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Kot smo napovedali že prejšnjo leto, se je rojstvo novega 
tekmovanja šestih držav z imenom Centrope Cup začelo 
aprila meseca prav v Sloveniji. Začetki so bili spodbudni, 
prav tako pa tudi nadaljevanje skozi celo leto. Sprotno 
dogovarjanje med predsedniki članic udeleženk je 
nadomestilo marsikatero improvizacijo na in ob tekmovanjih, 
pomanjkljivosti pa so se beležile in lahko zatrdimo, da 
bo v naslednji sezoni še bolje. Vse skupaj je kulminiralo 
septembra v Bruslju, ko smo že dodobra začrtali plan za 
sezono 2006 z novim koledarjem tekmovanj.

Drug pomemben dogodek časovno pravzaprav sovpada s 
prvim, kajti podpis medsebojne pogodbe o sodelovanju z 
Balinarsko zvezo Slovenije, je bil ob bok prvega tekmovanja 
Centrope Cup v Domžalah. Predsednika BZS g. Rebec in 
ZDPS g. Bizjak sta potrdila misel, ki je že dolgo prisotna 
tudi na ravni obeh svetovnih zvez v konfederaciji CMSB, da 
s skupnim nastopom še bolj populiziramo igre s kroglami 
in se prizadevamo za razširjanje sodelovanja doma in na 
tujem. Čeprav nismo uspeli v kandidaturi, da balinanje in 
petanka skupno prodreta med olimpijske športe, pa imata 
oba zvrsti vsekakor večje možnosti, da skupaj prodreta in 
se afirmirata med športnimi panogami.

Naj omenimo še najpomembnejši svetovni dogodek, 
kongres svetovne petankarske zveze FIPJP v Bruslju. 
Poleg določitve prirediteljev SP (leta 2006 bo SP za 
moške in ženske v Grenoblu-Francija, leta 2007 bo SP 
moških gostila Tajska) je bilo na kongresu čutiti, da se 
novi predsednik g. Claude Azema trudi povezati čim 
več nacionalnih zvez v prožno federacijo, tako da bodo 
posamezne države s promocijo na svojih območjih naredile 
petanko konkurenčno v prepoznavnosti, zanimivosti igre, 
turistični ponudbi in nenazadnje tudi trženju. 

Sezona 2005 je prinesla precej novega, kar nekaj 
izzivov za prihodnje leto pa ostaja še pred nami tako na 
domačem kot mednarodnem prizorišču.  

       CENTROPE-CUP 

KAZALO KOMENTAR SEZONE 2005

UREDNIŠKI ODBOR:
 Janez Bizjak, Milan Puh, Nataša Zupanc, Dragan Antonijevič

OBLIKOVANJE IN PRELOM:
 Milan Puh

FOTOGRAFIJE SO PRISPEVALI:
 Miran Spruk, Janez Bizjak, Vinko Kvartuh, Mitja Keber, Tatjana Šeruga

TISK IN IZDELAVA:
 PIGMENT d.o.o.

PETANKA št. 4 natisnjenih 500 izvodov

Ljubljana, december 2005

Za leto 2005 bomo v analih zgodovine petanke zabeležili dve pomembni novosti: začetek tekmovanja v 
srednjeevropskem pokalu-Centrope Cup in večjo povezanost z Balinarsko zvezo Slovenije.

Poland: Boguslaw Zajac

Slovakia: Lubomir Sedivy

Slovenija: Janez Bizjak

Austria: Wolfgang Pilarz

Czech: Karel Dohnal

Hungary: Jozsef Matyas

Pogodbo o sodelovanju CENTROPE-CUP
so ratificirali v Domžalah, 22. 4. 2005



Moralna zmaga v Sedanu

V začetku letošnjega poletja, 
junija 2005, sta se pod vodstvom 
Živkovič Ljubota in Keber Mitja v 
francoski Sedan odpravili dve trojki 
naših mladincev.

Potem, ko so pozno dopoldan 
štartali iz Ljubljane, so 1300 kilo-
metrov dolgo in naporno pot zmogli 
v dobrih šestnajstih urah in opolnoči 
istega dne le prispeli na svoj cilj.

Med vožnjo si nihče izmed 
šestih mladincev in dveh odraslih 
spremljevalcev ni upal špekulirati 
o tem, kaj jih čaka v Sedanu, saj 
do takrat ni bilo jasno niti, koliko 
ekip se je prijavilo na Mini Mundial 
– turnir, ki ga je organizator pripravil 
za tiste ekipe, ki se zaradi finančnih 
težav niso uspele udeležiti SP 
tekmovanja v Kanadi. Vedeli so le, 
da bo organizator pokril stroške 
hrane in spanja, zato se kasneje niso 
preveč zmrdovali nad namestitvijo v 
zanemarjenem študentskem domu. 
Podarjenemu konju se pač ne gleda 
v zobe.

No, naslednji dan se je izkazalo, da 
je bil odziv na vabilo organizatorjev 
nad vsemi pričakovanji. Prijavilo 
se je namreč okoli 70 trojk, kar je 
Mundial v Sedanu proslavilo kot 
največji Mini Mundial v Franciji 
doslej.

Poljaki so se skupaj s svojimi 
navijači pripeljali kar z velikim 
avtobusom, 35 poljskih tekmovalcev 
in navdušencev pa je znatno 
prispevalo k vzdušju na turnirju. 
Še več. Kaj hitro so preglasili še 

številčnejše Francoze, ki so na 
Mini Mundial prijavili kar 40 svojih 
ekip. Manjštevilčni od nas, ki smo 
v kategorije kadetov in juniorjev 
prijavili po eno trojko, pa so bili le še 
Madžari, ki so se turnirja udeležili z 
eno samo trojko. Pa vendar. Važno 
je sodelovati ...

In potem se je začelo. Tri dni 
napornih tekmovanj pod vročim 
francoskim soncem. 

In kot da po dolgi in naporni 
vožnji ter vsaj 40-tih stopinjah 
Celzija ne bi bil dovolj že redni 
tekmovalni program, so se mladinci 
v popoldanskih urah udeleževali 
še dodatnih, nagradnih merjenj 
moči v zbijanju, bližanju in drugih 
petankarskih veščinah. No, nagrade 
so res bile nadvse privlačne.

In zanimivo; bolj kot naši kadeti so 
se na presenečenje vseh na koncu 
odrezali juniorji. Njihov selektor, 
trener in varuška v enem, Mitja 
Keber, svojih varovancev kar ni 
mogel prehvaliti: »Bili so predani 
igri, izjemno borbeni in zato uspeh 
ni mogel izostati!« 

Naši najmlajši predstavniki so že 
v kvalifikacijah pokazali iz kakšnega 
testa so. Od štirih odigranih partij 
so izgubili le igro proti močni 
francoski trojki, a so to isto trojko 
že naslednji dan premagali in tako 
prišli v polfinale. Da je bil to izreden 
uspeh, priča že naslednji podatek: 
Od dvanajstih finalistov, ki so izšli 
iz vseh treh tekmovalnih skupin, so 
bili naši juniorji edina nefrancoska 
ekipa. In to očitno pač ni bil mačji 
kašelj!

Žal so v finalu naši juniorji z veliko 
žara, a za las izgubili in nato kratko 
potegnili še v borbi za tretje mesto. 
Pa vendar, po mnenju mnogih so bili 
in ostali moralni zmagovalci v svoji 
skupini. Igre malih, a premetenih 
Francozov namreč še zdaleč 
niso bile zgledne. In to, da njihovi 
francoski vrstniki igrajo ‘grdo’ in 
pogosto nešportno igro, je bila 
svojevrstno presenečenje tako 
za naše mladince kot oba odrasla 
spremljevalca, po vrnitvi domov pa 
so nejeverno zmajevali z glavo še vsi 
drugi simpatizerji športne petanke.

Navkljub vsemu, razočaranja ni 
bilo. Tolažile so jih številne nagrade, 
ki so jih osvojili na nagradnih tek-
movanjih, bogatejši pa so bili tudi za 
pomembne izkušnje in neponovljivo 
avanturo. Ko so se po slavnostnem 
zaključku družno spakirali v kombi 
in jo odrinili v Slovenijo, so vsi spali 
kot ubiti. Nič čudnega, ko pa so tri 
dni brez prestanka igrali od jutra do 
trde noči ...
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MLADI V LETU 2005

Domača petanka

Tudi domača mladinska petanka 
je zelo napredovala, kar se je zelo 
opazilo na državnem prvenstvu 
in v ligaškem tekmovanju. Kot 
pravimo, vedno zmagajo najboljši 
in najsrečnejši, prihodnje leto pa 
glede na izenačenost mladih ne bi 
upali napovedati prav nobenega 
rezultata. Kar tako naprej, mladina!

