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V času evropskega prvenstva za mladince v Luks-
emburgu je bil kongres evropske zveze - CEP. Tudi tu smo 
dobili novega predsednika, g. Fleminga Jensin (Danska), 
ki je zamenjal g. Gerarda Schneider (Luksemburg). Novi 
predsednik zveze je poudaril odprt dialog med članicami 
zveze, da bi populacija igranja petanke v Evropi še bolj 
napredovala, zavzel se je za kontiuniteto evropskih prven-
stev za ženske in mladince v letih, ko ni svetovnih prven-
stev. 

Z Balinarsko zvezo in g. Rebcem smo začeli dialog, ki 
naj bi petanki končno dal status v olimpijskem športu in 
sicer kot konfederacijo med balinanjem in petanko. Obe 
zvezi bosta ostali samostojni v svojem delovanju pred 
državnimi institucijami, pod okriljem CMSB pa bosta 
delovali kot Konfederacija z imenom BZS, ker je omenje-
na zveza že doslej delovala v OKS - olimpijskem komiteju 
Slovenije pod tem imenom. Dogovor mora potrditi še 
skupščina ZDPS.

Začeli pa so se tudi zametki novih povezav v sred-
nje-evropskem prostoru. Predstavniki Avstrije, Češke, 
Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije smo se dogo-
vorili o tradicionalnih srečanjih, kjer se bomo ob  tekmah 
v petanki dogovorili o marsikateri novi zamisli za večjo 
priljubljenost petanke.

Leto 2004 lahko imenujemo leto spre-
memb v svetovni, evropski in tudi domači 
petanki. Do zamenjav je prišlo prav v vrhu 
organizacij. 

Ob rob svetovnega prvenstva v Grenoblu je zasedal 
kongres svetovne zveze FIPJP,  prišlo je do zamenjave 
predsednika svetovne federacije in članov izvršnega 
od-bora. Po vec kot 25. letih je s položaja predsednika se-
stopil g. Henri Bernard. Zamenjal ga je g. Claude Azema 
(oba Francija). Njegove besede ob izvolitvi: "Krog je 
zaključen (Bernard), kontiuniteta in sodelovanje se nad-
aljuje (Azema)". Kot predsednik je v svojem programu 
predstavil vizijo za delo v naslednjem obdobju, predvsem 
boljšo informiranost zvez in medsebojno sodelovanje. 
Kot ena od prednostnih nalog je tudi čim bolj zanimivo pri-
kazati petanko večjim množicam ljudi, predvsem mladim. 
Še naprej se moramo zavzemati, da se petanko pripelje 
na olimpijske igre, narediti pa jo je potrebno za-nimivo 
tudi za televizijo.
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Če se uvrstiš v državno reprezentanco, lahko potuješ 
tudi na eksotične Kanarske otoke. Če pa se še izkažeš  
z rezultatom, je izlet toliko lepši. Vse to se je dogajalo 
naši ženski članski reprezentanci v juliju 2004. Z delitvijo  
9. mesta je bila presežena naša najboljša uvrstitev, z mal-
ce več sreče pa je bila v igri še lepša uvrstitev. Vseeno 
pa veseli dejstvo, da od najboljših nismo veliko oddaljeni, 
praktično smo že ujeli najbolj razvite petankarske države. 

Tudi velesile kot so Španija, Belgija in ostali se tokrat 
niso uvrstili pred nas. Pri vrhu na Kanarskih otokih zasle-
dimo nekaj novih držav: Tajsko kot zmagovalko, ki je v fi-
nalu premagala Nemčijo, bron sta osvojili Švica in Izrael. 
Prvenstvo nam bo ostalo v spominu tudi po zelo dobri 
organizaciji in seveda lepotah, ki ti jih ponudi otočje na 
zahodni strani afriške celine. Vsekakor si takšnih prven-
stev še želimo v prihodnosti.
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Letošnje evropsko prvenstvo v petanki se je odvijalo 
v predmestju Luksemburga, kjer je bilo prijavljenih 20  
re-prezentanc iz 19-ih držav. Našo državo so zastopali 
Vrbinc Mateja, Kvartuh Kaja, Vrbinc Matjaž, Dovžan 
Matevž in trener Keber Mitja.

Žreb jih je dodelil v tretjo skupino z reprezentancami 
Danske, Španije, Finske in Madžarske. Igra jim ni šla 
dobro od rok, vendar se nikoli niso predali brez boja, 
tako da so na koncu le premagali Madžare. V svoji sku-
pini so prišli na tretje mesto, vendar jim je ponovni žreb 

dodelil igro z Izraelci. Tudi ta igra je bila zelo borbena, 
toda nasprotniki so bili za kanček boljši, tako da so naši 
reprezentantje zaključili evropsko prvenstvo na 17 mestu. 
V preciznem zbijanju pa se je Vrbinc Matjaž z 15 točkami 
uvrstil v sredino nastopajočih.

