slape)
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REZULTATI:

1 MEDVEDI Osredkar Brane  Bračko Igor Mrak Rok
2 SLOGA A Kilibarda Zoran  Dovžan Matevž Oprešnik Grega
3 VILA ANA 2 Vorih Drago  Ljubijankič Fikret Košič Srečko
3 LISJAKI 2 Novak Nataša Novak Slavko Spruk Miran

5-8. SRŠENI Kujavec Darinka Antonijević Dragan Šeruga Tatjana

5-8. HRIBOVCI 2 Sever Mateja Mihič Rok Rode Žan Mihič Ana

5-8. SLOGA MIX 2 Smajić Munib Kutlačič Dragan Skrbinek Jože

5-8. JANČE 2 Marolt Anton Marolt Roman Birk Primož

9-16. MOČVIRNIKI ZARJA Traven Japelj Monika Gorše Majda Gorše Dušan  Kršinar Matej

9-16. VILA ANA 1 Govednik Beno Rode Franci st Horvat Jože Vorih Ana

9-16. LISJAKI 1 Herbst Mojca Herbst Slavko Hegler Janez

9-16. LISJAKI 3 Lipovšek Angelca Retelj Samo Lipovšek Tine

9-16. HRAST 2 Kirbiš Bogdan Peklar Jože Košarac Natalija

9-16. HRIBOVCI 1 Sever Gregor Brodnik Gorazd Novak Robert

9-16. MEŠANA 2 Končina Marko Bizjak Janez (Sršeni) Petelin Matjaž (Sloga A)

9-16. MEŠANA 3 Kvartuh Janez Keber Miro Birk Srečo

17 JANČE 1 Pleško Tone Hvala Zlato Končar Roman

18 ODPISANI Petač Janez Bračko Drago Zadravec Miro

19 ARNIKA 1 Vinšek Branko Vezonik Samo Čanč Sandi

19 SLOGA B2 Vodičar Marjan Rumiha Vlado Mlakar Iztok

21 HRAST 1 Brumec Jože Sagadin Vlado Bezjak Vinko

22 ARNIKA 2 Vinšek Jožica Širnik Jože Kristan Boštjan

22 SLOGA B1 Erdeljc Darc Zorc Bogdan Dimnik Stojan

24 MEŠANA 1 Zlodej Jožica (Hrast) Retelj Milica (Lisjaki) Lemut Barbara (Sloga B)

25 SLOGA MIX 1 Zupanc Nataša Krušič Tatjana Adrijanič Marjan

26 LISJAKI 4 Juvan Marija Juvan Tine Lipovšek Zdravko



PRVI TURNIR MAJSKIH HROŠČOV

S prihodom novih petankarjev na Bičevje je 
zavel nov veter in padla je ideja o organizaciji 
družabnega turnirja. Tako smo v letu 2008 do-
mača družabna tekmovanja popestrili s prvim, 
od sedaj naprej tudi tradicionalnim, turnirjem za 
prehodni pokal, MAJSKI HROŠČI.

Vsi člani smo po svojih najboljših močeh 
prispevali svoj delež pri organizaciji in tako je 
26.aprila lahko v svet petanke pogledal tudi tur-
nir na Bičevju.

Že cel teden pred turnirjem smo spremljali 
vremensko napoved in obeti niso bili najboljši. 
Še v petek je močno deževalo in prepričani smo 
bili da nam bo vreme vzelo ves trud. 

V soboto zjutraj smo se prebudili v malo 
hladno,megleno in oblačno jutro, toda vse je ka-
zalo da dežja ne bo. Res se je izkazalo, da nas na-
rava ne bo premagala in kmalu po pričetku tur-
nirja je sonce premagalo oblake in cel dan smo 
lahko uživali v lepem pomladanskem dnevu.

Turnirja se je udeležilo 19 ekip (dvojk). Vsi so 
bili že navsezgodaj borbeno razpoloženi, zato 
so po jutranjem okrepčilu, z vso vnemo začeli 
s tekmovanjem. Najprej se je igralo pet »švicar-
jev«, nato pa se je najboljših osem, v izločilnih 
dvobojih, pomerilo za nagrade. 

Skozi celoten turnir je potekal tudi srečelov in 
tako pri petankanju kot tudi pri srečelovu sreča 
ni bila enakomerno porazdeljena. Nekateri so 
imeli več sreče pri kroglah, drugi pri srečelovu.

Vseeno so bili vsi sodelujoči  zadovoljni, da so 
to soboto preživeli na Bičevju v družbi »majskih 
hroščev« in »lisjakov«.  
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Turnir dvojk MAJSKI HROŠČI
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Turnir 
MAJSKI HROŠČI

1. mesto: SLOGA 2 Kilibarda Zoran, Dolžan Matevž 
2. mesto: LISJAKI 1 Lipovšek Tine, Lipovšek Angelca 
3. mesto: MAGIC TEAM Skrbinek Jožko, Kirbiš Bogdan 
3. mesto: HRAST 2 Dobaj Jože, Zlodej Jožica 

Avtor: Slavko Novak



1. MARTINOV TURNIR – Dobrovci 2008

Gostišče Veseli štajerc (Živko Danilo) je ob 45. let-
nici delovanja gostišča priredil 1. Martinov turnir.

Turnir, je bil 8.11.2008 za gostiščem. Živku so na 
pomoč pri organizaciji priskočili tudi člani petan-
karskega društva Hrast. 

Kljub slabšemu vremenu, se je tekmovanja ude-
ležilo 17 ekip. Vzdušje je bilo takšno kot se spodo-
bi za takšno zvrst tekmovanja. Tekmovalo se je štiri 
kroge »Švicarskega sistema«. 

V čertfinalu so se ekipe pomerile med seboj na 
izpadanje. Že v četrtfinalu so izpadli eni izmed 
glavnih favoritov za zmago (Rumiha, Kilibarda, 
Dovžan) od katerih so bili boljši Strojanovi (Mihič, 
Rode Ž., Vorih). Uvrstitev v polfinale so si zagotovili 
še Grobarji, Hribovci jr. in Lisjaki 1. 

V prvem polfinalu so se med seboj pomeri-
li Hribovci jr. in Strojanovi. Strojanom kljub kraji 
petank in ostalih rekvizitov  ni uspelo premagati 
Hribovcev.Končni rezultat je bil 13:6 za Hribovce.  
V drugem polfinalu so se pomerili Grobarji (Muzek, 
Šana, Veber) in Lisjaki 1 (Hegler, Herbst, Herbst).  
V dramatičnem dvoboju so morali domači priznati 
premoč trojici H, bilo je 10:13. 

V tekmi za tretje mesto so Strojani s 15:3 ugnali 
Grobarje. Grobarji niso bili kos hitrim prstom Stro-
janovih, zato je bil poraz neizbežen. 

V tekmi za prvo mesto so Hribovci po napetem 
in dramatičnem začetku premagali izkušeno trojico 
Lisjakov. Dvoboj je bil od prvega do tretjega seta,  
ko je bilo na semaforju 1:1, neverjetno napet, nato 
pa je napetost popustila in Hribovci so slavili s 15:1. 