Mladinska sezona - 

Državno prvenstvo v Domžalah 
24.9.2005: 

Mladi do 12 let: 

1. Kvartuh Jaka 
2. Vorih Ana 
3. Poljanšek Klemen

Mladi do 17 let: 

1. Vrbinc Matjaž 
2. Bračič Simon 
3. Rode Žan

Mladinska liga v sezoni 2005: 

1. Aiwa (Petanque-Sloga) 
2. Medvedki Fužine 
3. Domžale-Dolsko

MLADI V LETU 2005



Bruselj je bil organizator letoš-
njega svetovnega prvenstva v 
absolutni konkurenci. Trenutno 
druga najmočnejša petankarska 
država je za prizorišče tekmovanja 
izbrala obrobje tega za Evropo 
zelo pomembnega mesta, vendar 
je bilo kljub temu občutiti utrip 
velemesta, predvsem s stališča 
prometnih povezav in čistoče, ali 
bolje rečeno nečistoče. Kljub temu, 
da je bilo pri organizaciji čutiti kar 
nekaj pomanjkljivosti (prevozi, po-
manjkanje prenočišč, zaključna 
prireditev), pa vseeno lahko rečemo, 
da je bil nastop najboljših na svetu 
uspešen.

S tekmovanjem, ki se je tokrat 
z natančnim zbijanjem začel že na 
dan otvoritve, so nekateri lahko 
zadovoljni drugi pač manj. 
Tudi naša reprezentanca v sestavi 
Oprešnik Gregor, Sever Gregor, 
Kutlačič Dragan, Vrbanič Zoran, 
se je domov vrnila z mešanimi 
občutki, saj bi se glede na razmere 
vsekakor dalo doseči boljši rezultat. 
Vendar v športu in še posebej pri 
petanki lahko odloča krogla ali 
dve in lahko je rezultat takoj slabši 
za deset in več mest, tako da smo 
pristali na delitvi 25.-32. mesta. 
Sprijazniti se moramo, da smo pač 
še petankarsko mlada država in 
izkušnje še pridobivamo. Vrhunske 
uvrstitve so pač rezervirane za 
najboljše, ti pa so v tem trenutku 
šampioni Francozi, viceprvaki Bel-
gijci in vedno tik pod vrhom Tajska. 
V pokalu narodov so zmagali 
Španci, v natančnem zbijanju Phusa 
iz Tajske, naš Gregor Oprešnik pa je 
zasedel 19. mesto.

Rezultati Slovenije: zmage z Malijem 
13:10, Rusijo 13:2, Avstrijo 13:3, 
porazi z Marokom 6:13, Tajsko 0:13, 
Kambodžo 1:13, Nemčijo 10:13, 
Andoro 7:13 v tekmovanju za SP. 
V pokalu narodov smo premagali 
Kambodžo 13:6 in izgubili s Švedsko 
3:13 in še enkrat s Kambodžo 6:13.  
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Bruselj je bil organizator letoš-
njega svetovnega prvenstva v 
absolutni konkurenci. Trenutno 
druga najmočnejša petankarska 
država je za prizorišče tekmovanja 
izbrala obrobje tega za Evropo 
zelo pomembnega mesta, vendar 
je bilo kljub temu občutiti utrip 
velemesta, predvsem s stališča 
prometnih povezav in čistoče, ali 
bolje rečeno nečistoče. Kljub temu, 
da je bilo pri organizaciji čutiti kar 
nekaj pomanjkljivosti (prevozi, po-
manjkanje prenočišč, zaključna 
prireditev), pa vseeno lahko rečemo, 
da je bil nastop najboljših na svetu 
uspešen.

S tekmovanjem, ki se je tokrat 
z natančnim zbijanjem začel že na 
dan otvoritve, so nekateri lahko 
zadovoljni drugi pač manj. 
Tudi naša reprezentanca v sestavi 
Oprešnik Gregor, Sever Gregor, 
Kutlačič Dragan, Vrbanič Zoran,
se je domov vrnila z mešanimi 
občutki, saj bi se glede na razmere 
vsekakor dalo doseči boljši rezultat. 
Vendar v športu in še posebej pri 

Bruselj je pravzaprav prestolnica cele Evrope, ne samo Belgije

Z Rusijo smo zmagali dokaj prepričljivo

Na dvoboju s Tajsko smo bili v podrejenem položaju, velemojstri so pač velemojstri

Naši reprezentanti na posvetu med eno izmed tekem

Znamenitost Bruslja je slavni 
deček »Manneken Pis«

Na ogledu mesta Bruslja celotna naša reprezentanca, ki je imela tudi pomoč s tribun Finalisti so bili kot že ničkolikokrat domačini Belgijci in najboljši zadnjih let Francozi



Korak do petankarske 
pravljice v rojstnem mestu 
največjega pravljičarja

Bilo je nekoč v deželi na sončni 
strani Alp, ko se je pisana druščina 
veselih častilcev prelepe igre, 
imenovane petanka, odpravila 
na snidenje najboljših pripadnic 
lepšega spola na Stari celini. Na 
krilih svojih sanj in pričakovanj 
je poletela proti severu, v deželo 
Vikingov, piva in petanke. Vsaj med 
5. in 7. avgustom letos. 

V  rojstnem  mestu H. C. Ander-
sena, Odenseu, se je pisala še ena 
stran zgodovine slovenske petanke. 
Uspešno? Neuspešno? Pravljično? 
Odvisno. Dejstva so eno - imeli smo 
odličen žreb, imeli smo tudi zelo 
dobro igro naših reprezentantk, 
dobro vzdušje v ekipi in dobre 
priprave za seboj. Reprezentanca 
je spet dosegla najboljši rezultat na 
evropskih prvenstvih (premagali 
smo nosilko medalje z evropskega 
prvenstva, Veliko Britanijo, vedno 
neugodne Finke ter presenetljivo 
dobre Madžarke, izgubili pa 
proti bronastim Belgijkam in do-
mačinkam), doživeli smo tudi prvo 
uvrstitev med 8 najboljših zbijalk/
zbijalcev nasploh. Že to so izjemni 
dosežki! 

A kaj, ko se je boginja Fortuna 
malo poigrala z nami in nam prvo 
ponudila možnost za preboj v  vrh 
evropske petanke (med 8 najbolj-
ših), potem pa nam v odločilnem 
trenutku obrnila hrbet... Da, do 
res popolne pravljice v mestu, kjer 
se le-te rojevajo, nam je manjkal 
samo košček Fortune ter nekaj več 
osvojenih puntov.

S tekmovalnim delom smo lahko 
zadovoljni predvsem v natančnem 
izbijanju, kjer se je Tatjana Šeruga 
uvrstila na zelo dobro 8.mesto, zma-
go je Franciji priborila Angelique 
Papon. Francozinje so bile premoč-
ne za vse ostale reprezentance tudi 
med trojkami, prikazale pa so tako 
suvereno igro, da je v nekaterih 

elementih mejila že na popolnost. 
Manj žlahtne medalje so pobrale 
Španke, Švedinje in Belgijke. Naša 
reprezentanca (Šeruga Tatjana, 
Hasnaš Mateja, Kujavec Dina, 
selektor Antonijevič Dragan) se je 
uvrstila na končno 13.mesto med 
23 reprezentancami. Omenimo še 
zmagovalke v pokalu narodov, to so 
bile Nizozemke. 

Rezultati naše reprezentance: 
zmage z Veliko Britanijo 13:6, 
Finsko 13:10, Madžarsko 13:8 in 
porazi z Belgijo 8:13, Dansko-2 s 
6:13, Monakom 6:13.

Reprezentantke so spet dostojno 
predstavljale Slovenijo, spet so 
prikazale dobro igro, a so plačale 
davek pomanjkanju «trdih», težkih 
tekem, ki prinašajo prepotrebne 
izkušnje in psihično stabilnost v 
stresnih, odločujočih trenutkih, ko 
se tekma odloča.

Pravljice so tako ostale v Oden-
seu, mi pa gremo naprej, z novimi 
izkušnjami in s spoznanjem, da pot v 
pravljično deželo tlakuje samo trdo, 
vztrajno, strokovno in z znanjem 
podkovano delo. 
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tekem, ki prinašajo prepotrebne 
izkušnje in psihično stabilnost v 
stresnih, odločujočih trenutkih, ko 
se tekma odloča.

Pravljice so tako ostale v Oden-
seu, mi pa gremo naprej, z novimi 
izkušnjami in s spoznanjem, da pot v 
pravljično deželo tlakuje samo trdo, 
vztrajno, strokovno in z znanjem 
podkovano delo. 

elementih mejila že na popolnost. 
Manj žlahtne medalje so pobrale 
Španke, Švedinje in Belgijke. Naša 
reprezentanca (Šeruga Tatjana, 
Hasnaš Mateja, Kujavec Dina, 
selektor Antonijevič Dragan) se je 
uvrstila na končno 13.mesto med 
23 reprezentancami. Omenimo še 
zmagovalke v pokalu narodov, to so 
bile Nizozemke. 

Rezultati naše reprezentance:
zmage z Veliko Britanijo 13:6, 
Finsko 13:10, Madžarsko 13:8 in 
porazi z Belgijo 8:13, Dansko-2 s 
6:13, Monakom 6:13.