Ponovno so zmagovali najbolj petankarsko razviti, 
Francija pred Španijo, tretji sta bili skandinavski državi, 
Danska in Švedska. Za konec pa še to: kdor si še ni 
ogledal Luksemburga, mu to zelo priporočamo, saj velja 
za eno od 80-tih najlepših mest na svetu. 
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Žreb nam je dodelil močne ekipe V čakanju na otvoritev

Pred tekmo s svetovnimi prvakinjami          Med dvobojem s Francozinjami

Na otvoritvenem podijuPred dvorano v Dudelangu   

Španci so bili na koncu viceprvakiOtvoritvena slovesnost 

Luksemburg si splača ogledatiProti Finski ni šlo najbolje Po uspešni igri z Andoro          V trenutkih sprostitve  
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"Ali organizirati svetovno prvenstvo v petanki v pres-
tolnici zimskih športov?" so se Francozi spraševali pred 
tekmovanjem v Grenoblu. Glede na obisk gledalcev in 
zastopanost medijev jim je vsekakor uspelo. Ponovno jim 
je uspelo tudi v tekmovalnem smislu, saj so pobrali zlato 
in bron v trojkah, medtem ko jim v zbijanju ni šlo vse po 
načrtih. Drugo mesto v trojkah je osvojila še ena vele-
sila Belgija, medtem ko je pri delitvi tretjega mesta edino 

večje presenečenje pripravila Kambodža. Pri natančnem 
zbijanju pa so se v krogu medalj znašli sami neevropejci. 
Izredno vesel je bil zmagovalec, Tunizijec Sami, medalje 
pa so osvojili še predstavniki Madagaskarja, Benina in 
Tajske, vedno znova velikih prijateljev naših reprezentan-
tov. In naši? Ponovno smo dosegli lepo uvrstitev v trojkah 
z delitvijo 17.mesta, zelo pa se je izkazal tudi Oprešnik 
Gregor z 12.mestom v natančnem zbijanju. 
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Naši reprezentanca v Grenoblu Na otvoritvi

Slovaško smo prepričljivo premagali Uspešen nastop Oprešnika

Na izletu po končanem tekmovanju Finale je bil velik spektakel  



1999: športni društvi Balinček in Fužine ustanovita 
"ZDPS - Zvezo društev petanke Slovenije". V dvorani 
"Balinček" je organizirano prvo, neuradno ekipno državno 
prvenstvo, panoge so bile dvojice in trojke. Vrstni red: 1. 
Balinček 2. Vibo 3. Hegler - team 4. Kvartuhi. 

2000: v februarju je potrjena ZDPS, veljati začne statut. 
Beležimo prve nastope Slovenije na svetovnih prven-
stvih, ženske v Franciji, moški na Portugalskem. Na 
kongresu F.I.P.J.P. na Portugalskem je ZDPS sprejeta v 
mednarodno zvezo. Igrajo se prva državna prvenstva v 
Slo-veniji v dvorani na Slapah. 

2001: aprila je izpeljana 1. redna skupščina ZDPS, na 
kateri so bili izvoljeni organi zveze. Prvi predsednik zveze 
je postal Kobal Janez. Zvezo sestavlja 8 društev. Zgradila 
so se prva igrišča v Sloveniji, namenjena samo za igranje 
petanke, na Fužinah, Slogi, Bičevju, Dolskem, v Dom-
žalah in igrišča ŠD Petanque v Sneberjah. Izpeljana so 
državna prvenstva v posameznih disciplinah, v ligaškem 
tekmovanju je zmagovalec Sloga, ki odigra kot državni 
prvak v pokalu državnih prvakov, kjer jih na domačem 
terenu premaga izkušenejši švicarski državni prvak. 
Moški se udeležijo SP v Monaku, ženske EP v Franciji in 
prvič tudi mladinci SP v Franciji.

2002: prevladujejo predvsem mednarodna dogajanja: 
SP za ženske v Kanadi, SP moški v Franciji in EP za 
mla-dince prav tako v Franciji. Sloga ponovno nastopi v 
ev-ropskem pokalu državnih prvakov, izvede se prvi tečaj 
petanke pod vodstvom francoskih trenerjev. Udeležimo 
se mednarodnih turnirjev na Madžarskem, mednarodni 
turnir je tudi na Balinčku. Domača tekmovanja zaznamu-
jejo državna prvenstva ločeno moški - ženske-mladinci v 
vseh disciplinah.

2003: v februarju na redni skupščini je izvoljeno novo 
vodstvo ZDPS, predsednik postane Bizjak Janez. Število 
klubov se povzpne na 20, tudi izven Ljubljane. Formirajo 
so novi organi zveze, sprejmejo se pravilniki (tekmovalni, 
registracijski, sodniški, disciplinski z antidopinški). Že 
drugič nas obiščejo francoski trenerji. Prava poživitev 
sezone so TOUR tekmovanja. Veseli predvsem odprtje 
novih centrov: Vuzenica, Vila Ana, Hermes. Vidno vlogo 
igrajo naše državne reprezentance: moška na SP v 
Ženevi (Švica), ženska na EP v Nemčiji in mladinci na 
SP na Češkem. Leto se zaključi z dvema izrednima 
skupščinama.