Organizator se je zelo potrudil. Udobje, hrana, pi-
jača in nasploh počutje na 1. Martinovem turnirju 
je bilo več kot dobro. Svoj 6 križ (60. rojstni dan) 
pa je na dan tekmovanja prejel tudi Ivan Muzek, ki 
je udeležencem natočil deci rujnega, ti pa so mu 
vrnili z pesmico, ki si jo je ob rojstnem dnevu še 
kako zaslužil. 
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Martinov turnir –  Dobrovce
8. november 2008
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Zimska liga 2008/2009
Dvorana Zarja

REZULTATI:
četrtfinale

Hribovci jr. Piromani 13 : 05
Trije Mušketirji Strojanovi 04 : 13
Grobarji Zuli bar 13 : 05
Lisjaki 1 Kamnoseki 13 : 03

polfinale
Hribovci jr. Strojanovi 13 : 06
Grobarji Lisjaki 1 10 : 13

finale  -  za 3. mesto
Strojanovi Grobarji 15 : 03

finale  -  za 1. mesto
Hribovci jr. Lisjaki 1 15 : 01

Končni vrstni red:
1. Hribovci jr. Brodnik , Gorše D., Rode F.
2. Lisjaki 1 (Hegler J., Herbst M., Herbst S.
3. Strojanovi Mihič R., Rode Ž., Vorih D.
3. Grobarji Muzek, Šana, Veber
5. Zuli bar Brumec, Vlado, Vezjak
6. Piromani Antonijevič, Šeruga, Spruk
7. Trije mušketirji Kilibarda, Rumiha, Dovžan
8. Kamnoseki Jus, Petrovič, Knez

Napisal:  Rok Mihič Napisal:  Rok Mihič

Končna lestvica

Mesto Ekipa Zmag Porazov P.R. Točke

1 Vila Ana 7 1 11 7

2 Hribovci 7 1 12 7

3 Kadeti 6 2 4 6

4 Sršeni 4 4 2 4

5 Močvirniki 4 4 2 4

6 Zarja Balinček 4 4 -2 4

7 Vibo 2 6 -6 2

8 Lisjaki 1 7 -12 1

9 Guns & Roses 1 7 -10 1

Zimska liga 2008/2009 se je še drugo leto za-
pored igrala v dvorani BŠK Zarja. Tekmovanja, 
ki  se ga je udeležilo 9 ekip, se je pričelo 13. no-
vembra 2008 in končalo 29. januarja 2009. 

V tem času je bilo veliko napetih dvobojev. Kdo 
bo zmagovalec zimske lige, se ni vedelo vse do za-
dnjega kroga. V igri za prvo mesto so bili Kadeti, 
Hribovci in Vila Ana. 

Dva kroga pred koncem je imela Vila Ana pri-
ložnost, da si že krog pred koncem zagotovi sku-
pno zmago, a so bili takrat od njih boljši Kadeti. 
V zadnji krog so šle vse omenjene tri ekipe z po 
šestimi zmagami. V zadnjem krogu so se med se-
boj pomerili Hribovci in Kadeti, Vila Ana pa je 
imela nekoliko lažje delo, saj so jim nasproti stali 
Guns&Roses, ki so na koncu zasedli zadnje mesto. 
Hribovci so Kadete odpravili s 3 : 0, Vila Ana pa 
je z 2 : 1 odpravila Guns&Roses. Kadeti so tako 
zasedli končne tretje mesto Hribovci pa so kljub 
zmagi in boljši razliki zasedli končno drugo mesto, 
saj so v medsebojni tekmi izgubili proti končnemu 
zmagovalcu Vila Ana.

Zimska liga se je tudi letos zelo dobro obnesla. 
Organizator tega tekmovanju se je zelo potrudi, 
saj so bila igrišča na voljo petankarjem tudi med 
sobotami.

1. krog

igr. 1 SRŠENI 1 : 2 ZARJA BALINČEK
igr. 2 KADETI 2 : 1 LISJAKI
igr. 1 GUNS & ROSES 1 : 2 HRIBOVCI
igr. 2 VIBO 1 : 2 VILA ANA

 MOČVIRNIKI  PROST
2. krog

igr. 1 HRIBOVCI 2 : 1 VIBO
igr. 2 LISJAKI 2 : 1 GUNS & ROSES
igr. 1 ZARJA BALINČEK 2 : 1 KADETI
igr. 2 MOČVIRNIKI 1 : 2 SRŠENI

 VILA ANA  PROST
3. krog

igr. 1 VIBO 2 : 1 LISJAKI
igr. 2 GUNS & ROSES 0 : 3 ZARJA BALINČEK
igr. 1 KADETI 2 : 1 MOČVIRNIKI
igr. 2 VILA ANA 2 : 1 HRIBOVCI

 SRŠENI  PROST
4. krog

igr. 1 LISJAKI 0 : 3 VILA ANA
igr. 2 ZARJA BALINČEK 1 : 2 VIBO
igr. 1 MOČVIRNIKI 2 : 1 GUNS & ROSES
igr. 2 SRŠENI 1 : 2 KADETI

 HRIBOVCI  PROST
5. krog

igr. 1 GUNS & ROSES 1 : 2 SRŠENI
igr. 2 VIBO 1 : 2 MOČVIRNIKI
igr. 1 VILA ANA 3 : 0 ZARJA BALINČEK
igr. 2 HRIBOVCI 2 : 1 LISJAKI

 KADETI  PROST
6. krog

igr. 1 ZARJA BALINČEK 0 : 3 HRIBOVCI
igr. 2 MOČVIRNIKI 1 : 2 VILA ANA
igr. 1 SRŠENI 3 : 0 VIBO
igr. 2 KADETI 3 : 0 GUNS & ROSES

 LISJAKI  PROST
7. krog

igr. 1 LISJAKI 1 : 2 ZARJA BALINČEK
igr. 2 VILA ANA 2 : 1 SRŠENI
igr. 1 HRIBOVCI 2 : 1 MOČVIRNIKI
igr. 2 VIBO 1 : 2 KADETI

 GUNS & ROSES  PROST
8. krog

igr. 1 MOČVIRNIKI 3 : 0 LISJAKI
igr. 2 SRŠENI 0 : 3 HRIBOVCI
igr. 1 KADETI 2 : 1 VILA ANA
igr. 2 GUNS & ROSES 2 : 1 VIBO

 ZARJA BALINČEK  PROST
9. krog

igr. 1 VILA ANA 2 : 1 GUNS & ROSES
igr. 2 LISJAKI 0 : 3 SRŠENI
igr. 1 HRIBOVCI 3 : 0 KADETI
igr. 2 ZARJA BALINČEK 1 : 2 MOČVIRNIKI

 VIBO  PROST



Člani PŠD Hribovci so 20. 12. 2008 priredili  
2. Božični turnir. V nasprotju z lanskim letom, 
ko so se igrale dvojice, so se tokrat igrale tro-
jice. Prav tako se je zamenjalo kraj tekmova-
nja, in sicer se je igralo v dvorani BŠK Zarja 
in ne na Šiški. Na veliko presenečenje orga-
nizatorjev se je dobrih štirinajst dni pred za-
četkom tekmovanja prijavilo maksimalno 
število ekip (32). 

Tako kot lansko leto, se je tudi letos opravil 
žreb že en dan pred tekmovanjem. 

V prvem krogu se je kar nekaj favoritov za 
končno zmago srečalo v isti skupini, med drugi-
mi tudi dve ekipi Hribovcev. 

V drugem krogu je prav tako izpadlo kar nekaj 
favoritov med drugimi tudi Watt Elektro (Osred-
kar, Mrak Bračko). 

V četrtfinalu je prišlo do dveh zelo napetih  
srečanj. Petet (Oprešnik Gregor, Sever Mate-
ja, Rode Franci) so z 10 : 9 odpravili Zize team 
(Rode Žan, Marinkovič Dragan, Simon Bračič,  
Šeruga Meta). Prav tako je bil do zadnje krogle  
napet dvoboj med Domaćimi (Kosar Anton,  
Kršinar Matej, Kobal Janez) in Mešanćki (Kili- 
barda Zoran, Dovžan Matevž, Kirbiš Bogdan). 
Boljši so bili slednji, ki so s 10 : 9 odpravili Do-
maće. V preostalih dve četrtfinalnih bojih ni bilo 
tako napeto. Dina mit Anta (Kujavec Darinka, 
Antonijevič Dragan, Šeruga Tatjana) so bili z 10 : 3 
boljši od Kojotov (Živkovič Ljubo, Keber Mitja, 
Keber Žiga). Božički (Mihič Ana, Mihič Jože, Mi-
hič Rok) pa so, kot se za Božičke spodobi, zmago 
radodarno »podarili« Trojki (Podgoršek Klemen, 
Trobec Toni, Skrbinek Jože). Rezultat te tekme je 
bil 13 : 1 za Trojko. 

Polfinalni boji niso prinesli tako zelo napetih 
dvobojev. Petet je s 13 : 0 odpravil Dina mit 
Anto, medtem ko se Trojka z 13 : 8 premagala 
Mešanćke.

V tekmi za tretje mesto so bili Dina mit Anta 
s 13 : 4 boljši od Mešanćkov in si tako prislužili 
nekoliko bolj »bogato« nagrado. 