Reprezentantke so spet dostojno 
predstavljale Slovenijo, spet so 
prikazale dobro igro, a so plačale 
davek pomanjkanju «trdih», težkih 
tekem, ki prinašajo prepotrebne tekem, ki prinašajo prepotrebne 

Na otvoritvi se nam je pridružil tudi predsednik svetovne zveze Claude Azema

Na izletu po koncu tekmovanj smo si 
v Koebenhavnu ogledali znamenito 
morsko deklico

Otvoritev je bila v znamenju obletnice 
rojstva Hans-Christian Andersena

Obiskali smo si tudi rojstno hišo znamenitega Danca

Finalistke evropskega prvenstva so bile Francozinje in Španke

Naše reprezentantke pred dvobojem z Dansko

Dvoboj z Monacom smo žal izgubili
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VARŠAVA-POLJSKA  20.8.2005

Najbolj oddaljeno prizorišče ne samo za Slovenijo, ampak tudi za druge države, je bila Varšava. Zato je bila udeležba 

tujih, ne poljskih ekip zelo skromna, vseeno pa razmerje 1:10 pri 50 udeleženih ekipah vseeno kar malo preseneča. 

Reakcija na takšno, poljsko prvenstvo v malem, je bila odločitev ob koncu sezone, ko smo sklenili, da bo tekmovanje 

regularno in bo štelo za Centrope Cup le, če bo prisotnih najmanj 20 tujih ekip in skupaj najmanj 4 države. Skromna 

je bila tudi slovenska udeležba s simbolično eno ekipo. Vsa najboljša mesta so pripadla domačinom, ki so pokazali 

nekaj nespretnosti tudi pri organizaciji. Predvsem dimenzije igrišč in motenje ekip med tekmami so bile glavne težave 

med tekmovanjem. Drugače pa so Poljaki zelo marljiv in ustvarjalen narod, Varšava pa ima podobno kot vsa velika 

mesta pestro, več stoletij dolgo zgodovino in se jo ob vseh znamenitostih splača ogledati. Kljub temu, da tekmovalno 

nismo bili uspešni, pa smo turistično veliko odnesli iz te najbolj severno ležeče države v Centrope Cup. 

BRATISLAVA-SLOVAŠKA  27.8.2005

Za konec tekmovanja Centrope Cup 2005 smo obiskali še eno prestolnico, tokrat države Slovaške, kjer so doma 

veseli ljudje, ki se znajo še prav posebej ob pivu iskreno veseliti. Pravi kraj za zaključek sezone, s svojo udeležbo 

pa nas je ponovno razveselil predsednik svetovne zveze Azema. Na koncu je bilo vseeno tudi tekmovalno čutiti kar 

nekaj napetosti, saj so se kar tri države potegovale za končno odločitev o zmagovalcu prvega Centrope Cup. Žal 

to ni bila Slovenija, čeprav smo v Bratislavo prišli kar z lepo prednostjo. Zalomilo se je skoraj vsem našim ekipam, 

čeprav je po kvalifikacijskih tekmah v švicarskem sistemu kazalo še odlično. V odločilnih bojih na izpadanje nam 

ni uspevalo pravzaprav ničesar, pa tudi drugi rezultati nam niso šli na roko. S finalno zmago so nas za nekaj točk 

prehiteli ekipe iz Madžarske, Slovenija pa je bila druga pred Poljsko. Vseeno pa smo bil vsi udeleženci iz šestih 

držav na koncu razigrani in veseli, saj smo vsi dosegli cilj iz začetka tekmovanja-zabavali smo se ob igranju petanke, 

druženju, spoznavanju novih dežel in ljudi, zgodovinskih znamenitosti in naravnih lepot, različnosti in sorodnosti. Na 

koncu lahko vsi z zadovoljstvom ugotovimo: Centrope Cup je v prvem letu vsekakor uspel!

     RAZPORED CENTROPE CUP V LETU 2006:

- SLOVENIJA  22. april        Domžale

- POLJSKA    13. maj Wroclaw

- AVSTRIJA   10. junij         Illmitz

- ČEŠKA  1. julij         Praga 

- MADŽARSKA  5. avgust Almásfüzitö    

- SLOVAŠKA         26.avgust  Bratislava

CENTROPE CUP 2005
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Prvo leto CC je za nami. Ideja o tekmovanju šestih držav, ki smo jo začeli 
lani na SP v Grenoblu, je zaživela v vseh pogledih.

DOMŽALE-SLOVENIJA 23.4.2005

Ustanovni sestanek Centrope Cup s slovesnim podpisom in prisotnostjo predsednika svetovne zveze Claude 

Azema je bila v gostišču Janežič na Pšati pri Domžalah. Glavne točke pogodbe poudarjajo prijateljsko srečanje 

udeležencev šestih držav, s tekmovanji zvišati tekmovalni nivo v vseh državah, skrbeti za razvoj petanke s poudarkom 

na mladih, narediti petanko bolj popularen in atraktiven šport za vse, posebej sponzorje, spoznati mentaliteto ljudi v 

nam sorodnih deželah, njihove turistične in kulinarične značilnosti, in ne nazadnje – zabavati se skupaj (to have fun 

together !). To nam je uspelo že na prvem tekmovanju v Domžalah, kjer se je po pripovedovanju preko 100 tujih in 

okoli 80 domačih tekmovalcev dobro počutilo. Tekmovanje je prineslo napete boje, na naše veliko zadovoljstvo so 

nas kljub precejšnjemu mrazu toplo ogreli Močvirniki, ki so na koncu ugnali tudi ekipo predsednika Azemaja. V vseh 

pogledih, odličen začetek Centrope Cup.

ILMITZ-AVSTRIJA 11.6.2005

Že drugo tekmovanje Centrope Cup je pokazalo, kako raznolika bodo tekmovanja. V prijetni okolici jezera Neusiedler 

se je pomerilo še nekaj več in novih trojk kot v Domžalah, številčna pa je bila tudi slovenska udeležba. Skozi cel dan 

je prijetno pihljalo, včasih kar močno pihalo. Zato je običajno, da so tukaj vetrnice za pridobivanje energije precej 

pogost pojav. V zagrizenih bojih trojic se je vrstni red glede na slovenski turnir kar precej spremenil. V zaključnih 

bojih so tekmovale tudi naše ekipe. Ponovno je slovenska trojka prišla na zmagovalne stopničke, imeli pa smo štiri 

ekipe v točkah Centrope Cup in zmagovalce tolažilne skupine. Kdor si je vzel nekaj več časa za ogled naravnih lepot 

ob jezeru in okolici, je bil z izletom resnično lahko zadovoljen.

PRAGA-ČEŠKA  2.7.2005

Za tretje tekmovanje po vrsti v letošnjem letu lahko rečemo, da ima že bogato tradicijo, saj Avokado turnir igrajo že 

skoraj desetletje. Zato tudi ne preseneča izredno močna udeležba ekip iz petankarskih velesil Francije, Španije in 

drugod. Tudi številčno je bil turnir od vseh Centrope Cup v letu 2005 najštevilčnejši s točno 115 trojicami. Na slikovitih 

površinah parka pri gradu Troja se je igrala zelo kvalitetna petanka, na koncu pa so francoski mladinci deklasirali 

vso ostalo konkurenco. Nič čudnega, saj so v tem letu postali tudi svetovni mladinski prvaki v Kanadi. Prav zaradi 

vsega povedanega je nekoliko skromnejši uspeh slovenskih ekip s samo eno ekipo v točkah bolj sprejemljiv, čeprav 

je na koncu tudi 6.mesto lep uspeh. Nekoliko manj prijetno se bomo spominjali dogodkov okoli turnirja, saj so nam 

pred hotelom vlomili v avto in nas okradli. Vendar tudi to je ena od značilnosti velikih mest. Drugače pa Praga nudi 

tudi lepše strani in je za turiste zelo privlačna in zanimiva.

SARVAR-MADŽARSKA  13.8.2005

Večina letošnjih tekmovanj Centrope Cup je bilo v poletnih mesecih, eno takih tudi v tipično madžarskem okolju 

v kraju Sarvar. Tekmovanje se je prevesilo v drugo polovico in ponovno beležimo slovensko zmago, ki si jo je že 

v mraku priigrala ekipa Sloge. Tudi sicer je bilo tekmovanje za nas uspešno, saj se je več kot polovica udeleženih 

slovenskih ekip uvrstila na mesta s točkami. Ponovno se je igralo v lepem grajskem okolju, kjer je v hladu dreves 

idealno prizorišče za taka druženja, kot je naše srednjeevropske tekmovanje. Na vrh se je poleg naših prebilo kar 

nekaj novih ekip iz drugih držav, ki do Sarvarja niso beležile večjih uspehov. Na turnirju smo se prijetno počutili, 

čeprav je bilo sporazumevanje z domačini zaradi preprek v jeziku kar malo otežkočeno. Vendar je tudi seznanitev z 

različnostjo in približevanje enih k drugim v druženju in zabavi eden od ciljev novoustanovljenega tekmovanja.