2004: sezono v prvi polovici zaznamujejo državna pr-
venstva, Tour tekmovanja in kvalifikacije za državne 
reprezentance, kjer je ostra konkurenca za štiri mesta. 
Nagrade so bile udeležba za moške v Franciji, ženske na 
Kanarskih otokih in mlade v Luxemburgu. Že tretjič sta 
tečaj petanke vodila Claude Raluy in Claude Azema, novi 
predsednik svetovne zveze. Državni prvak Pr'Balin se 
pomeri v evropskem pokalu z belgijsko ekipo Petanque 
St-Anne. Drugi del sezone se pomerijo reprezentance na 
svetovnih in evropskem prvenstvu, začnejo se razgovori z 
balinarsko zvezo in zaživi srednjeevropska pobuda.  
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Neposredna povezava treh članic v konfederacijo 
C.M.S.B. je pripeljala do tega, da so jo sprejeli kot članico 
M.O.K. - Mednarodnega olimpijskega komiteja ali C.I.O. 
(International Olympic Committee). Ta veliki dogodek 
je bil 15. oktobra 1986 v Lausanni. Cilj vsake od članic 
M.O.K. je seveda udeležba na Olimpijskih Igrah. Kandidat 
za demostracijski šport na Olimpijskih Igrah so bile igre 
s kroglami in C.M.S.B. že v Barceloni 1992, vendar na 
koncu niso bili te sreče, da bi bili izbrani. Politika C.M.S.B. 
za udeležbo na olimpiadi se bo nadaljevala iz leta v leto. 
Zaenkrat kaže, da bi bil lahko prelomni dogodek za 
udeležbo petanke na olimpiadi leta 2012, če bo organiza-
tor Olimpijskih Iger Francija in Pariz.

     

Velika zasluga za tako velik razvoj petanke gre torej 
predvsem človeku, ki se letos poslavlja s funkcije pred-
sednika mednarodne zveze in ki jo je kot predsednik ali 
generalni sekretar vodil več kot tri desetletja. 

Zato se tudi ZDPS - Zveza društev petanke Slovenije 
pridružuje čestitkam in zahvali Henri Bernardu za prisp-
evek v svetovni petanki in želi novemu predsedniku Claudu 
Azema veliko uspehov kot njegovemu nasledniku.

 
Povzeto po govoru Henri Bernarda leta 1995 
ob 50-letnici francoske petankarske zveze in 
iz sklepov kongresa FIPJP 2004-Grenoble.
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V Belgiji, mestu Spa, so leta 1957 med mednarodnim 
turnirjem pod pokroviteljstvom belgijske petankarske 
zveze ter organizacijo lokalnega kluba naredili temelje 
bodoči mednarodni petankarski zvezi.

Prisotni ustanovitelji mednarodne petankarske zve- 
ze gospodje Mentior (Belgija), Grimaldier (Francija), 
Danielli (Maroko), Veglia (Monako), Borloz (Švica) in 
Rahis (Tunizija) so zavzeli sklepe o ustanovitvi svetovne 
zveze, ki so jih nekaj mesecev kasneje, točneje 8. mar- 
ca 1958 v Marseillu, tudi izvršili. Medtem je sklepe 
iz Belgije podprla tudi Španija in se pridružila šestim 
drugim državam. Za prvega predsednika je bil izvoljen  
g. Alterio (Francija).

Začetki organizacije so bili zelo težki, saj prve članice 
niso bile enotne in niso zgladile vseh težav v novi fe-
deraciji, tako da je po letu 1966 prišlo do stagnacije 
svetovne zveze. Razgovori med srečanjem v Marseillu 
leta 1970 so bili uspešni, tako da je bil organiziran okra-
jni odbor alpsko-pomorskih držav pod upravljanjem sve-
tovne zveze. Vodil ga je novi, mladi generalni sekretar  
g. Henri Bernard, ki so ga kasneje na volitvah leta 1977 
izvolili tudi za novega predsednika svetovne zveze. Od 
leta 1971, z novim pristopom v svetovni zvezi, je bilo sve-
tovno prvenstvo organizirano vsako leto brez prekinitev. 
Število novih držav v petanki je začelo kontinuirano na-
raščati, s prvotnih sedem ob ustanovitvi se je do danes 
povzpelo preko šestdeset držav z okoli 700.000 licencira-
nimi igralci in igralkami. 

"Igra z majhnimi kroglami" se sedaj ne igra več samo na 
igriščih v Franciji, njihovih sosednjih državah in severni 
Afriki, ampak se je začela širiti preko oceanov po vsem 
svetu in se sedaj igra tudi v severni in južni Ameriki, južni 
Afriki, vzhodnoazijskih državah, Avstraliji in Novi Zelandiji 
ter seveda večini evropskih držav, kjer je v zadnjih letih 
predvsem veliko novih članic iz vzhodne Evrope.