Za razliko od polfinala pa je bil finalni dvoboj 
prava paša za oči. Tekmo, ki je bila polna preo-
bratov, so na koncu z malo sreče dobili Petet. 
Trojka je imela dvakrat priložnost za zmago, a 
jim enkrat ni uspelo po lastni neuspešnosti, dru-
gič pa jih je zapustila še sreča. Kot ponavadi pa 
je tudi tokrat obveljal nogometni rek: »Kdor ga 
ne da, ga dobi«. Petet je v naslednjih dveh obra-
tih povsem spreobrnil igro in na koncu slavil s 
13 : 11. 

Organizatorji so poskrbeli tudi za B turnir, na 
katerega se je prijavilo kar 15 ekip, ki so izpadli 
iz glavnega turnirja. To samo potrjuje dejstvo, da 
ZDPS še kako potrebuje vsaj eno dvorano za po-
trebo petankanja.

Turnir B  so po dramatični končnici dobili Mix 
Master (Peklar Joško, Novak Slavko, Spruk Mi-
ran), ki so v B finalu s 13 : 12 premagali ekipo 
Luna (Prohart Veronika, Prusnik Hinko, Lukša 
Luka). V tekmi za tretje mesto v B turnirju,  so 
bili domačini Hribovci (Gorše Majda, Gorše Du-
šan, Kokalj Sebastjan), s 13 : 11 boljši od Turbo 
Angels (Herbst Mojca, Herbst Slavko, Malovič 
Tomaž). 

Tudi letos je bil turnir dobro pripravljen in iz-
peljan. Zahvala gre vsem, ki so organizatorjem 
pomagali pripraviti in pospraviti igralno površi-
no. Posebna zahvala gre BŠK Zarja, ki so Hribov-
cem odstopili dvorano. Zahvala pa gre še vsem 
sponzorjem turnirja: TOP Service, Watt Elektro, 
VIBO, Togres, CEP, Kava bar Jurček, JUB, Vinote-
ka Anderlič, AST in Masažni salon RO-MA-NA, 
ki so nam pomagali nabrati dobitke za srečolov 
ter nagrade za najboljše.

Upajmo, da se ponovno srečamo prihodnje 
leto na 3. Božičnem turnirju 2009. 
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KONČNI VRSTNI RED 2. BOŽIČNEGA TURNIRJA:

1 PETET        Oprešnik Gregor, Sever Mateja, Rode Franci

2 TROJKA       Podgoršek Klemen, Trobec Toni, Skrbinek Jože

3 DINA MIT ANTA Kujavec Darinka, Antonijevič Dragan, Šeruga Tatjana

4 MEŠANĆKI Kilibarda Zoran, Dovžan Matevž,Kirbiš Bogdan

5 DOMAĆI Kosar Anton, Kršinar Matej, Kobal Janez

5 ZIZE TEAM Rode Žan, Marinkovič Dragan, Bračič Simon, Šeruga Meta

6 KOJOTI Živkovič Ljubo, Keber Mitja, Keber Žiga

6 BOŽIČKI     Mihič Ana, Mihič Jože, Mihič Rok

Napisal:  Rok Mihič



Že lansko leto sva s Čopo (partizansko ime 
moje Majdke) načrtovala del dopusta preživet 

v Franciji, bolj določno v Provansi. Čopo je že od 
nekdaj privlačila ta pokrajina z mediteransko klimo, 
hrano in zrakom, prepojenim s provansalskimi vo-
njavami, predvsem od cvetenja »lavande«. In glej 
ga zlomka, bolj ko sva načrtovala, hitreje se nama 
je zadeva sesuvala, predvsem finančno. Podobna 
»zadeva« kot v ZDPS. No, in tako sva ostala lepo 
doma oz. na »našem« Jadranu. Je bilo tudi v redu. 

Pa se nisva dala in sva »napraskala« sredstva za 
letos in se odpeljala, s Hondo seveda. Preko 

interneta sem rezerviral sobo s kopalnico in WC na 
eni izmed posestev v bližini (cca 5km) vasi »Per-
nes les Fontaines«. Razdaljo 1100 km sva z »mo-
pedom« premagala v 14 urah in 30 minutah, kar 
je kar v redu. Čopa se je dobro držala, vsaka čast, 
čeprav sem bil pred odhodom kar malo v skrbeh. 
Ona pa nič, samo vsake tolk časa  me je »ruknla«, 
kar je pomenil »ustavi«, potem pa čivknila »cigaret 
pauza«. Preden sem našel to posestvo, kar sploh 
ni bilo tako enostavno, sem malo obiskal lokalno 
policijo zaradi informacij, potem pa je šlo  brez 
problemov. 

Prijazna lastnica Isabelle nama je razkazala na-
jino sobo z dodatki, skupne prostore, kuhinjo, 

igralnico, bazen, konjušnico… itd., skratka celo 
ponudbo posestva. Na hitro sva vase »vrgla« dva 
krat po dva piva in se odločila, da malo skočiva (saj 
je bilo šele popoldan) po nakupih v bližnjo vas. In 
sva šla, z motorjem seveda. Po solidnem in precej 
provansalsko obarvanem nakupu živil, sadja in pi-

jače (kruh, sir, vino in pivo, vode bolj malo…), sva 
se ustavila pri mestnih vratih v neposredni bližini 
glavne vaške cerkve in seveda lokalne gostilnice. 
Zasedla sva »delovni mesti« pred gostilnico in se 
sploh nisva zavedala, da bo to najin, največkrat 
pozno večeren prostor vsak dan. In tako je tudi res 
bilo. Pila sva pivo Leef. 

Naslednji dan zjutraj pri zajtrku sva opazila, da 
bi bilo dobro dokupiti še nekatere stvari. Saj 

veste, za vsak slučaj, da ne bo zmanjkalo ravno ta-
krat ko to najbolj potrebuješ. Piva, seveda! In sva 
spet zajahala »moped« in hooop, že sva bila na 
najinih, še skoraj neohlajenih stolih pred gostilnico 
»La Paroisse - Chez Pin-Pin et Pierrot«. Ob sr-
kanju hmeljskega nektarja sem uzrl lepo izdelane, 
lahke in zračne čepice na zunanjih policah trgovi-
ne s spominki, ki se je »držala« gostilne. Mikalo me 
je, da bi si jo kupil zase. Za petanko seveda. Čopa 
je malo godrnala češ, brez zveze, saj tako nimava 
prostora. Sem si mislil, seveda nimava prostora, ko 
pa si vzela pol hiše s sabo. Največ pa je bilo tako 
ali tako za lepoto (kremice, parfumčki, pilice, pa 
vatke in kaj jaz vem kakšnega orožja še vse…). 
Pa se nisem dal in sem odšel v trgovinico, da se 
malo razgledam. Trgovinica je bila prazna z izjemo 
moškega, ki je sedel, oziroma napol ležal na udob-
nem stolu in predel. Saj veste, tako, kot takrat ko 
dremaš. Nepreglasno sem zakašljal in v trenutku je 
»predenje« ponehalo. In sem si ogledoval spomin-
ke. Naenkrat pa ju zagledam. Kar verjeti ne morem. 
Ali jaz to prav vidim, se vprašam. Na polici sta stala 
dva »petankarja« izrezljana iz lesa in oblečena v 
tipična oblačila. In s kroglami seveda. Takoj sem 
pomislil na Čopo in njene besede. Kam pa bova 
to dala…? Ampak za začetek pogovora s starejšim 
gospodom (kasneje sem zvedel, da je to bil mož 
od lastnice trgovinice…) je bilo pa zadosti. Malo z 
besedami v francoskem jeziku, malo z desno roko 
in malo z levo nogo in pogovor je stekel kot pod-
mazan. Naenkrat sva ugotovila, da sva oba, kaj pa 
bi drugega; petankarja. Čvek se je ravno razvil, ko 
on kot strela z jasnega reče: ja, potem pa se prija-
vita za današnje tekmovanje v petanki, ki se bo 
začelo ob 15.00 uri… Kaj? Kako? Aja?... in požrl 
slino. Kar srh me je spreletel.  Sem se takoj spomnil 
na Anto, ki mi je že doma pripovedoval, da »tam« 
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tako povsod in zmeri igrajo. Ja kje se pa prijaviš, 
sem ga vprašal. Noben problem, kar za šank v go-
stilno stopi in ti bodo vse razložili. In sem šel, naj-
prej k Čopi na en dolgi požirek piva (sem mel zelo 
suha usta…), potem pa za šank. Prijazna »kelna-
rica« mi je povedala, da pride vsak čas gospod, ki 
skrbi za prijave in žreb ter , da je kotizacija 5 EUR. 