- SLOVENIJA  22. april        Domžale

- AVSTRIJA   10. junij         Illmitz

- ČEŠKA  1. julij         Praga 

- SLOVAŠKA         26.avgust  Bratislav

- POLJSKA    13. maj Wroclaw

- MADŽARSKA  5. avgust Almásfüzitö    

okoli 80 domačih tekmovalcev dobro počutilo. Tekmovanje je prineslo napete boje, na naše veliko zadovoljstvo so 

nas kljub precejšnjemu mrazu toplo ogreli Močvirniki, ki so na koncu ugnali tudi ekipo predsednika Azemaja. V vseh 

pogledih, odličen začetek Centrope Cup.

ILMITZ-AVSTRIJA 11.6.2005

Že drugo tekmovanje Centrope Cup je pokazalo, kako raznolika bodo tekmovanja. V prijetni okolici jezera Neusiedler 

se je pomerilo še nekaj več in novih trojk kot v Domžalah, številčna pa je bila tudi slovenska udeležba. Skozi cel dan 

je prijetno pihljalo, včasih kar močno pihalo. Zato je običajno, da so tukaj vetrnice za pridobivanje energije precej 

pogost pojav. V zagrizenih bojih trojic se je vrstni red glede na slovenski turnir kar precej spremenil. V zaključnih 

bojih so tekmovale tudi naše ekipe. Ponovno je slovenska trojka prišla na zmagovalne stopničke, imeli pa smo štiri 

ekipe v točkah Centrope Cup in zmagovalce tolažilne skupine. Kdor si je vzel nekaj več časa za ogled naravnih lepot 

ob jezeru in okolici, je bil z izletom resnično lahko zadovoljen.

BRATISLAVA-SLOVAŠKA  27.8.2005

Za konec tekmovanja Centrope Cup 2005 smo obiskali še eno prestolnico, tokrat države Slovaške, kjer so doma 

veseli ljudje, ki se znajo še prav posebej ob pivu iskreno veseliti. Pravi kraj za zaključek sezone, s svojo udeležbo 

pa nas je ponovno razveselil predsednik svetovne zveze Azema. Na koncu je bilo vseeno tudi tekmovalno čutiti kar 

nekaj napetosti, saj so se kar tri države potegovale za končno odločitev o zmagovalcu prvega Centrope Cup. Žal 

to ni bila Slovenija, čeprav smo v Bratislavo prišli kar z lepo prednostjo. Zalomilo se je skoraj vsem našim ekipam, 

čeprav je po kvalifikacijskih tekmah v švicarskem sistemu kazalo še odlično. V odločilnih bojih na izpadanje nam 

ni uspevalo pravzaprav ničesar, pa tudi drugi rezultati nam niso šli na roko. S finalno zmago so nas za nekaj točk 

prehiteli ekipe iz Madžarske, Slovenija pa je bila druga pred Poljsko. Vseeno pa smo bil vsi udeleženci iz šestih 

držav na koncu razigrani in veseli, saj smo vsi dosegli cilj iz začetka tekmovanja-zabavali smo se ob igranju petanke, 

druženju, spoznavanju novih dežel in ljudi, zgodovinskih znamenitosti in naravnih lepot, različnosti in sorodnosti. Na 

koncu lahko vsi z zadovoljstvom ugotovimo: Centrope Cup je v prvem letu vsekakor uspel!
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VA R Š AVA

BRATISLAVA

  CC Ilmitz-Avstrija 11. 6. 2005

  1. Madžarska  Kemeny, Toth, Soltesz
  2. Avstrija  Khan, Avedikian, Bossard
  3. Slovenija  Živkovič, Keber, Osredkar
  5. Slovenija  Hegler J., Prusnik, Vinšek
  8. Slovenija  Skrbinek, Kilibarda, Vodičar.  
9 -16. Slovenija  Kujavec, Šeruga T., Hasnaš
9 -16. Slovenija  Škoberne, Kokalj, Bizjak 

  CC Praga-Češka 2. 7. 2005

  1. Francija  Coutanson, Feltain, Malbec
  2. Francija  Savin, Rocher, Perret
  3. Španija  Bezat, Rodero, Puerta Conejero
  6. Slovenija  Sever, Šeruga T., Hasnaš

  CC Sarvar-Madžarska 13. 7. 2005

  1. Slovenija  Skrbinek, Prusnik, Kilibarda Z.
  2. Slovaška  Lazarova, Botkova, Snopova
  3. Češka  Bytesnik, Husak, Hodbod
  5. Slovenija  Lipovšek, Juvan, Retelj
  8. Slovenija  Kvartuh M. Kvartuh V.,Repar, Bizjak  
9 -16. Slovenija  Osredkar, Šeruga T., Gorše
9 -16. Slovenija  Rode F.ml., Rode Ž., Brodnik 

  CC Varšava-Poljska 20. 8. 2005

  1. Poljska  Biel, Dabrowski, Kubiesa
  2. Poljska  Krawczyk, Krawczyk, Krawczyk
  3. Poljska  Sliz A., Sliz K., Sliz J.

  CC Bratislava-Slovaška 27. 8. 2005

  1. Madžarska  Farkas, Soltesz, Batky.
  2. Češka  Šlašansky, Jakubek, Haraštova
  3. Francija  Azema, Gremmi, Sipka
  6. Slovenija  Dovžan, Kilibarda N., Vodičar
9 -16. Slovenija  Hegler J., Vinšek B., Vinšek J.
9 -16. Slovenija  Japelj, Traven-Japelj, Kršinar 

    SLO  AVS  ČEŠ  MAD  POL  SVK  Leto 2005

 1. Madžarska 15 37 3 23 6 25  109 

 2. Slovenija  39 25 5 28 0 7 104 

 3. Poljska  1 3 13 0 70 14 101 

 4. Češka  7 0 10 18 0 30 65

 5. Slovaška  3 6 0 22 0 0 31

 6. Avstrija  1 22 1 1 0 2 27

  CC Ilmitz-Avstrija 11. 6. 2005

  1. Madžarska  Kemeny, Toth, Soltesz

  CC Domžale-Slovenija 23. 4. 2005

  1. Slovenija  Japelj, Kršinar, Ramič 
  2. Francija  Azema, Brunin, Chapoutot
  3. Madžarska  Pancsits, Soltesz, Talosi 
  4. Slovenija  Oprešnik, Moličnik, Kutlačič
  7. Slovenija  Hegler J., Hegler P., Hegler B.  
9 -16. Slovenija  Lipovšek M., Retelj, Juvan V.
9 -16. Slovenija  Romiha, Vodičar, Mlakar 



Letošnja tekmovanja na ravni slovenske petanke 
so potekala izmenično s tekmovanji v tujini, predvsem 
tekmovanjem Centrope Cup. Čeprav je bilo številčno 
manj tekmovanj v koledarju ZDPS, pa je bilo sezona 
po ostalih tekmovanjih bolj pestra kot kadarkoli doslej. 
Igrali smo državna prvenstva v petih disciplinah 
(posamezno, zbijanje, pari, dvojke, trojke), poleg 
domače tekme za Centrope Cup v Domžalah, ki je štelo 
za TOUR, še po dva TOUR tekmovanja v dvojkah in dva 
v trojkah. Osem klubov je nastopalo v 1. državni ligi, ki je 
potekala po dvokrožnem sistemu z zaključkom na Final 
Four. V tekmovanju državnih prvakov so nas v Švici 
zastopali ekipa Svoboda-Močvirniki, v začetku oktobra 
so se odigrale kvalifikacije za moško in žensko državno 
reprezentanco. Pa pojdimo k podrobnostim.

Na državnih prvenstvih so zmagovali že uveljavljeni 
petankarji in petankarice, pravzaprav večjih presenečenj 
ni bilo tako v moški kot ženski konkurenci. Tekmovanja 
so bila skoncentrirana v prvi polovici leta, ker je 
jesenski termin predviden za reprezentančne nastope. 
Zmage so si večinoma razdelili člani in članice dveh 
naših najboljših klubov, Polja in Močvirnikov. V ženski 
konkurenci sta naslove osvojila še Sloga in Domžale, 
prav tako so ostale medalje šle večinoma v roke teh 
štirih klubov. Ostalim je ostalo le nekaj stopničk.

Na TOUR tekmovanjih so prevladovale ekipe Sloge 
in Močvirnikov, ki so osvojili vsa prva mesta, vključno 
z najpomembnejšim TOUR za Centrope Cup. Tudi tu 
je bilo malo novincev na stopničkah, razveseljuje pa 
dejstvo, da pomembno vlogo igrajo tudi mladi. Kar nekaj 
jih je že letos pokazalo, da v prihodnosti kaže na njih še 
kako računati v boju za najvišja mesta. Perspektiva je 
torej na mladih.

Ekipa Močvirnikov je v juliju gostovala v Švici, točneje 
v Ženevi. Poleg tega, da so se spoprijateljili z domačini 
so pokazali tudi zelo dobro igro. Še nobena slovenska 
ekipa do sedaj nasprotniku ni vzela dve točki, kot so 
to naši predstavniki uspeli z domačo ekipo Genevoise. 
Rezultati Močvirnikov niso naključni, saj že nekaj let 
prizadevni vadijo, poleg tega pa imajo tudi kakovosten 
izbor igralk i igralcev, ki v domačem merilu osvojijo 
marsikate naslove in medalje.