Od leta 1987 se poleg klasičnega svetovnega prven-
stva izmenično vsaki dve leti odvijata tudi žensko sve-
tovno prvenstvo in svetovno prvenstvo za mlade.

V razgovorih med tremi članicami mednarodne feder-
acije, Raffo - C.B.I. (Confédération Bouliste Interna-

tionale), balinanjem - F.I.B. (Fédération Internationale 
Boules) in petanko - F.I.P.J.P. (Fédération Internationale 
de Pétanque et Jeu Provençal), je bil potrjen sklep o  
organizaciji mednarodne konfederacije za igro s krogla-
mi C.M.S.B. (Confédération Mondiale Sport Boules). 
Povezovalni sestanek se je zgodil 21.decembra 1985  
v Monaku in od takrat je C.M.S.B. uradno registrirana.

Svetovna petankarska zveza F.I.P.J.P. je tudi članica 
A.G.F.I.S. (Association Générale des Fédérations Inter-
nationales de Sports). Organizacija, ki prireja Svetovne 
igre, mora kot udeleženca svojih iger upoštevati tudi 
F.I.P.J.P. in njegove članice kot del organizacije C.M.S.B., 
tako da je mednarodna petanka reden udeleženec 
Svetovnih iger od 1985 v Londonu. 
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V maju 2004 smo imeli ponovno možnost, da smo se 
naučili veliko novega o obravnavanju petanke kot vrhun-
skega športa. Claude Azema in Claude Raluy sta nam na 
preprost, vendar vrhunsko izpopolnjen način pokazala, 

da petanke ni težko igrati vrhunsko, če si sproščen in 
igro dojemaš kot kolektivni šport, seveda ob primernem 
osnovnem znanju. 
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DOLSKO 2004

PRAGA 2004

PARIZ 2004

BRNO 2004

Priznanja za 
udeležbo na medn-
arodni sceni v letu 

2004.

Tudi na mednarodnem prizorišču se je zgodilo marsikaj 
novega in zanimivega. Poleg dogajanj na svetovnih in ev-
ropskih prvenstvih je bilo še vrsto tekmovanj in srečanj, 
ki bi lahko zaznamovalo leto 2004. V mesecu juniju je pri 
nas v okviru tekmovanja za evropski klubski pokal gos-
tovala verjetno najbolj kvalitetna ekipa do sedaj. Belgijski 
prvak Petanque St-Anne je bil za našega državnega pr-
vaka v letu 2003 premočan nasprotnik, tako da smo na 
tekmi nabirali predvsem izkušnje za naprej. Imeli smo še 
dve mednarodni tekmovanji in sicer na začetku sezone 
tradicionalno tekmovanje v Domžalah in na vrhuncu 
sezone v prijetnem ambientu v Dolskem. Poleg tega 
so naše ekipe obiskale tudi vrsto tekmovanj v tujini. 
Predvsem organizacijsko smo se lahko veliko naučili na 
turnirjih na Češkem v Pragi in Brnu, obiskali pa smo tudi 
domovino petanke Francijo, kjer nas je v Parizu gostil naš 
rojak Konrad. Kot je bilo že omenjeno, se prav na takih 
tekmovanjih, ki so bolj prestižnega značaja, dodobra spo-
zna privlačnost petanke, saj se poleg igre pogovorimo 
še marsikaj. Tako bo prav na podlagi takih srečanj v letu 
2005 zaživelo tekmovanje, ki bo povezovalo med seboj 
države srednje Evrope, pravzaprav celo regijo novih čla-
nic Evropske skupnosti. 
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PR'BALIN-EVROPSKI POKAL

DOMŽALE 2004



LIGA 
Tudi mladi petankarji se trudijo izboljšati svoj met 

in število zadetih krogel (po možnosti nasprotnikovih, 
čeprav to vedno ne gre!). V letošnji sezoni se je v mla-
dinski ligi pomerilo pet ekip, ki so se med seboj srečale 
dvakrat, v spomladanskem in jesenskem delu. 

Na koncu so imeli najbolj trdne živce in mirno roko 
Medvedki iz Fužin, sledili so jim lanski prvaki, združena 
ekipa klubov Sloge in Petanke.

Tekmovanja mladinske lige so letos potekala pod vod-
stvom Zveze, večinoma ob petkih zvečer, kar mladim 
igralcem zaradi šolskih obveznosti med tednom očitno 
najbolj odgovarja. 

Vrstni red v mladinski ligi pa je takšen:
1. mesto: Medvedi Fužine
2. mesto: Sloga-Petanka
3. mesto: Pr'balin
4. mesto: Domžale
5. mesto: Dolsko 
Mladi petankarji so od lanskega leta večinoma precej 

napredovali, izpopolnili so svoj met, predvsem pa strategijo 
ekipnega tekmovanja in taktiko igre. Vedno bolj razumejo, 
da petanka ni le individualna igra in zabava, ampak je uspeh 
odvisen od vsakega posameznika in ekipe kot celote. 