In čez nekaj minut je res prišel starejši gospod, z 
debelo črno knjigo in lesenim kovčkom v eni 

roki ter doma izdelanim manjšim okroglim »bob-
nom« na podstavku v drugi. Čeprav je bila gostil-
nica kar zasedena, je bila mizica v kotu, očitno za 
njega, prazna. V trenutku sva bila oba s kelnarico 
pri njem. Na hitro mu je povedala, da bi se rad pri-
javil za tekmovanje. Obrnil se je k meni in se na-
smehnil: »Seveda, sploh ni problem« je rekel in v 
hipu dodal: »Licenco prosim«… Če ne bi stal in bi 
sedel na stolu, bi verjetno z njega padel. Kot, da 
me je z iglo prebodel. V trenutku je bil Ante v spet 
mojih mislih. A tako, sem mu dejal in se izgovoril, 

da bom pogledal, če jo imam s seboj. Vedel sem, 
da je nimam (ZDPS). In sem spet šel k Čopi ven na 
požirek piva in preklinjal licence. Moram reči, pa 
da je Čopi tako odvijanje kar pasalo, saj ni kazala 
pretirane (tako kot jaz) želje po igranju s tujci, pa 
še Francozi povrhu.

Meni pa žilica ni dala miru in sem šel pogledat 
v torbo z dokumenti na »mopedu«. Saj ni-

sem pričakoval, da jo bom našel, saj sem vedel, da 
je pri Kreshotu v klubu, ampak… kaj jaz vem. Sem 
bil kar mal jezen. Ko tako brskam po dokumentih 
pa naenkrat le najdem tisto, kar sem upal, da bom 
našel, člansko klubsko izkaznico »Močvirniki«. 
V trenutku sem bil v gostilnici in mahal gospodu 
češ, našel sem jo. Jo vzame in pogleda in reče: »V 
redu, naj bo, pa čeprav se je na njej »svetila« letnica 
2007. »Ampak žena pa ne more igrat, ker nima li-
cence«, je rekel in me zapisal v črno knjigo evidenc 
tekmovanj v petanki pod datum 07.07.2008 in 
zaporedno številko 1. Samo bog ve, pa verjetno 
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prispeval Dušan Gorše



on, od kdaj se vodi ta črna knjiga. Samo da sem 
notri sem si mislil in se pridružil Čopi pri pivu. Kar 
slišal sem, kako se je Čopi odvalil kamen od srca, 
ker ni dobila dovoljenja za tekmovanje. Potem sem 
moral hitro še na »moped« in iskat petankarske 
krogle na posestvo in nazaj, saj naj bi se čez dobro 
uro že začelo tekmovanje. Ko sem vprašal kako pa 
se bo igralo, sem dobil odgovor da v primeru do 
40 prijav bodo dvojke, v primeru večjega števila 
prijav pa trojke. In trojke so bile. Ob 15.00 uri se je 
začelo.  V trenutku so bile izžrebane trojke in tek-
movanje je steklo. 

Med gostilnico in mestnim (vaškim) obzidjem 
je raven prostor pokrit z lepim drobljencem. 

Ob obzidju je še vodni jarek, čez vse pa se razte-
guje kamnit most do lepih starih mestnih vrat. Ob 
prihodu sem na tem lepem, s peskom pokritem 
prostoru opazil tri slikarje, ki so slikali svojo barvno 
kombinacijo. Ko so na teren stopili petankarji, so 
slikarji pospravili opremo in odšli. Nihče se ni kre-
gal, kot da bi bilo samoumevno, da ima petanka 
prednost. Dva od njih sem kasneje videl za šan-
kom.

V skupini sem bil še z dvema gospodoma, sta-
rejšima od mene. Eden je bil celo tako slabo-

ten, vsaj mislil sem tako, ker je nosil ves čas s seboj 
zložljiv stol in se po vsakem metu krogle usedel. 
Čepica, kakršno sem gledal v trgovinici s spominki 
je bila prisotna v večini in to v vseh barvah in ma-
terialih. Vprašali so me ali bom bližal ali bom izbi-
jal. Odločil sem se za bližanje, čeprav bi z mojim 
znanjem in srečo (kakor sem kasneje videl) lahko 
tudi opravljal delo tolkača. A nič zato. 

A potem šok! Ko s(m)o našli nasprotnika, so vsi 
zavili kar nekam stran od tistega lepega igrišča 

s peskom in šli na neko pot in travo. Vse skupaj pa 
postrani in nekam na »hojladri«. Pa sem vprašal za-
kaj. Neumno vprašanje. Ja, tukaj je senca, sem do-
bil odgovor. Obrnil sem se po drugih tekmovalnih 
skupinah in glej, nihče ni bil na lepem in urejenem 
terenu, ampak na »hojladri terenu«, ampak v sen-
ci. In potem smo igrali. Čeprav sem imel, moram 
priznati tremo, trmo pa še večjo, sem za mene in 
za njih svoje delo kar dobro opravil in bil za to več-
krat pohvaljen tudi od nasprotnika. Vedel sem, 
da so me opazovali in ocenjevali, tako kot jaz njih. 
A vladala je sproščenost in zdrava tekmovalnost 
tako, da sem se počutil izvrstno. Lahko bi rekel ne-
ponovljivo. Rezultat pri vsem tem za mene sploh 
ni bil važen. Za mene je bilo pomembno to, da 
sem se potrudil kar se je ta dan in ob takem raz-
burjenju dalo.. In uspelo mi je, kar sem čutil tudi 
v razgovorih z drugimi tekmovalci. Bilo je lepo, še 
več, bil sem poln…vsega.

Malo sem opazoval tudi druge tekmovalne 
pare trojk in prav vpadljivo je bilo, da je velika 

večina tekmovalcev med tekmo na igrišču kadila, 
večina cigarilose, drugi pa cigarete, a niti enega 
nisem videl s steklenico ali kozarcem na igrišču. 
Alkohola niti slučajno ni bilo na tekmovalnem 
prostoru. Ga je pa zato bilo več na vrtu pred go-
stilnico. Tudi za naju s Čopo. Tudi v gostilnici »La 
paroisse« so naju vzeli za »svoja«. In ponosna sva 
bila na to.
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Igre so potekale sproščeno a vendar zelo tekmo-
valno, povzdignjenega glasu sploh nisem začu-

til. Veliko je bilo smeha in različnih komentarjev, 
mišljenj, usklajevanj itd. igrali so vsi, stari, mladi, 
moški in ženske. In to po naključnem žrebu in za 
denarne nagrade. Kotizacija, razen določene vso-
te, ki je pripadala starejšemu gospodu s črno knji-
go, je šla za glavno nagrado. In to je bilo to. 

Po svojih besedah sem poskušal opisati samo 
en kamenček iz mozaika vtisov, ki sva jih bila 

deležna oba s Čopo, ko sva se potepala po prelepi 
Provansi. In takšnih in podobnih kamenčkov je 
bilo veliko. Če me bo »pisarniška« še kaj prijela, 
bom pa še kaj napisal o tem, kako sem naprimer 
kupoval stare (lesene, okovane …) petankarske 
krogle, do čudovitih sotesk in kanjonov, do ne-
preglednih in dišečih polj lavande, zakaj je mora-
la Čopa pustiti svoje superge v Provansi…, pa še 
marsikaj drugega.

Upam, da vas nisem preveč »zamoril« s tem pi-
sanjem, če pa sem, pa ste tako sami krivi, ker 

ste »firbčni«. Kaj pa berete, pojdite rajši petankat. 



PRIDOBITVE V VUZENIŠKI ARNIKI

Po večni želji in dolgem prepričevanju, smo 
uspeli pridobiti dovoljenje od občine Vuzenica za 
razširitev nam še kako potrebnega igrišča za pe-
tanko. Kaj hitro smo ustanovili gradbeni odbor in 
zadolžitve za nabavo materiala in strojev. 