V državni ligi je igralo osem ekip, ki so v večini sredinih 
terminih popestrili svoje treninge še z igranjem ligaških 
tekem. Tekme so imele včasih tudi nepričakovane 
razplete, na koncu pa so se ekipe z najbolj konstantno 
formo (Polje, Močvirniki, Sloga, Dolsko) pomerili na 
zaključni prireditvi štirih. Primat je ponovno prevzela 
ekipa Polja, ki je v finalu po dokaj izenačenem boju 

premagala Močvirnike. Tretje mesto je z zmago nad 
Slogo osvojila ekipa Dolskega. Pač pa so se Močvirniki 
v moški konkurenci maščevali starim reprezentantom iz 
Polja in jih na svojem igrišču premagali v boju za nastop 
v državni reprezentanci leta 2006 v Grenoblu. V ženski 
konkurenci nič novega: -stare-nove reprezentantke bodo 
lahko svojo igro sedaj lahko že gradile na izkušnjah, saj 
bo to že njihov peti nastop v več ali manj isti sestavi. Za 
mladinska tekmovanja je komentar na drugem mestu.

Da imajo ljudje radi petanko, tudi če ne gre čisto zares 
za državne naslove, se je letos videlo kar nekajkrat. 
Ogrevanje za sezono je bilo dobrodošlo v dvorani na 
Zarji, zgodilo pa se je tudi nekaj turnirjev v različnih 
koncih Slovenije, kar nas lahko le veseli. Prvič smo bili 
v Cerkljah pod Krvavcem, v Radljah ob Dravi, pa še 
marsikje se je rekreativno metalo petanko. Če nas ob 
tem podpre še lokalna skupnost z županom, kot se je to 
zgodilo v Podvelki-Brezno, smo še posebej zadovoljni. 
S tem smo se namreč prepričani, da ni le nekaj 
ljubljanskih klubov, ampak da se širimo navzven. Ko bi 
le ne bili ti primeri osamljeni še v prihodnje. 

Poleg tega pa so se naši petankarji udeležili še 
tekmovanj v tujini s povabili organizatorjev (Brno, 
Komarom …), kar prav tako širi obzorja slovenske 
petanke navzven. Upajmo, da bomo tudi v letu 2006 
kljub finančni stiski deležni toliko priložnostim, da 
igramo petanko na čim več turnirjih, kajti le tako bomo 
dosegli še višjo raven igre.
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1 Državno prvenstvo - POSAMEZNO

Državno prvenstvo - ZBIJANJE

Državno prvenstvo - ONA ON
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Evropski pokal – Močvirniki v Švici (Ženeva)

Polje - Državni prvaki

V zimski sezoni smo trenirali 
na Zarji

Pod Jenkovo lipo (poletje 2005

Bili smo tudi v Komaromu na MadžarskemVuzeniški dnevi

Otvoritev igrišč v Breznu 
ob koncu sezone 

 DP - posamezno Polje 8.5.2005 - moški

  1. SEVER Gregor  Polje
  2. MRAK Rok   Medvedi Fužine 
  3. KRESTIČ Emsud  Vila Ana

  DP - posamezno Polje 8.5.2005 - ženske

  1. TRAVEN JAPELJ Monika  Močvirniki
  2. KUJAVEC Dina  Sršeni Domžale 
  3. HASNAŠ Mateja   Polje

 DP - zbijanje Polje 13.6.2005 - moški

  1. OPREŠNIK Grega  Polje
  2. KUTLAČIČ Dragan  Polje 
  3. RODE Franci ml.  Hribovci Dolsko

 DP - zbijanje Polje 13.6.2005 - ženske

  1. ŠERUGA Tatjana   Sršeni Domžale
  2. GORENC Karmen  Sloga 
  3. HASNAŠ Mateja   Polje

 DP - dvojke Sloga 10.9.2005 - moški

  1. MOČVIRNIKI 2  Japelj, Kršinar
  2. POLJE 1   Oprešnik, Vrbanič 
  3. MEDVEDI 4   Gorše, Osredkar

 DP - dvojke Sloga 10.9.2005 - ženske

  1. POLJE 1   Govednik B., Hasnaš
  2. MOČVIRNIKI 1 Traven Japelj, Žabjek 
  3. SRŠENI 1   Kujavec, Šeruga T.

 DP - Ona-On Fužine 9.7.2005 

  1. POLJE 1   Hasnaš, Sever
  2. SRŠENI 1   Šeruga, Šeruga 
  3. SLOGA 2    Gorenc, Prusnik

 DP - trojke Bičevje 4.6.2005 - moški

  1. MOČVIRNIKI 2  Antonijevič, Ruparčič, Kršinar
  2. SLOGA 1  Skrbinek, Prusnik, Kilibarda 

  3. POLJE 1   Sever, Oprešnik, Kutlačič, Vrbanič

 DP - trojke Bičevje 4.6.2005 - ženske

  1. SLOGA 1  Lotrič, Zupanc, Gorenc
  2. SRŠENI 2 Šeruga T., Šeruga Š., Kujavec 
  3. SRŠENI 1  Kvartuh M., Kvartuh K., Kvartuh M.

 VUZENICA 21.5.2005 

  1. SLOGA 2  Skrbinek, Prusnik, Kilibarda
  2. MEŠANA 4  Verbajs, Sever, Hasnaš 
  3. HRIBOVCI 1   Mihič R., Mihič J., Novak

 TOUR - Dolsko 18.6.2005

  1. SLOGA 2   Skrbinek, Prusnik
  2. HRIBOVCI 1  Rode F., Rode Ž 
  3. MOČVIRNIKI 1  Kovač, Spruk M.

 TOUR - Vila Ana 25.6.2005 

  1. SLOGA 1  Skrbinek, Kilibarda Z.
  2. POLJE 1  Sever, Kutlačič 
  3. MOČVIRNIKI 1   Kršinar, Spruk M.
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 TOUR - Bičevje 3.9.2005

  1. MOČVIRNIKI 1  Dolinšek, Spruk, Ruparčič, Ramič
  2. MEŠANA 1 Antonijevič, Kujavec, Šeruga T. 
  3. SLOGA 1  Skrbinek, Prusnik, Kilibarda

REZULTATI DRŽAVNIH 
PRVENSTEV V PETANKI 
ZA LETO 2005

REZULTATI TOUR TEKMOVANJ V PETANKI ZA LETO 2005



Teče že tretje leto, odkar je Mitja Keber v svoje roke vzel vajeti 
mladinske lige, nadobudni mladi petankarji pa so prav pod 
njegovo taktirko že zabeležili nekaj prav izjemnih rezultatov ...

Kdaj si vrgel prvo kroglo petanke?
Kmalu potem, ko sem jih prvič videl. To je bilo leta 2002, ko 

sem videl pred brunarico ŠD Sloge igrati nekaj novopečenih 
petankarjev. Igra mi je bila takoj zelo všeč. Zdela se mi je izjemno 
zanimiva, zabavna, pa še družabna povrhu. Lahko bi skoraj rekel, 
da sem se v petanko zaljubil takoj, na prvi pogled. Še istega leta 
sem nato postal član DP Petanke oz. Kojotov.

Danes pa si, poleg tega, da si aktiven petankar, tudi pobudnik, 
vodja in selektor mladinske lige. Kako pa se je to zgodilo?

Ker sem se v teh letih vse pogosteje mudil na petankarskih 
igriščih, se je slej ko prej moralo zgoditi, da sem s seboj pripeljal 
tudi svoja sinova. In ker sta se tudi onadva nad igro enako hitro 
navdušila in ker v svojem mladostnem navdušenju še zdaleč nista 
bila osamljena, sem se leta 2003 angažiral in spodbudil ustanovitev 
mladinske petankarske lige. Vanjo so se vključili tudi vsi tisti mladi 
navdušenci, večinoma otroci zagrizenih petankarjev, ki so pred 
tem že hodili na občasne treninge, ki jih je organiziral Janez Kobal 
v svojem klubu.

Zakaj se ti je zdelo pomembno, da bi se te mlade petankarje 
organiziralo v mladinsko ligo?

Prepričan sem, da je prav v mladih največja perspektiva 
za resničen in dolgoročen razvoj petanke v Sloveniji. Šele z 
vzgajanjem igralcev od malega bi morda nekoč lahko tudi mi 
posegali po najvišjih mestih, kar se zdi ta trenutek za slovenske 
petankarje še utopija. 

Kakšno je stanje v mladinski ligi danes?
Odkar je bila ustanovljena mladinska liga, mineva že tretje leto, 

in v mladinski ligi igra danes že od 25 do 30 mladih, starih od 8 
do 17 let.

Ti pri organizaciji treningov, tekmovanj in drugega pomagajo 
tudi starši teh otrok?