                  
MLADINSKA REPREZENTANCA 
NA EP V LUKSEMBURGU  

Registrirani mladi igralci petanke iz vseh klubov so se 
spomladi pomerili na kvalifikacijah za mladinsko evropsko 
prvenstvo v petanki. Po napetih medsebojnih obračunih so 
si mesto v reprezentanci, ki je slovenske barve zastopala 
na evropskem prvenstvu v Luksemburgu, priborili: Mateja 
in Matjaž Vrbinc (Pr' balin), Kaja Kvartuh (Domžale) in 
Matevž Dovžan (Sloga). Potniki v Luxemburg vse do konča 
kvalifikacijskih tekmovanj niso bili znani, saj je več tekmov-
alcev tik pred koncem še imelo možnosti za uvrstitev v 
reprezentanco. 

Mladinska reprezentanca je pod vodstvom in v spremst-
vu Mitje Kebra in Ljuba Živkoviča odpotovala v Luxemburg 
in dostojno zastopala našo mlado državo, novo članico EU.  

DRŽAVNO MLADINSKO PRVENSTVO V PETANKI 
ZA POSAMEZNIKE 

Prvotni načrt, da bo državno mladinsko prvenstvo 
potekalo konec junija, smo v tekmovalni komisiji spremenili, 
ko smo ugotovili, da jo številni mladi takoj, ko se zaprejo 
šolska vrata, mahnejo na zaslužene počitnice. Državno 
prvenstvo smo torej izvedli konec septembra v Domžalah. 

Tekmovanja se je udeležilo veliko mladih petankarjev, 
od najmlajših do nekoliko starejših, ki se preskušajo tudi 
že na turnirjih in prvenstvih za člane. Na koncu so slavili:

1. mesto: Matjaž Vrbinc (Pr' balin)
2. mesto: Kaja Jamnik (Medvedi Fužine)
3. mesto: Luka Lukša (Sloga)

Vsem mladim navdušencem za petanko iskreno čestita-
mo in jim želimo še veliko uspehov v prihodnjih sezonah.
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MLADI PETANKARJI
Vsekakor so tekmovanja v Sloveniji iz leta v leto bolj 

zanimiva. Kako drugače razložiti, da po celoletni sezoni 

niti ena točka prednosti odloča o kvalifikacijah za nasled-

njo moško reprezentanco? Zmagovalci in zmagovalke so 

se za svoje zmage zelo potruditi, saj nihče ni imel lahkega 

dela do končnega uspeha. Ekipno so nekajletno prevlado 

ekipe iz Slap prekinili Močvirniki - Svoboda, ki so tudi na 

posameznih tekmovanjih za državno prvenstvo in TOUR 

bili večinoma v ospredju. Družbo so jim pri tem delale tudi 

ekipe iz Dolskega in Fužin ter redkeje nekateri igralci in 

igralke ostalih klubov. V rednem delu sezone se je ekipa 

Pr'Balin zdela nepremagljiva, saj so njihovi igralci in igral-

ke zmagali tudi na večini tekmovanj na državnem nivoju, 

vendar jim je na koncu zmanjkalo malo svežine in koncen-

tracije. Na državnih prvenstvih so se v sezoni pojavili novi 

igralci, predvsem pa nekatere igralke, ki so reprezentan-

tom in reprezentantkam zmešale štrene za najvišja mesta. 

To je dobra napoved za še bolj napeto prihodnjo sezono, 

ko vse skupaj čaka precej domačih tekmovanj, še več pa 

bo tekem za najboljše na meddržavnih dvobojih.
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DOMAČA PETANKA
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REZULTATI TOUR 2004
TOUR DVOJICE 2004 - HERMES "LL" 
Mesto Dvojica Klub
 1 SEVER GREGOR, OPREŠNIK GREGOR PR'BALIN
 2 BRAČKO IGOR, MRAK ROK FUŽINE
 3 KUTLAČIČ DRAGAN, VRBANIČ ZORAN PR'BALIN
  
TOUR TROJICE 2004 - SRŠENI DOMŽALE 
Mesto Trojica Klub
 1 OPREŠNIK GREGA / KOŠIČ SREČO / VRBANIČ ZORAN  PR'BALIN
 2 HEGLER JANEZ / HEGLER BOSTJAN / LIPOVŠEK ZDRAVKO  BIČEVJE
 3 BRAČKO IGOR / BRAČKO DRAGO / OSREDKAR BRANE  FUŽINE
  
TOUR TROJKE 2004 - MEDVEDI FUŽINE 
Mesto trojica Klub
 1 KUJAVEC DARINKA / HASNAŠ MATEJA / VRBINČ MATEJA  PR'BALIN 
 2 BRAČKO IGOR / OSREDKAR BRANE / MRAK ROK  FUŽINE
 3 PRUSNIK HINE / DOVŽAN MATEVZ / ROMIHA VLADO  SLOGA
  