Začeli smo s strojnim izkopom dolžine še enega 
našega igrišča. Odvečno zemljo so odpeljali in v iz-
kop nasuli pesek, ki smo ga prav tako delno  stroj-
no, predvsem pa ročno utrdili po celotni površini 
igrišča. Tudi robovi so bili že dotrajani in potrebni 
zamenjave, tako, da smo jih zamenjali z železniški-
mi tramovi. Z željo po novem, večjem igrišču smo  
z  prostovoljnim delom uspeli pridobiti še novih  
8 igrišč, in z 16 igrišči že čakali na majski TOUR – 
trojk in ostala tekmovanja. Veselimo se nove pri-
dobitve v Vuzeniški Arniki. 

NISMO MIROVALI

Ko je bilo že vsega praktično konec, smo se člani 
Arnike že drugič pomerili v tradicionalnem na-
tančnem izbijanju za pokal Sv. Antona. Miza polna  
pokalov je privabila vse člane petankarskega dru-
štva Arnika in začelo se je. 

Smrtno resni smo v popolni zbranosti metali 
krogle in poizkušali najbolje. Nekateri bolje, seve-
da nekateri pa malo slabše. Kam pa bi prišli, če bi 
bili vsi prvi saj ni normalno, tudi sam sem se trudil 
za čim boljši rezultat in lejga vrageca celo uspelo 
mi je doseči tretje mesto. S ponosom sem prejel 
pokal od predsednika Braneta, ki pa je žal zaradi 
bolečin v križu moral samo gledati od strani, kako 
smo se trudili. Tekmovali smo v disciplini ženske in 
disciplini moški. Po podelitvi pokalov in praktičnih 
nagrad pa seveda ne sme izostati slavje, ki pa ni 
bilo skromno. Toliko o tem, da boste vedeli, da ko 
je vse mirno se petankarji Arnike urimo in urimo, 
da bomo dosegali vse boljše rezultate, pazite se.
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SPOMIN NA KOSTO

Vuzeniški dnevi so vsakoletni praznik občine  
Vuzenica. Tu se srečujejo ljudje iz vseh koncev ob-
čine in okolice, saj jih privabi tudi veselo druženje 
pod šotori, razne športne prireditve, glasbene sku-
pine, razne otroške delavnice in še bi lahko našte-
val veseljačenja in dobre volje občanov Vuzenice. 

Tudi mi petankarji člani Arnike smo deležni  
prostega termina, ki pa smo ga posvetili krajanu, 
športniku, dobremu petankarju in predvsem  pri-
jatelju Marku Nagliču- KOSTI. 

Bilo je lepo jutro 9. avgusta, ko smo se zbrali na 
drugem memorialu za našega Marka Nagliča, Ko-
sto kot smo ga bil navajeni klicati, zbralo se nas je 
veliko, kako ne, saj smo bili njegovi prijatelji iz cele 
Slovenije so prihajali prijatelji petanke in začelo se 
je tekmovanje mešanih trojk za prehodni pokal , ki 
ga je kot prva osvojila ekipa Sloge iz Ljubljane. 

V lepem sončnem vremenu so se trudile vse eki-
pe, za osvojitev tega prestižnega pokala, a srečo 
smo imeli prav mi petankarji mešane ekipe Arnike 
iz Vuzenice in pokal postavili v svojo vitrino. 

Posebna zahvala gre tudi J Heglerju st., ki je svoj 
pokal za prvo mesto v mešani ekipi Arnike  po-
daril Markovim sorodnikom. Hvala ti dragi prijatelj 
Janez, takšnih stvari ne bomo pozabili nikdar. Hva-
la tudi vsem, ki ste se udeležili našega memoriala 
za Kosto, hvala tudi za pohvale, ki so kar deževale.  
To nam je vzpodbuda za naprej. 

Nasvidenje v Vuzenici v letu 2009 na naslednjem 
memorialu. 
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Sandi Čanč Sandi Čanč



V soboto, 30. avgusta, so petankarji Sloge sku-
paj z ostalimi prijatelji te igre posvetili spomi-
nu naše prijateljice Senke Špoljar, ki je bila na 
jesen leto poprej žrtev brutalnega napada na 
svojemu delovnemu mestu. 

V športnemu parku za Savo se je zbralo kar 24 
trojk, ki so v na pol družabnem in pol tekmoval-
nem duhu preživeli prijeten dan. 

Turnir je bil do neke mere tudi svečan s spomin-
skimi nagovori, posebnimi pokali in medaljami, 
ki so jih krasili Senkini portreti. Tudi glasba, ki je 
služila za prijetno kuliso med igranjem petanke, 
je bila pravzaprav izbor Senkinih najljubših izva-
jalcev, zato smo tistega dne še posebno pogosto 
slišali prav nepozabne vokale Oliverja Dragojeviča. 
S svojo prisotnostjo sta prvi Senkin memorial po-
častila tudi starša pokojne, Senkin brat Siniša pa se 
je s svojo trojko poklonil spominu na ljubo sestro 
kar s petankarskimi kroglami v rokah.

Kot ponavadi so se tudi tokrat ‘oranžni’ odlično 
izkazali kot gostitelj, za nameček pa je – v veselje 
domačih in članov Senkinega matičnega kluba 
- prehodni pokal ostal v domači vitrini, za kar so 
poskrbeli Dragan, Jože in Marko.
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1. Senkin memorial
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Končni vrstni red 
 
1. SKRBINEK Jože, KUTLAČIČ Dragan in KONČINA Marko
2. SEVER Gregor, MIHIČ Rok in KOKALJ Sebastjan
3. JAMNIK Kaja, RODE Žan in RODE Franci
3. KILIBARDA Zoran, DOVŽAN Matevž in KRŠINAR Matej

Boštjan Hegler



ETIČNA ZAVEZA PETANKARJEV
Igralci petanke se po svojih najboljših močeh trudimo slediti 

naslednjim moralno-etičnim principom športnega obnašanja:

*
1. Igram pošteno.

Zavedam se, da je poštena igra bistven del uspešnega razvo-

ja in vključevanja v športne aktivnosti. S poštenjem v igri zma-

gujejo vsi, posameznik, športne organizacije in družba v celoti, 

zato smo tudi vsi odgovorni za pospeševanje poštene igre.

Z odločitvijo za pošteno igro odigramo igralci, s svojim zgle-

dom pa tudi mentorji in trenerji, ključno vlogo pri promociji 

in varovanju športnega duha petanke. Zato spoštujem, spre-

jemam in se ravnam po športnih pravilih igre in zapovedih 

bratovščine petanke, kadar so te v skladu s principi zdravega 

športnega duha.

*
2. Za uspeh se ne poslužujem prevar in goljufij.

Pravi petankar si prizadeva za zmago, a ne za vsako ceno! 

Zato ne goljufam in se ne dogovarjam za pridobitev nepošte-

nih prednosti.

Slepariti pomeni nehati tekmovati.

*
3.  Spoštujem tekmece, soigralce in druge udele-

žence športnega dogodka.
Odnosi med petankarji temeljijo na medsebojnem spošto-

vanju.

Trudim se, da so morebitne osebne peripetije ali stare zamere 

za časa igre pozabljene.

Ne dovolim si, da bi se spozabil in z besedo ali vedenjem ža-

lil ali provociral igralcev, nasprotnikov, organizatorjev, uradnih 

oseb, sodnikov ali gledalcev. Ker sem resničen ljubitelj petanke 

in s tem pristaš pravega športnega duha, se tudi odkrito vese-

lim dobre igre tako soigralcev kot tekmecev.

In čeprav si prizadevam za zmago, znam dostojanstveno pre-

nesti poraz.

*
4. Spoštujem odločitev sodnika.

Sprejemam princip upoštevanja sodniških odločitev in sodni-

ka kot predstavnika nepristranske ocene v športu.

Spoštujem odločitev sodnika, čeprav vem, da se lahko zmoti. 

Z njim se ne spuščam v prepire in polemike, ga ne žalim in ne 

provociram.

Njegovo odločitev športno sprejmem.