Seveda. Starši se zelo trudijo. Po svojih močeh. Najmanj, kar je 
potrebno, je to, da se organizirajo in otroke pripeljejo na treninge, 
tekmovanja ipd. Res pa je, da večji del organizacij in stroškov 
prevozov, še posebno, če gre za potovanja v tujino, pade na moja 
pleča. Tako sem naše mladince doslej že peljal na mednarodna 
tekmovanja ko bila npr. svetovno prvenstvo na Češkem, evropsko 
v Luksemburgu in turnir Mini Mundiala v Franciji. Organizator 
teh tekmovanj krije le osnovne stroške reprezentance, vse ostalo 
(stroške prevoza, zavarovanj, dresov, občasnih zapitkov, izdatne 
malice ipd.) sem poleg nekaj sredstev iz zveze kril iz lastnega žepa.

Pa se je izplačalo?
Glede na rezultate, ki so jih naši mladinci na teh tekmovanjih 

dosegali, zagotovo. Njihov napredek je iz leta v leto vidnejši. Svoje 
pa povedo tudi rezultati. In ti so bili letos zares izredni, z malo več 
sreče pa bi bili lahko še boljši. Najbolj izjemno je bilo letošnje četrto 
mesto na turnirju v Franciji, v Sedanu. To je bil zelo močan turnir, ki 
je bil organiziran kot nadomestno prvenstvo za svetovno prvenstvo 
Kanade, saj tudi veliko drugih držav – ne le naša – zaradi finančnih 
težav ni poslalo svojih mladincev v Kanado. Na tem turnirju so se 
naši mladinci izkazali ne le z odlično, temveč po mnenju občinstva 
tudi z najbolj ‘fair’ igro na turnirju. In da to ni bilo zgolj naključje, 
potrjuje tudi dejstvo, da so naši mladinci pred tem že bili nagrajeni 
za ‘fair play’: Na Češkem so prejeli pokal ‘fair playa’.

Čemu pripisuješ ta izjemen napredek? Ali veliko trenirate?
Treningov praktično ni bilo ...

Kako pa se potem pripravljate?
... med vsem mladinci sem izbral 8 do 10 takšnih, ki jih bom 

pripravljal dolgoročno. Medtem ko je ena ekipa izbrana za 
kratkoročne cilje, ta bo namreč hodila po svetovnih in evropskih 
tekmovanjih v naslednjih letih, so v drugi ekipi predvsem mlajši 
otroci, ki se bodo počasi kalili na manjših turnirjih. Čez čas bodo 
prav ti postali glavni nosilec nadaljenga napredka slovenske 
petanke.

In načrti za prihodnje leto?
Hm, naslednje leto jih bom zagotovo poskusil odpeljati v 

Francijo. To se te dni že dogovarjamo. Zagotovo pa bomo šli na 
kakšen močen trurnir, prav takšen kot je bil letošnji Mini Mundial 
v Franciji. 

Se z mladimi, s katerimi delaš, dobro razumeš? So se 
pripravljeni učiti?

Uspelo mi je ustvariti neko avtoriteto, tako da z njimi res nimam 
nobenih večjih težav. Odnosi z otroci, pa tudi starši, so bili po 
mojem mnenju zelo korektni.

Pa z drugimi?
Tudi. Npr. lani sem kot trener (coach) spremljal našo žensko 

reprezentanco na svetovno prvenstvo v petanki, ki je potekalo na 
Kanarskih otokih. Dekleta so tam osvojila doslej najvišji uspeh, 
odlično 9. mesto, in sam mislim, da smo se odlično razumeli.

Kakšno je tvoje mnenje na splošno o petanki v Sloveniji? 
Imaš morda celo kakšen predlog?

Ja. Mislim, da bi morale vse reprezentance slediti zgledu 
mladinske lige. Rezultati in uspešnost mladinske lige kaže, da je 
sistem izbiranja ekip s selektorjem očitno daleč najboljša. Zato 
predlagam, da bi v prihodnje tudi moško in žensko reprezentanco 
po novem izbiral selektor. In ne glede na to, kdo bi postal selektor, 
mu bom pripravljen pomagati.
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Lahko bi se reklo, da je bil Vinko eden glavnih ‘porodničarjev’ petanke 
v Sloveniji. Od samega začetka, ko je Janez Kobal leta 1999 prinesel 
k Pr’Balin prve petankarske krogle, do danes je postal in ostal eden 
najbolj aktivnih članov petanke v Sloveniji.

Kot eden od pionirjev petanke v Sloveniji se gotovo še dobro spomniš 
samih začetkov ...

Na Balinčku, kjer sem leta 1998 še balinal, nas je za petanko navdušil 
Janez Kobal, ki je petanko spoznal med svojimi številnimi spremljanji balinar-
jev Polja na tekmovanjih v tujini. In ker so se njegova nesoglasja z balinarsko 
zvezo tiste dni stopnjevala, se je zagrel za idejo, da bi se namesto balinanju 
posvetil petanki. Kmalu se je našlo nekaj navdušencev, govorilo se je o regis-
tracijah prvih klubov, konec leta pa je bila organizirana tudi prva petankarska 
tekma trojic na Balinčku. Sam sem takrat še vodil družinsko podjetje – trgo
vino Kaja, tako smo Kvartuhovi (Vinko, Mateja in Majda) postali eden od štirih 
takrat nastalih klubov, ki so se udeležili tega prvega, pravega tekmovanja v 
petanki. Takrat seveda še ni obstajala Zveza petankarjev Slovenije ...

... ta je nastala okoli leta 2000 ...
Leta 2000 se je petanka registrirala v Sloveniji, petankarski Zvezi pa je 

prva leta predsedoval prav Janez Kobal. Kasneje, ko se je pojavila potreba 
po novih usmeritvah v razvoju petanke, ga je zamenjal Janez Bizjak, ki je njen 
predsednik še danes.

Do leta 1998 si torej še balinal, odtlej pa petankal. Je bilo težko ‘prek-
lopiti’ na drugačen način igranja?

Ne. To, da sem prej že balinal, je kvečjemu pomagalo. Če dobro pogledamo 
stanje v ligi danes, bi hitro ugotovili, da izhaja večina najboljših igralcev pe-
tanke iz vrst balinarjev. Pri tem ne gre le za boljše obvladovanje krogle, temveč 
tudi za večjo izkušenost s tekmovanji ipd. Ta prednost, ki jo nekdanji balinarji 
brez dvoma imajo pred zgolj petankarji, pa se vendarle iz leta v leto zmanjšuje 
... Moram pa priznati, da me je na začetku zelo motilo, da se je ‘usoda’ pe
tanke krojila po meri balinarjev. Takrat je bilo skoraj nemogoče pričakovati, 
da bi petankarsko tekmovanje potekalo v soboto, saj so ravno takrat poteka-
la balinarska tekmovanja, tako da bi zaradi slednjih manjkalo kar nekaj takrat 
perspektivnih petankarjev. Danes, ko je petanka pridružena tudi balinarski 
zvezi, pa je takšnega, po mojem mnenju pretiranega prilagajanja balinarjem, 
na srečo vse manj. Seveda se je še vedno potrebno truditi za sinergijo med 
petankarji in balinarji, pa tudi v konfederaciji z balinarsko zvezo, vendar si je 
petanka v teh nekaj letih že priborila nekaj potrebne suverenosti.

Od samega začetka si v petanki aktiven tudi ‘politično’ ...
Res je. Od začetkov petanke do danes predsedujem tekmovalni komisiji. 

Upam si trditi, da nam je uspelo vzpostaviti red v tekmovalnem segmentu 
petanke. Danes se točno ve: kdaj, kje in kako naj bi se igralo, vsa pravila tek-
movanj pa so tudi medsebojno usklajena in znana že v naprej.

Pa sponzorstvo? Menda si bil tudi na tem področju aktiven od sa-
mega začetka petanke.

Drži. Skušal sem pridobiti kar največ sponzorjev, ki bi prispevali v zvezino 
blagajno, a moram priznati, da sem bil v tej smeri veliko bolj zagret še za časa 
Kobala kot danes ...

Kako to?
Enostavno se mi zdi, da je danes med petankarji vse manj posluha za to, 

da bi postala Zveza finančno neodvisna. Zdi se mi, da od Zveze vsi veliko 
zahtevajo, a ji le malo dajejo. Vsi se sprašujejo le, zakaj Zveza ne naredi tega 
ali financira onega, nihče pa ne pomisli, da je Zveza v resnici le peščica ljudi, 
ki so vpeti v nekaj komisij, od katerih so nekatere bolj, večina pa manj ak-
tivne. In če je le peščica ljudi aktivnih, in pri tem seveda ne mislim le v smislu 
udeležbe na tekmovanjih petanke, temveč da so vzporedno temu aktivni tudi 
v kakšnem od zvezinih teles, potem na koncu koncev res ne gre pričakovati 
čudežev. Opažam, da večina vpije le: Zakaj nimamo tega ali onega? Kje so 
sredstva za sprejem tujih funkcionarjev, ki jih gostimo v Sloveniji? Na koncu 
pa so vedno le eni in isti tisti posamezniki, ki v takšnih in drugačnih zagatah 
Zveze pomagajo z lastnimi prispevki. In seveda je treba pripomniti, da se ti 
prispevki ne merijo vedno le v denarju, saj gre pogosto tudi za prevoze in 
nočitve, da ne govorim nenazadnje tudi o vsem vloženem času in energiji.