TOUR TROJICE 2004 - ARNIKA SV. ANTON 
Mesto trojica Klub
 1 VRBANIČ ZORAN, SEVER G., OPREŠNIK G., KUTLAČIČ DRAGAN PR'BALIN 
 2 KUJAVEC DINA, HASNAŠ MATEJA, VRBINC MATEJA, ŠERUGA TATJANA PR'BALIN,DOMŽALE
 3 KRŠINAR MATEJ, ANTONIJEVIČ DRAGAN, SPRUK MIRAN MOČVIRNIKI
  
TOUR DVOJICE 2004 - HRIBOVCI DOLSKO 
Mesto dvojica Klub
 1 MIHIČ ROK, BRODNIK GORAZD DOLSKO
 2 ŠERUGA TATJANA, ŠERUGA ANDREJ DOMŽALE
 3 KRŠINAR MATEJ, SPRUK MIRAN  MOČVIRNIKI
  
TOUR TROJICE 2004 - SLOGA 
Mesto trojica Klub
 1 RODE FRANCI, RODE ŽAN, KOKALJ SEBASTJAN, MIHIČ ROK DOLSKO
 2 ANTONIJEVIČ DRAGAN, RUPARČIČ VLADO, KUJAVEC DINA  MOČVIRNIKI,PR'BALIN
 3 ŠERUGA TATJANA, LIPOVŠEK TINE, FINK MATEJA DOMŽALE, BIČEVJE, PETANKA
  
TOUR TROJICE 2004 - MOČVIRNIKI 
Mesto trojica Klub
 1 ANTONIJEVIČ DRAGAN, RUPARČIČ VLADO, KUJAVEC DINA  MOČVIRNIKI,PR'BALIN 
 2 SEVER G., OPREŠNIK G., HASNAŠ MATEJA, KUTLAČIČ DRAGAN PR'BALIN 
 3 MIHIČ ROK, NOVAK ROBERT, LEŠNJAK BORUT DOLSKO
  
TOUR DVOJICE 2004 - VILA ANA 
Mesto Dvojica Klub
 1 HASNAŠ MATEJA, VRBINC MATJAŽ PR' BALIN
 2 SEVER GREGOR, KUTLAČIČ DRAGAN PR' BALIN
 3 RODE FRANCI ml., KOKALJ SEBASTJAN HRIBOVCI

PETANKA 16

REZULTATI DP 2004
DP POSAMEZNO MOŠKI 2004 - KOJOTI PETANQUE 
Mesto Igralec Klub
 1 OPREŠNIK GREGOR PR'BALIN
 2 BRAČKO IGOR FUŽINE
 3 MRAK ROK FUŽINE

DP POSAMEZNO ŽENSKE 2004 - KOJOTI PETANQUE 
Mesto Igralka Klub
 1 ŽABJEK SLAVICA MOČVIRNIKI
 2 KVARTUH MAJDA DOMŽALE
 3 HASNAŠ MATEJA PR'BALIN
  
DP TROJICE MOŠKI 2004 - BIČEVJE 
Mesto trojica Klub
 1 SEVER GREGA, VRBANIC ZORAN, KUTLAČIČ DRAGAN, OPREŠNIK G. PR'BALIN 
 2 LIPOVŠEK MARTIN, JUVAN VALENTIN, RETELJ SAMO BIČEVJE
 3 RODE FRANC ML., MIHIČ ROK, BRODNIK GORAZD DOLSKO 

DP TROJICE ŽENSKE 2004 - BIČEVJE 
Mesto trojica Klub
 1 SLAVICA ŽABJEK, MONIKA TRAVEN-JAPELJ, ANKICA JAPELJ MOČVIRNIKI 
 2 KUJAVEC DINA,HASNAŠ MATEJA, VRBINC MATEJA PR'BALIN 
 3 BRAČIČ LAURA, PUH ALJA, ŠOŠTARIČ AJDA, JAMNIK KAJA FUŽINE
  
DP IZBIJANJE MOŠKI 2004 - PETANQUE 
Mesto Igralec Klub
 1 RAMIČ SENAD MOČVIRNIKI 
 2 RODE FRANC ML. DOLSKO 
 3 OPREŠNIK GREGA PR'BALIN 

DP IZBIJANJE ŽENSKE 2004 - KOJOTI PETANQUE
Mesto igralka Klub
 1 ŠERUGA TATJANA DOMŽALE
 2 KUJAVEC DINA PR' BALIN 
 3 HASNAŠ MATEJA PR' BALIN 
  
DP DVOJICE MOŠKI 2004 - KOJOTI PETANQUE 
Mesto Dvojica Klub
 1 SEVER GREGA, OPREŠNIK GREGA PR'BALIN 
 2 LIPOVŠEK MARTIN, RETELJ SAMO BIČEVJE
 3 MIHIČ ROK, NOVAK ROBERT DOLSKO 