5.  Pri sebi in drugih spodbujam plemenitost in 
strpnost v duhu enakopravnosti.

Spoštujemo dostojanstvo in osebno integriteto vseh petan-

karjev.

Po svojih najboljših močeh si prizadevam za ohranjanje po-

zitivnih vrednot, temelječih na medsebojnem spoštovanju in 

solidarni pomoči, tovarištvu in strpnosti, iskrenosti, medseboj-

nem zaupanju, nenasilnem komuniciranju in dostojanstvu.

Verjamem, da nepristranskost v športu pomeni, da ima vsak-

do enake možnosti za udeležbo v športu, ki ga je izbral.

*
6. Odklanjam vse vrste nasilja.

V svojih športnih ravnanjih in besedah se izogibam nasilne-

mu in škodoželjnemu govoru in vedenju.

Nasilja, pa naj gre za psihično, čustveno ali fizično agresivno 

vedenje, ne toleriram ne pri sebi in ne pri drugih. Tistim, ki se 

vedejo žaljivo in nasilno do drugih ljudi, bom dal to jasno ve-

deti.

*
7. Gojim spoštljiv odnos do narave

Tako kot sem spoštljiv in plemenit v odnosu do ljudi, sem 

spoštljiv in plemenit tudi do narave.

Ker se športne aktivnosti petanke pogosto odvijajo na pro-

stem, se trudim spodbujati nivo znanja in zavesti o odnosu 

med športom in varstvom okolja. V praksi to pomeni najmanj 

to, da bom za seboj vedno pustil čisto, saj čutimo do drugih in 

do okolja le spoštovanje in hvaležnost.

*
8.  Spoštujem in promoviram športni duh petan-

ke
Ker si prizadevam za popularizacijo petanke med ljudmi, se 

trudim, da po svojih močeh pomagam tako začetnikom kot že 

uigranim igralcem pri razvoju njihovih veščin in znanj.

Kot pravi športnik se za tekmovanje oblečem v skladu z dolo-

čili, ki veljajo za posamezno tekmovanje.

Za časa trajanja tekmovanja ali turnirja delujem v skladu z 

Pravilnikom o doping kontroli. Ko sem na igrišču, se med igro 

popolnoma vzdržim kajenja in pitja alkoholnih pijač, saj vem, 

da to športniku ne pritiče in da ni v skladu s športnim duhom.

* * *
Nataša Zupanc
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Od športne etike 
         do dopinga

Petankarski etični kodeks je zbir športnih načel, ki podpirajo in spodbujajo razvoj športnega duha 
v petanki. V praksi to zahteva sodelovanje vseh udeležencev v tekmovanju: tekmovalcev, funkcio-
narjev, organizatorjev in zveze, trenerjev ter gledalcev.

Kadar je v športu, pa tudi pri delu ali v življenju na-
sploh, govora o etiki, se mnogi zmrdujejo, češ da so eti-
ka, vrednote in ideali le nekaj s čimer se ljudje bahajo in 
kitijo, le redki (če sploh kdo) pa to tudi živijo.

Da temu še zdaleč ni tako in da je tako med rekreativni-
mi kot profesionalnimi športniki moč najti veliko moral-
no-etičnih zgledov, bomo skušali dokazati v nadaljeva-
nju. Skozi nekaj teorije, pa tudi nekaj prakse. 

Naš moralni kompas
Vsak dan, pa naj se tega zavedamo ali ne, sprejemamo različ-

ne etične odločitve. 

Običajno niti ne razmišljamo, ali se odločamo na osnovi ka-

kšnih posebnih teorij oziroma načel, saj predvsem izbiramo, 

presojamo in ravnamo po svojih siceršnjih vrednotah. Tako se 

morala, ki je ožjega in bolj praktičnega značaja, v vsakdanjem 

življenju pogosto prepleta s sicer širšim in preudarnejšim poj-

mom etike:

–  beseda etika izhaja iz grške besede ethos, kar pomeni zna-
čaj, dostojanstvo,

–  moralno pa izhaja iz latinske besede moralis, kar pomeni 
navado, običaj. 
Obe besedi tako pomenita navado in osnovni način ravnanja, 

ki ni samo običajen, ampak tudi pravilen. 

Vse skupaj se tako neizogibno vrti okoli izbranih osebnih vre-

dnot, te so lahko npr.:

poštenost•	
medsebojno spoštovanje, •	
odgovornost, •	
medsebojno sodelovanje,•	
doslednost,•	
strpnost, •	
prijateljstvo, •	
varnost,•	
pravičnost,•	
pozitivna samopodoba,•	
enakopravnost.•	

Po definiciji so torej vrednote nekakšna vredno-
stna načela, h katerim si ljudje prizadevamo, ker 
nam predstavljajo neke vrste ciljev in idealov. S 
ponotranjanjem ideala pa postanejo vrednote 
praktičen del naše osebnosti in tako neizogibno 
vplivajo na naše vedenje. Doživljamo jih z občut-
kom odgovornosti in dolžnosti, za nas pa imajo 
tudi sicer oseben pomen.

Med zmago in porazom
Pri nas je o vrednotah veliko pisal psiholog J. Musek. 

Med drugim se je z mislijo na vrednote dotaknil tudi enega 

najbolj temeljnih občutij športnega udejstvovanja - to je doži-

vljanja zmage in poraza:

“Ljudje, ki so trpeli za pomanjkanjem zadovoljenosti osnov-

nih potreb (motivov), kot pomembnejše navajajo tiste vredno-

te, ki zadevajo življenjska področja, na katerih se oseba čuti pri-

zadeto, nezadovoljeno. Na ta način bo športnik brez uspehov 

verjetno visoko vrednotil zmago in uspeh ...”

Tudi sicer je v literaturi psihologije športa možno najti različ-

ne razlage o doživljanju zmage in porazov, še bolj pestro pa je 

v praksi sami. 

Primer iz prakse: Franci Petek
Zanj se zdi, kot da se enako obnaša v primerih ko zmaguje, 
kakor tudi v primerih, ko izgublja. Tako vedenje ima razloge v 
jasnem odnosu do zmagovanja in izgubljanja. Zanj sta tako 
zmaga kot poraz samo elementa kompleksne situacije tekmo-
vanja. Elementa zmage in poraza doživlja kot stopničke na poti 
k izgradnji sebe.

Ko tehtamo, kaj za nas pomeni zmaga ali poraz, često upo-

rabljamo dva kriterija. En kriterij je športni rezultat, drugi pa 

kvaliteta igre oziroma nastopa.  Čeravno je odnos do zmage 

popolnoma individualen, pa se večina nagiba k temu, da takoj 

po tekmi v ospredje postavlja kriterij kvalitete igre (takrat so v 

psihi vsakega še zelo sveži vtisi iz igre, pa tudi mroebitno ob-

činstvo sproti nagrajuje dobro ali slabo igro), nekaj dni, tednov 

ali mesecov kasneje pa nam v spominu bolj ali manj ostaja le 

še športni rezultat.

Primer iz prakse: Srečko Masle
Ta izjemni tekmovalec v kanuju enosedu se nikoli ni obreme-
njeval z mesti, ki jih naj bi dosegel, amapk je vedno želel do-
bro, čim bolje odpeljati progo. “Izgubljanje in zmagovanje je 
za občinstvo, novinarje, za druge. Jaz samo pazim na pravilen 
zavesljaj, na dobro drsenje čolna in to mi je velik užitek,” je imel 
navado reči.

prispevala Nataša Zupanc



78

KAZALO

79

KAZALO

78 79

Tudi šport sam je vrednota
Šport je svet v svetu. Ima svoja lastna pravila, norme, vredno-

te in lastno razumevanje moralnosti, sta Maks in Matej Tušak 

zapisala v svoji knjigi Psihologija športa.

O tem, da posameznik šport pojmuje kot osebno vrednoto, 

lahko v bistvu govorimo takoj, ko ta zanj predstavlja nekaj ko-

ristnega in vrednega. Športu tako veliko ljudi pripisuje raznora-

zne pomembne lastnosti med katerimi najbolj izstopa poziti-

ven vpliv na zdravje. Uživanje v športu je torej pozitivni čustven 

odgovor na športno udejstvovanje, vključuje pa občutke vese-

lja, zabave, sreče in lepote.