Prav takšni očitki, namreč da je aktivnih, pa naj bo na ravni Zveze ali 
klubov, vedno le peščica vedno istih posameznikov, je bil večkrat slišan 
tudi na račun letošnjega domžalskega turnirja ...

Centrocup turnir, ki smo ga letos - v okviru večjega športnega dogodka - 
gostili v Domžalah, je za to res nazoren primer. Prav ta turnir, pa tudi ustanov-

ni kongres, ki je bil pri nas, je najbolj bremenil prav naš klub, kar je bil naš 
prispevek k Zvezi in to bi se to moralo vedeti, a žal to ni splošno znano. V 
samo organizacijo turnirja je bilo v prvi vrsti vloženega veliko fizičnega dela 
in tu je kar veliko ljudi pomagalo. Seveda pa so se sproti pojavljale tudi takšne 
in drugačne situacije, ki so prav tako zahtevale svojevrstne akcije in takrat so 
se spet izkazali le posamezniki. Vendar pa moram povedati, da čeprav je bilo 
tu in tam kaj danega tudi iz našega žepa, to vendarle vidim le kot neke vrste 
sponzoriranja našega kluba.

Koliko je pravzaprav stal domžalski turnir?
Samo šotor, kjer smo obedovali, je stal 400.000 tolarjev. Večino stroškov, 

teh pa je bilo okoli 2 miliona SIT, je bilo seveda pokritih po rednih finančnih 
poteh na nivoju občine oz. kluba TVD Partizan, katerega sekcija je tudi 
domžalski petankarski klub. In na tem mestu lahko rečem, da prav domžalski 
turnir dokazuje, da se denar torej le da dobiti.

Imaš kakšem predlog, kako to storiti?
Že pred časom sem predlagal, da bi morali klube obremeniti z nalogo, da 

Zvezi letno priskrbijo po enega sponzorja (za npr. 50.000 SIT). Zveza se v 
tem trenutku še vedno napaja zgolj iz sredstev kotizacije. Na področju financ 
Zveze se bo v prihodnje res moralo nekaj spremeniti. In medtem ko se ljudem 
vse to zdi popolnoma samoumevno, bi se morda morali - kdaj pa kdaj in vsaj 
za trenutek - postaviti v kožo drugega. Kolikokrat so oni pripravljeni založiti 
svoj denar?

Zdi se, kot da trud, ki ga ti in nekateri posamezniki tako ali drugače 
vlagate v razvoj petanke v Sloveniji, ostaja vedno znova nehvaležno 
neopažen. Zakaj se torej sploh ‘truditi’?

Petanko imam rad in rad bi, da zares zaživela. V tem trenutku, sem takoj po-
mislil tudi na mlade petankarje, med katerimi je po mojem mnenju kar nekaj 
izjemno perspektivnih. V mladinski ligi igrajo konec koncev tudi moji otroci 
in ko je šla hčerka lani tekmovat v tujino, jo je tja spremila cela družina. Prav 
ta potovanja in izlete imam poleg samega igranja petanke najraje. Veselje je 
seveda dvojno, če sta igranje petanke in potovanje združena, zato se tako 
rad, še posebno, če se tja odpravimo družinsko, udeležujem turnirjev v tujini.
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Branetu so krogle od nekdaj ljube. Že leta 1970 je kegljal 
na Brdu, kasneje po opravljeni vojaščini pa se zagrel še za 
balinanje. In ko je pred štirimi leti med balinanjem na igriščih 
ljubljanskih Fužin opazil prve petankarje, se je takoj navdušil 
tudi nad petanko.

Zdi se, kot da se težko ‘upiraš’ igram s kroglo?
Najprej sem začel kegljati, kasneje še balinati. Zadnjih nekaj let, 

odkar so se ob fužinskih balinarskih igriščih pojavili prvi petankarji, 
pa igram tudi petanko. Ker so si to zelo sorodne igre, nianse v igran-
ju ene ali druge prav nič ne motijo. Zdi se mi, da je to, da si že uigran 
v eni od teh iger, lahko celo prednost pri osvajanju drugih. Preskok 
z balinanja na petanko zato še zdaleč ni bil problematičen. 

Kateri petankarski dosežek ti je v teh letih še posebno ostal 
v spominu?

Udeležba na svetovnem prvenstvu petanke v Ženevi leta 2003.
Med petankarji pa si na dobrem glasu tudi zaradi svojih 

sponzorskih prizadevanj ...
Finančno, še posebno pa v obliki materialnih nagrad, sem pod-

prl kar nekaj turnirjev. Med njimi z denarno donacijo že omenjeni 
SP v Ženevi, ‘moji’ pa so bili tudi vsi novoletni turnirji, ki so se igrali 
pod streho balinišča Zarja in poletni fužinski turnir, ki smo ga odi-
grali na petankarskih stezah na košarkarskem igrišču. Pomagal 
sem tudi pri mednarodnem turnirju v Domžalah. Tako so bili moj 
doprinos k turnirju vsi podarjeni metri, ki so jih udeleženci našli v 
darilnih vrečkah.

Si bil za takšno in drugačno pomoč naprošen ali si svojo 
pomoč  - preprosto rečeno – ponudil sam od sebe?

Tu in tam je že kdo, kot npr. predsednik Bizjak, kaj namignil, da 
se v neki situaciji kaže kakšna takšna potreba in v takem primeru 
sem se pač odzval. Več ali manj pa sem se vendarle ponudil kar 
sam od sebe.

Si imel razen tega, da kot ljubitelj podpiraš šport, ki te tako 
veseli, sploh kaj konkretnega od svojega donatorstva?

No, v zadnjih mesecih se je že zgodilo, da je kar nekaj znancev s 
petankarskih igrišč ‘zašlo’ v mojo prodajalno, kar se verjetno, če ne 
bi v imenu podjetja sponzoriral petanke, ne bi zgodilo. Tako da ne-
kaj malega sem gotovo imel od tega. Sicer pa, na splošno takšne 
ali drugačne koristi od sponzoriranja tako in tako niso bile moj os-
novni namen.

Petanka bi zagotovo potrebovala še več takšnih spon-
zorjev ...

Res bi moralo biti takšnih, kot sem jaz, več. Potrebe v petanki, 
še posebno, če pomislim na žensko in moško prvenstvo, ki bo 
prihodnje leto v Grenoblu, so precejšnje, morda celo iz leta v leto 
večje. In opažam, da večina tistih, ki bi prišli v poštev kot sponzorji, 
le težko donirajo v denarju, veliko lažje pa je pridobiti donacije v ob-
liki takšnega ali drugačnega materiala. V takšnih primerih včasih 
vskočim kot neke vrste posrednik. Če je npr. eden od mojih dobavi-
teljev pripravljen podariti nekaj metrov takšnih ali drugačnih kablov, 
bom podarjeni material v svoji trgovini za isto vrednost zamenjal za 
izdelke splošnejše rabe, kot so npr. žarnice ali kaj podobnega, saj 
so te primernejše za darilne pakete na naših nagradnih turnirjih. 
Sicer pa sem na splošno mnenja, da bi tako potrebne sponzorje 
lahko pridobili tudi z večjim animiranjem ljudi na splošno.

Imaš kakšen predlog, kako bi še lahko rešili vedno večje 
finančne zagate petanke?

Nekoč sem o tem že govoril, a se predlog takrat še ni najbolje 
prijel, namreč o neke vrste turnirju s srečolovom. Prav na tak način 
smo si pomagali fužinski Medvedje. Z izkupičkom od srečolova, za 
katerega je vsak od nas nekaj malega prispeval (to je bila lahko že 
steklenica vina), smo se opremili z novimi dresi in brezrokavniki. 
Mislim, da bi nekaj podobnega lahko poskusili tudi za blagor pe-
tanke na medklubski ravni.

Vsem ljubiteljem petanke! Vsi lahko pomagamo!
Večina ljudi sploh ne ve, kako izgleda organizacija nekega tako velikega turnirja, kot je bil npr. letošnji mednarodni turnir Centrope Cup v Domžalah. 
Včasih se zdi, kot da jih večina živi v utvari, da je vse kar je potrebno, da se nek takšen turnir zgodi, to, da se v tekmovalni koledar zapiše datum, 
potem pa se je potrebno tisto jutro le še zbuditi in priti na prizorišče. Večina naših ‘navdušencev’ tako ne ve ničesar o iskanju dovolj velikih šotorov, 
postavljanju le-teh, pripravi terena in igrišč, dobava najnujnejših objektov (npr. stranišč), organizaciji hrane in pijače, da ne govorim o izpeljavi nekaj 
najbolj osnovnih, z bontonom organizatorjev povezanih dejavnosti, kot je npr. organizacija delegacije, ki bo pričakala posamezne skupine gostov 
iz drugih držav na letališču ali drugje (pač odvisno od njihovega prevoznega sredstva) in njihovo spremstvo do morebitnih prenočišč. Dela pri 
organizaciji takšnega turnirja, pa tudi po njem, praktično ne zmanjka. To, da bi vsak lahko pomagal pri organizaciji takšnih in drugačnih turnirjev, 
pač po svojih najboljših močeh, je dejstvo. Od vsakega od naših udeležencev na takšnem turnirju bi zato lahko pričakovali nekaj več angažiranosti, v 
obliki, ki mu je najbolj lastna. Za nekoga to morda pomeni kakšno fizično opravilo, ki je potrebno za izpeljavo turnirja, za drugega pa morda žrtvovanje 
nekaj svojega prostega časa za to, da bi se gostujoči igralci pri nas bolje znašli in se predvsem dobro počutili. Kakorkoli že, nobena pomoč pri 
organizaciji turnirja ne bo ne premajhna, še manj pa zanemarljiva. Zagotovo pa bo vsaka še kako dobrodošla.
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Ljubo Živkovič je od samih začetkov petanke v Sloveniji - ti datirajo 
v leto 2000 - do danes postal in ostal aktiven petankar. Med drugim je 
ustanovil tudi svoj petankarski klub ŠD Petanke in aktivno sodeloval pri 
promociji petank v Sloveniji, še posebno pa se je izkazal pri uveljavljan-
ju slovenske petanke v svetu. Ker se je v svojem entuziazmu vsa ta leta 
večkrat izkazal tudi kot eden pomembnejših sponzorjev petanke, smo 
snovalci petankarskega časopisa menili, da si njegova prizadevanja 
zaslužijo ovekovečenja tudi v petankarskem glasilu.