DP DVOJICE ŽENSKE 2004 - KOJOTI PETANQUE 
Mesto Dvojica Klub
 1 TRAVEN JAPELJ MONIKA, ŽABJEK SLAVICA MOČVIRNIKI 
 2 KUJAVEC DINA, VRBINC MATEJA PR'BALIN 
 3 BRAČIČ LAURA, ŠOŠTARŠIČ AJDA FUŽINE
  
DP ONA-ON 2004 - VILA ANA 
Mesto Dvojica Klub
 1 LOTRIČ NATAŠA - SKRBINEK JOŽE SLOGA 
 2 ŽABJEK SLAVICA - KRŠINAR MATEJ MOČVIRNIKI 
 3 ŠERUGA TATJANA - ŠERUGA ANDREJ DOMŽALE



V naslednjih poučno nazornih slikah pa bomo vendarle 
prikazali še nekaj resda redkih, pa vendar mogočih ne-
varnosti igre petank. Običajno se kaj takšnega (glej 
sliko) zgodi le popolnim začetnikom, ki bodisi precenju-
jejo znanje svojih soigralcev in zato ne držijo varnostne 
razdalje na igrišču ali pa gre enostavno za patološko 
neobvladljivo radovednost, pa čeprav gre priznati, da 
je želja po vedenju o tem, katera od vrženih krogel je v 
tistem trenutku najbližja balinčku (mimogrede, to je tisto 
malo barvno sončece, okoli katerega se vsa igra pravza-
prav vrti), lastna prav vsem petankarjem. Tudi že starim 
kore-ninam in preizkušenim kaveljcem. Zato še en nasvet 
tistim začetnikom, ki se jim bo kaj takšnega zgodilo: Ko se 
vam bo - zamegljen od zvezdic - ponovno zbistril pogled, 
si le dobro oglejte visoka čela prisotnih petankarjev. Še 
posebno tistih, ki se najglasneje krohotajo. Zagotovo bo-
ste v njihovih redkih lasišč odkrili kakšno stara buška in 
že leta zaceljeno špranjico. 

No, slednje se pa pravim petankarjem ne sme zgoditi. 
Po danes uveljavljenih pravilih je petanko mogoče igrati 
tako na pesku kot na betonu, tako na travi kot na goli 
zemlji. Tudi ovire, kot so kamenčki in kamni, vejice in 
veje, so izurjenim petankarjem le zaželjen izziv. To isto pa 
vendarle ne velja tudi za t.i. "žive ovire" (kot je npr. noga 
lepe mladenke). Ne le, ker takšni neljubi dogodki kvar-
no vplivajo na čustveno bogatenje privatnega življenja 
petan-karjev - ki so, čeprav nekateri v to včasih tudi pod-
vomijo, le ljudje iz mesa in krvi - temveč tudi zato, ker je pri 
incidentih takšne sorte prav mogoče pričakovati akcije 
maščevanja različnih, bolj ali manj militantnih ženskih 
frakcij. Naj opozorimo na eno takšnih, ki se je pred leti 
zgodila v sami zibelki petanke, torej Franciji: zloglasno 
združenje FFF (Frustrirane Feministke Francije) je ob 
taki priložnosti ugrabilo ducat petankarjev prestižnega 
francoskega kluba, da bi jih tri dni in tri noči trpinčilo z 
branjem haiku poezije. Še opomba: Dekle na sliki ne pri-
pada omenjeni frakciji!

Petanke so tudi igra, ki je ne omejujejo letni časi in 
ne vremenske ujme. Petankarji z izkušnjami bodo temu 
zagotovo pritrdili. Začetnike gre vendarle opozoriti, da 
je za igro v težjih pogojih kot npr. za časa zime, jesen-
skega deževja in v času pomladnega poplavljanja vseh 
večjih rek potrebno imeti malce volje in potrpljenja, da 
se na spremenjene pogoje terena in ozračja prilagodite. 
Najljubši letni čas petankarjev pa (glej sliko) vendarle 
ostaja poletje: še posebno priljubljeno je igranje petank 
na peščenih plažah. Izzivi poletja: Tudi že bolj izkušeni 
petankarji so v svoji karieri že naleteli na problem, ki ga 
prikazuje slika: Katera od prisotnih okroglin v takšnem 
primeru šteje? Da bi se v prihodnje ognili perečim pole-
mikam igralcev in urgentnim klicem na mobilne tele-
fone petankarskih razsodnikov, naj za konec še enkrat 
opišemo, kateri in kakšni so veljavni petankarski rekviziti: 
Krogle - edine, ki v igri štejejo - so le tiste, ki so narejene 
iz KOVINE! Njih premer je običajno od 7,05cm (min) do 
8cm (max), tehtajo pa od 650g do 800g.

P.P. Uredništvo Petankarskega blefsikona dopušča vsem 
zainteresiranim pravico do ponatisa, vsakršnega prepisa in 
množičnega kopiranja pričujočega teksta, še posebno, če se 
bo ta dogajal za namene petankarskega izobraževanja.
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PETANKARSKI BLEFSIKON
Naš vsakdan je vse hitrejši in vse stresnejši. Veliko 

presedimo v službi in doma, se preobilno hranimo in 
premalo gibljemo. Rekreacija - in Feng shui še posebno 
priporoča igre s kroglami, torej tudi Petanke - je zato 
postala prava nuja. 