In kaj, če se to izpolnjeno veselje spreobrne v svoje nasprotje? 

Temu smo danes vse pogosteje priča prav v vrhunskem športu, 

vse manj pa za njim zaostaja tudi njegov rekreativni del.

Primer iz praks: Nataša Bokal
Naša smučarka bi lahko bila kljub zapostavljanju vrednosti 
rezultatov žensk v vrhunskem športu zgled vsem drugim špor-
tnicam in športnikom. Njena motivacija je bila občudovanja 
vredna. Cilji, ki si jih je zastavljala, pa so imeli takšno moč, da 
jih je vedno tudi uresničila. Se pravi, da jih je znala realno po-
stavljati in dosegati. Pri tem so bile edina ovira, ki so ji to lahko 
preprečile, poškodbe. Ko je pred dobrim desetletjem končala 
svojo plodno športno kariero, je to končala prav zaradi po-
škodb. Poškodbe so namreč opozorilo, da se šport že giblje na 
meji še možnega, razumljivega in da se morajo vsi, ki ta šport 
vodijo, zamisliti o mejah etičnega.

Ali v tem primeru za šport sploh še lahko velja, da je vrednota 

sam po sebi?

In morda bi prav zato lahko rekli, da je etika v športu izjemne-

ga pomena. Le ta ga namreč ohranja v domeni pozitivnega – 

torej v domeni vrednote kot take!

Pomen etike v športu
Za zmago je športnik pripravljen storiti marsikaj. Veliko je od-

povedovanja in garanja. 

Primer iz prakse: Davo Karničar
Davo je po mnenju mnogih najboljši ekstremni smučar na sve-
tu. Po mnenju Vikija Grošlja je tudi eden tistih izjemnih osebno-
sti, ki zna kljub vrhunskim dosežkom ohranjati realen odnos do 
sveta in sebe v njem. Annapurna je bil npr. eden njegovih najve-
čjih športnih uspehov, pa vendar ga ni spremenila. Je človek, ki 
ga odlikuje zdrav odnos do dela, doslednost in skromnost. Zato 
zanj lahko rečemo: “Davo je izjemen športnik in človek ...” In ko 
je bil osvojen še Mt. Everest, ki ga je Davo kot prvi zemljan cele-
ga presmučal, se sprašujemo le še: Kje so zdaj njegove meje?

A če nas Davo s svojimi uspehi naravnost navdihuje, pa se 

ob pogledu na trenutno stanje v vrhunskem športu nas to isto 

vprašanje o mejah še znosnega navdaja prej z grozo in strahom 

kot resničnim ponosom.

V vrhunskem športu gredo v zadnjih letih stvari včasih že celo 

tako daleč (predvsem pa tako zelo mimo vseh principov etike 

in morale), da se športni dril bolj ali manj vse bolj odkrito spo-

gleduje s pravo patologijo, ki se razteza od raznoraznih zlorab 

pa vse do vse bolj prisotnega dopinga.

Etika in doping
Pogosto se namreč sprašujemo tudi o etiki zdravnikov v špor-

tu, ki posameznike znova in znova operirajo in krpajo, pogo-

sto se zdi, da z namenom, da bi bili ponovno usosobljeni za 

nove poškodbe. Med vrhunskimi športniki zato danes zlahka 

najdemo 20-letnike, katerih hrbtenice so videti, kot bi jih imeli 

sedemdesetletniki. In zdravniška etika postane še bolj sporna, 

ko se pričnemo pogovarjati o uporabi dopinga. 

In da bi nam postalo jasno, kako zelo prisoten je v zadnjih 

desetletjih fenomen dopinga med športnikih, je dovolj že, če 

površno spremljamo aktualne dogodke iz medijev.

Primer iz prakse: Vrhunski šport
Iz obdobja zadnjih let so največ hrupa povzročili primer šprin-
terja Bena Johnsona, nogometaša Diega Armanda Maradone 
in smučarskega skakalca Andreasa Goldbergerja. Ob teh zve-
nečih imenih pa ne smemo pozabiti množice atletov, kolesarjev 
in mnogih drugih športnikov, ki vsako leto kljub pozitivnemu 
rezultatu na doping testu ostanejo v senci, ker pač niso medij-
sko dovolj zanimivi. Tudi slovenski primeri kažejo, da naši špor-
tniki ob vsem tem niso izvzeti ...  

Črna lista je vse daljša
Na listi prepovedanega je vsako leto zapisanih vse več zdrav-

ju in duhu škodljivih substanc. Naj naštejemo glavne skupine, 

ki se trenutno nahajajo na črni listi dopinga: 

Vrste substanc:
poživila in narkotiki,•	
anaboliki in diuretiki,•	
peptidni in glikoproteinski hormoni ipd.•	

Prepovedane metode: 
krvni doping,•	
farmakološka, kemična in fizična manipulacija,•	

In sredstva z določenimi omejitvami:
alkohol in marihuana,•	
kortikostereoidi,•	
beta zaviralci.•	

Primer iz prakse: Michael Phelps
Ameriškega plavalnega zvezdnika Michaela Phelpsa, ki je na 
olimpijskih igrah lani v Pekingu osvojil osem zlatih medalj 
in je s 14 medaljami najuspešnejši športnik v zgodovini OI, je 
ameriška plavalna zveza suspendirala za tri mesece po obja-
vi fotografije Phelpsa, na kateri je užival marihuano. Ameriški 
prehrambeni velikan Kellogg’s je že objavil, da zaradi omenje-
nega dogodka ne bo podaljšal pogodbe s Phelpsom, Speedo in 
Omega pa tega koraka ne bosta naredila. Ameriška zveza mu 
mesečno plačuje 1750 dolarjev štipendije in nagrade za dosež-
ke, kar mu bo za kazen v naslednjih treh mesecih prenehala iz-
plačevati, vendar pa je to naravnost mizerna vsota v primerjavi 
s sponzorskimi milijon, ki jih Phelps sicer prejemai.

Doping je po definiciji Sveta Evrope vsaka uporaba že našte-

tih substanc ali postopkov, ki jih mednarodna in nacionalna 

športna združenja prepovedujejo. 

Na splošno velja, da doping ni prepovedan samo zato, ker 

mora v športu veljati pravica o enakosti, temveč tudi zaradi 

želje po preprečitvi hudih zdravstvenih posledic na tekmoval-

cih. Stranski učinki dopinga so namreč lahko tudi precej hudi. 

Med drugim prepovedane snovi lahko povzročajo tudi infarkt, 

povečajo krvni pritisk, povzročajo nastanek strdkov v žilah in 

trombozo, botrujejo raznim vrstam rakavih obolenj, maščob-

nim degeneracijam, odpovedim jeter in ledvic ter nenazadnje 

lahko tudi takojšnjo smrt, če je odmerek prevelik. 

Primer iz prakse: Joland Čeplak
Znana je nedavna afera z našo najboljšo atletinjo Jolando Če-
plak, ki jo je povzročil pozitivni dopinški test na Eritropoietin. 
EPO – kot mu pravijo s kratico - se sicer povsem legalno  upora-
blja za zdravljenje anemije pri disfunkciji jeter, njegovi najbolj 
znani stranski učinki pa so povečanje pritiska, ki povzroči gla-
vobol, dodatni simptomi pa so še bolečine v kosteh, drhtenje in 
vročina. Moč EPA tako torej ni le v ‘boljši’ krvi, saj je povzročil 
že več smrtnih izidov zaradi zgoščevanja krvi, preobremenitve 
srčne mišice, previsokega sistoličnega krvnega pritiska in s tem 
končno odpovedjo srca.
Doping je več kot očitno izredno škodljiv, saj lahko pusti trajne 
in nepopravljive posledice na zdravju. Zato velja, da se moramo 
proti njemu boriti vsi. 

Odprta vprašanja
In čeravno se zdi, da bi moralo biti z definicijo Sveta Evrope, 

detaljno črno listo substanc in vsemi znanimi stranskimi učinki 

le teh malodane vse jasno, pa poznavalci tega področja opo-

zarjajo, da bodo glede dopinga vedno obstajale tudi dileme in 

vprašanja, zakaj je definiran tako, kot je.