Kdaj si se prvič srečal s petanko?
Petanko sem začel igrati že na samem začetku. To je bilo verjetno enkrat 

okoli leta 2000, ko se jo je v Sloveniji šele začelo igrati in kasneje tudi resneje 
tekmovati. Mislim, da sem krogle prvič vrgel na ŠD Sloga, že naslednje leto, 
leta 2001, pa sem okoli sebe zbral nekaj navdušenih igralcev in ustanovil pe-
tankarski klub ŠD Petanke. 

Kje se je nahajal ta klub?
ŠD Petanka je svoje mesto našla lučaj od Šmartinske ceste, na t.i. parceli 

Kreuta. Tam sem sam, s pomočjo nekaj entuziastov petanke, prijateljev in 
znancev, na prej zapuščenem in zaraščenem zemljišču uredil veliko petan-
karsko igrišče, ki je nastalo kar po principu prave male jurišne brigade.

Z ustanovitvijo kluba si verjetno postal tudi vodja petankarskega 
teama Petanke?

Ja, leta 2002 sem postal tudi vodja ekipe Petank. Takrat smo se oklicali 
kar s tekmovalnim imenom Kojoti in - seveda ne gre pozabiti tudi na žensko 
kvoto - Kojotice.

Kateri uspehi so ti v teh nekaj letih petankanja ostali najbolj v spominu?
Predvsem se najbolj spomnim državnih prvenstev posamezno. Kar trikrat 

sem se namreč uvrstil med pet najboljših igralcev. A bolj kot ta tekmovanja so 
mi v spominu ostala tekmovanja na tujem. 

Kot na primer?
Kot npr. Grenoble, septembra 2002. Takrat je tam potekalo svetovno 

prvenstvo moških v petanki in takrat sem tam spoznal nekaj ključnih ljudi 
za petanko, s tem mislim seveda petanko v svetovnem merilu. Med njimi so 
bili namreč vsi najpomembnejši svetovni funkcionarji petankarskega sveta, 
med drugim tudi predsednik inštruktorske zveze (C.I.E.P.) Claude Raluye in 
takratni sekretar in sedanji predsednik F.I.P.J.P. Claude Azema. Prav ti kon-
takti so se kmalu obrestovali tudi za petankarje v Sloveniji. Že oktobra istega 
leta so k nam prišli prvi inštruktorji petanke in verjetno se vsi še spomnijo, da 
sta bila ta inštruktorja prav Claude Raluye in Claude Azema.

Kolikor mi je bilo dano videti, se zdi, da ste še posebno s slednjim 
navezali povsem pristne prijateljske stike?

Seveda. Bil sem celo že pri njemu doma, v Franciji, on pa se je tudi že z 
veseljem odzval na vabila k meni domov. Pravzaprav je kar nekajkrat, ko se je 
mudil v Sloveniji, tudi bival in spal pri meni doma. Vse to, čeprav bi se morda 
lahko komu tako zdelo, še zdaleč ni mačji kašelj. Le redki (tudi v Franciji, še 
manj pa od drugje) se namreč lahko pohvalijo z vsem tem. Claude Azema 
namreč ne vabi kar vsakega, ki ga morda spozna, k sebi na dom, še manj 
pa kar vse povprek. Prav tako se ne odzove kar na vsako povabilo za obisk, 
inštuktažo in podobno, ki jih gotovo prejme veliko, pri nas v Sloveniji pa smo 
ga imeli čast gostiti že trikrat (od leta 2002, ko sta oba Clauda prišla prvič, se 
je vsaj Claude Azema vrnil tudi vsako naslednje leto), kar je prej izjema kot 
nekakšno pravilo. Kolikor mi je znano niso bili inštruktorji še v nobeni državi 

na svetu več kot trikrat. No, in za vse to je, v to sem prepričan, zaslužno prav 
najino znanstvo.

Je to prijateljstvo zahtevalo kakšen poseben trud s tvoje strani?
V materialnem smislu gotovo. Vzpostavljanje in vzdrževanje tega znanstva 

je bilo namreč povezano s kar nekaj stroški, običajno povezanih z bivanjem 
(torej hrana in spanje) inštruktorjev v Sloveniji, ki sem jih kril v večini iz last-
nega žepa, razen seveda njunih prevozov ter skromnega prispevka zveze in 
igralcev, ki so se inštruktaže udeležili. 

Očitno si precej angažiran v svetu slovenske petanke, kar nekajkrat 
pa si se izkazal tudi kot sponzor.

Res je. Sponzoriral sem npr. vse turnirje, ki so se dogajali na ŠD Petanki. 
V letih od 2002 do 2004 je bila ŠD Petanka prizorišče več kot polovice 
vseh takrat organiziranih turnirjev. Poleg tega sem bil v zadnjih nekaj letih 
kar nekajkrat delegat na svetovnih prvenstvih, tako moških kot ženskih, pa 
tudi na prvenstvih mladincev. Kot je verjetno znano, gredo delegati na vsa 
ta prvenstva tako in tako na svoje stroške, kot delegat mladinske reprezen-
tance pa sem naše mladince še izdatno sponzoriral – skupaj s Keber Mitjem 
sva namreč v večini krila stroške prevozov na tekmovanja v tujino, med dru-
gim tudi v Francijo in na Češko, in moram omeniti, da so naši mladinci med 
vsemi našimi reprezentanti prav na teh mednarodnih tekmovanjih dosegali 
najlepše rezultate. Naj omenim samo Francijo, kjer so osvojili izjemno, četrto 
mesto. In ne gre pozabiti tudi, da sem bil tudi sponzor letos prvič aktiviranega 
Centrope Cupa, pri čemer sem tudi sicer sodeloval kot soustanovitelj tega 
evropskega pokala. Pri ideji, da bi v posebni evropski ligi igrale ‘najmlajše’ 
pridružene petankarske članice, sem namreč sodeloval od samega začetka. 
Letos, leta 2005, pa je Centrocup končno in upam si reči, da nadvse uspešno 
štartal.

Si kdaj razmišljal, kaj te pravzaprav žene, da toliko vlagaš (še posebno 
iz lastnega žepa) v petanko?

Čeprav so mi nekateri že rekli, da vse to počnem zato, ker sem verjetno 
tako kratke pameti, je resnica naslednja: Vse to počnem preprosto zato, ker 
sem s srcem pri vsem, kar se tiče petanke!

Imaš kakšne predloge o tem, kako naj bi se stvari v slovenski petanki 
razvijale v prihodnje?

Kar nekaj jih je, vendar bi na tem mestu poudaril predvsem to, da bi se 
morali v prihodnje bolj posvetiti povezanosti, pri tem mislim še posebno na 
povezanost med odgovornimi v Zvezi. Od letos dalje smo namreč petankarji 
Slovenije postali tudi člani OKS (Olimpijskega komiteja Slovenije), pred tem 
pa tudi člani BZS (balinarske zveze Slovenije). Sam sem že pri povezovanju z 
BZS sodeloval od samega začetka, torej že pri pristopni pogodbi, z letošnjim 
letom pa smo prav preko te naveze postali tudi član OKS.

In kaj to članstvo prinaša petanki Slovenije?
Marsikaj. Med drugim npr. tudi to, da gremo končno lahko tudi na medite-

ranske igre. In, če bi morda tam zasedli mesto v prvi polovici najboljših, bi 
nam pri OKS pokrili stroške naše tamkajšnje udeležbe.

Bi za konec rad kaj sporočil ljubiteljem petanke v Sloveniji?
Predvsem bi rad pohvalil vse, ki so v teh nekaj letih ustanovili svoje pe-

tankarske klube, pa tudi vse druge entuziaste in navdušence te igre, ki so 
pomagali pri tem, da se je petanka v Sloveniji razvila do te stopnje, na kateri 
smo danes.
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