Prednost igranja Petank boste našli v njeni fizični ne-
zahtevnosti. In če si dobro ogledate možakarja na sliki, 
boste poleg njegove graciozne drže in izjemne psihične 
koncentracije zagotovo opazili tudi, kako blagodejen 
je ta šport za hrbtenico sodobnega človeka. Ker homo 
modernus večji del svojega budnega časa preždi sede 
- pred televizorjem, računalnikom ali za volanom svojega 
jekle-nega konjička - je rekreacija, ki sodobnemu tempu 
že prilagojene hrbtenice ne šokira in obremenjuje s 
pretirano pokončno držo - čemur smo priča pri večini 
drugih športov (z izjemo tistih, ki jih sponzorira podjetje 
Kosmodisk), zagotovo najbolj primerna. Prav zato se v 
zadnjem času Petankarska zveza Slovenije trudi, da bi 
bilo mogoče rekvizite - za to zdravju nadvse hvaležno igro 
- dobiti kar na recept pri naših splošnih zdravnikih.

 Ta priljubljena igra s kovinskimi kroglami, premera 
pri-bližno 7 cm, je zagotovo ena najbolj razširjenih iger 
na svetu. Kot je razvidno na sliki, jo je mogoče igrati 
praktično kjerkoli, torej tudi na travi in, ker je, kot že 
rečeno, igra fizično nezahtevna, jo lahko igrajo praktično 
vsi: tako stari kot mladi, tako moški kot ženske. Igro je 
mogoče igrati v več kategorijah: trojice (trije igralci proti 
trem igralcem), dvojice (dva igralca proti dvem igralcem) 
in enojke (en igralec proti enemu igralcu). Na pričujoči 
sliki lahko opazite tudi izjemno psihično dinamiko te 
atraktivne igre. Gre za igro moških dvojk, torej dveh igral-
cev (oba na sliki) proti dvema igralcema (nista na sliki, 
ker sta ravno takrat fotografirala). Če boste še malo bolje 
pogledali, boste za-gotovo opazili tudi moteči dejavnik v 
obliki razjarjene že-ne enega od igrajočih. Na srečo pa so 
taki incidenti, od-kar je pred leti Evropska zveza zahtevala 
v petankarskih vrstah tudi žensko kvoto, vse redkejši. 

 Petankarske krogle so v osnovi nekoliko manjše od 
sorodnih balinarskih. A ker so tudi te kovinske, so značilno 
manj občutljive na mehanske dražljaje, zato pa veliko bolj 
na tiste vlažno-vremenskega značaja. Naj vas zato - more-
bitne člane Društva za zaščito malih živali - ne čudi reak-
cija vestnega petankarja na sliki. Ta je malega mešanca, 
za katerega so (tako pravijo kinologi) značilni majhni in 
relativno nenagubani možgani, podobni limoni, skušal 
pač s priznanim instrumentalnim pristopom (beri: s kro-
glo v roki) in klasičnim pogojevanjem (beri: s kričanjem in 
žuganjem) le naučiti po svetu že razširjene petankarske 
etike. Za tiste, ki so vam poleg petankarskih krogel ljubi 
tudi takšni štironožci, pa naj še povemo, da v petan-kar-
skih zakonikih zaenkrat še ni najti takšnih zapovedi, ki bi 
vam preprečevala, da bi kakšnega pretepenca ne nau-čili 
"scati" zgolj po kroglah vaših nasprotnikov. 
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PETANKARSKI BLEFSIKON
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PETANKA V SLIKI
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PETANKA V SLIKI
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IGRIŠČA ZA PETANKO V SLOVENIJI

VUZENICA 
ARNIKA SV. ANTON

DOLSKO 
HRIBOVCI

DOMŽALE 
SRŠENI

ŠIŠKA
LL HERMES

HRASTJE
PETANQUE

SNEBERJE
SLOGA

BIČEVJE
LISJAKI

NOVE FUŽINE
MEDVEDI

STUDENEC
VILA ANA

SLAPE
PR' BALIN 
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IGRIŠČA ZA PETANKO V SLOVENIJI
VUZENICA ARNIKA SV. ANTON

DOMŽALE
SRŠENI

DOLSKO
HRIBOVCI

SNEBERJE
SLOGA

HRASTJE
PETANQUE

ŠIŠKA
LL HERMES

NOVE FUŽINE
MEDVEDI

BIČEVJE
LISJAKI

BIČEVJE - SVOBODA
MOČVIRNIKI

STUDENEC
VILA ANA

SLAPE
PR' BALIN 

ZVEZE 
DRUŠTEV 
PETANKE 
SLOVENIJE
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SPONZORJI

MEDVEDI 
FUŽINE

STIKALO d.o.o.