Mnogi se upravičeno sprašujejo, zakaj je umetni vnos nekih 

energetskih snovi ni doping, uporaba ‘pumpice’ za pomoč pri 

dihanju, ki jo v zdravstvene namene uporabljajo astmatiki, pa 

je? In kako je z vnosom substanc, ki so naravne? Kdo pravzaprav 

določi, kaj je dovoljeno in kaj ne? Je kriterij to, da je substanca 

škodljiva zdravju, ali to, da substanca koristi športniku, vendar 

večini športnikov ni dosegljiva? In konec koncev je na mestu 

tudi vprašanje same industrije dopinga - ta je stalno en korak 

pred kontrolo. Substanca namreč ne more biti na listi, dokler je 

ne poznajo in ne raziščejo njenih učinkov.

Od športne etike 
         do dopinga

Od športne etike 
         do dopinga



Primer iz praks: Alex Rodriguez
Pred kratkim je ameriško javnost pretreslo priznanje enega 
največjih igralcev baseballa vseh časov Alexa Rodrigueza. 
Rodriguez je povedal, da naj bi steroide jemal v letih od 2001 
do 2003, torej v času igranja za ekipo Texas Rangers, s katero 
je podpisal kar 252 milijonov dolarjev vredno pogodbo. In če-
prav se bo Rodriguez ognil kazni, saj v baseballu do leta 2004 
steroidi še niso bili prepovedani, pa 33-letni zvezdnik jemanje 
steroidov obžaluje:: „Tri leta sem bil res neumen. Zelo, zelo ne-
umen. Žal mi je za svoja leta v ekipi Texasa in se opravičujem 
vsem navijačem tega kluba za moje početje.“ 

Odgovori so v človeku samem
Kakorkoli že, dejstvo je, da enostavne rešitve problema do-

pinga še dolgo ni pričakovati. Nenazadnje so razlogi za upora-

bo dopinga v človeku samem:

v želji pridobiti si prednost pred nasprotnikom,•	
 ker ne želijo zaostajati za nasprotniki, ki si domnevno že •	
pomagajo z dopingom, 
v želji po hitrejšem okrevanju v primeru poškodb,•	
zaradi nestrpnosti in želje po zmagi za vsako ceno,•	
in podobni osebni motivi.•	

Primer iz prakse: košarkaš NBA
Če enoletna pogodba košarkarja z moštvom v NBA predsega 
10-milijonski znesek v ameriških dolarjih, potem je o moralni 
zavesti malodane nesmiselno govoriti. Vsakodnevni dogodki 
govorijo, da so ljudje tudi za 1000 ameriških dolarjev ali manj 
pripravljeni malodane ubijati, pa da ne bi za milijone, ugled in 
slavo tvegali morda blage zdravstvene težave ali celo zgolj to, 
da jih morda odkrijejo.

Pravzaprav bi lahko rekli, da je doping vse bolj trdovraten pro-

blem sodobnega vrhunskega športa prav zato, ker si namesto 

slavnega reka: “Ni važno zmagati, važno je sodelovati!” vzel za 

nov cilj rek: “Zmagati za vsako ceno!” In dejansko so dandanes 

rezultati v športu vse previsoko ovrednoteni.

In dokler bodo razmere v športu takšne kot trenutno so, je 

iluzorno pričakovati popolno izkoreninjenje dopinga. 

Pa vendar, svetle izjeme obstajajo tudi v najbolj temnih časih 

za etiko v športu:

Primer iz prakse: Primož Kozmus
Februarja letos je postalo tudi  uradno znano, da bosta brez 
osvojenih olimpijskih medalj sotala beloruska metalca kladiva 
Vadim Devjatovski in Ivan Tihon. Obema so na dopinških testih 
po olimpijskih igrah v Pekingu v telesu našli nenormalno viso-
ke vrednosti testosteroan. Po novem bo tako Devjatovski ostal 
brez svoje srebrne, Tihon pa brez bronaste olimpijske medalje. 
In naj ob tem še povemo, da je oba, s testosteronom ‘nabuil-
dana’ belorusa premagal  naš  zlati olimpijec Primož Kozmus. 
Ta pa se ima za doseženo zlato zahvaliti zgolj svoji jekleni volji, 
trdemu delu in nesporni etični naravnanosti. Pa naj še kdo reče, 
da se etika na koncu vendarle ne izplača! 

In da že skoraj ponarodeli izreki, češ da brez dopinga ni vr-

hunskega športa, ne držijo, lahko poleg Primoža Kozmusa po-

trdi tudi naš vrhunski gimnastičar Mitja Petkovšek, ki ni nikoli 

uporabljal nedovoljenih sredstev, pa je prav tako že ves čas v 

svetovnem vrhu.

Ker, kjer je volja, se vedno najde tudi pot! Brez dopinga!
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TURNIR DOLGE GATE

V sredini februarja, ko so se v jutranjih in večernih 
urah temperature še gibale precej pod ničlo, se je na 
Slogi v drugo zgodil družabni turnir Dolge gate. In če-
prav je tekom dneva sonce še nekako grelo premra-
žene, a razigrane petankarske trojice, se nihče ni branil 
toplih napitkov, na odprtem ognju pripravljene porcije 
svadbarskega kupusa in občasnega postajanja ob stoje-
čih plinskih grelcih ali še raje sodih na tradicionalnejšo 
kurjavo. Na koncu dneva so prekaljeni mački v postavi 
Kilibarda – Rumiha – Skrbinek s 13 : 11 zaustavili dotlej 
zmagovit prodor novega podmladka Sloge, trio Končina 
– Bregar – Petelin.

Tradicija turnirja - recept
Svadbarski kupus

Je srbska jed iz osrčja Šumadije, večina pa ga povezuje 
predvsem z Gučo in njenimi trubači. Govori se namreč, da tam 
pripravljajo najboljši svadbarski kupus. Znano je, da se ta moč-
na in okusna jed kuha ure in ure v lončenem loncu. Pravzaprav 
velja, da dlje kot se kuha, bolj okusen je in menda je najboljši 
šele naslednji dan.

Sestavine: (za svadbeni kupus velja razmerje: 40 % mesa in 
60 % kislega zelja): kislo zelje, svinjina, teletina, ovčetina, reber-
ca, slanina, rdeča čebula, začimba rdeče paprike, lovor, poper 
v zrnju.

Priprava: V lonec razporedmo kocke slanine, preko nje pa 
položimo plast razrezanega zelja. Na to plast naložimo plast kar 
najbolj raznovrstnih koščkov narezanega mesa, nekaj čebule, 
paprike, popra, lovorja in to ponovno prekrijemo s plastjo ki-
slega zelja. Plasti mesa in kislega zelja naj se izmenjujejo dokler 
lonec ni do vrha poln. Zadnja plast je vedno plast kislega zelja. 
Na koncu vse skupaj zalijemo z nekaj hladne vode, toliko da se 
zelje nekoliko posede. Nato na zmernem ognju počasi kuhamo 
od štiri do pet ur. Jedi ne mešamo, temveč posodo z jedjo zgolj 
vsake toliko potresamo.

NOVA IGRIŠČA

Sloga bogatejša za deset novih igrišč
Športni park društva ob reki Savi v Sneberjih pri Ljublja-

ni je v začetku poletja poleg že obstoječe štiristeznega 
asfaltiranega balinišča, dvosteznega pokritega balinišča, 
košarkarskega igrišča, igrišča za odbojko na mivki in otro-
ških igrišč z gugalnicami za najmlajše, obogatil svojo bero 
dotlej že obstoječih štirih petankarskih igrišč z še deseti-
mi, popolnoma novimi igrišči v neposredni bližini. 

Sloga se tako lahko po novem pohvali z kar 14. ureje-
nimi petankarskimi igrišči oz. 35timi potencialnimi, saj 
se je v preteklosti tudi parkirišče pred klubom že izkaza-
lo kot nadvse hvaležen petankarski teren.

Že mesec ali dva po tistem, ko je rovokopač, skupaj 
z nekaj najbolj zagrizenimi člani in podporniki društva 
Sloge, zapustil za sabo nova, lično urejena igrišča in oko-
lico, se je na novih terenih že odigral tudi prvi turnir - 
Senkin memorial..
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NOVIČKE iz SlogeOd športne etike 
         do dopinga
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