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KOMENTAR PRETEKLEGA OBDOBJA

Z začetkom leta 2007 se izteka mandat ekipi, ki je bila leta 2003 določena za nalogo, da 
petanki pridobi veljavo, da postane resen šport in ne samo rekreativna dejavnost. Upam, 
da smo v veliki meri uspeli s širitvijo petanke iz dvorane na prosto, iz Ljubljane v druge kraje 
Slovenije in da smo se afirmirali tudi v sosednjih državah.

Poglavitnih pet točk ob začetku dela je bilo naslednjih:

  zadržati kvaliteto društev petanke ter jim z dodatno konkurenco zagotoviti 
vrhunskost, 

  organiziranost dela mora biti oblikovana tako, da omogoča vključevanje 
v športno aktivnost petanke ljudem vseh starosti in socialnih kategorij,

  s skupnimi močmi in sodelovanjem ter z vključevanjem novih sredin si pri-
zadevati pri reševanju materialnih pogojev dela društev petanke, izboljšati 
obveščenost društev in izboljšati pretok informacij,  

  stopiti v stik z Olimpijskim komitejem Slovenije in petanki zagotoviti status 
nacionalnih športov, ki jih priznava MOK, 

  skrbeti za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, za organiziranost 
podmladka in razširitev množičnosti, zagovarjati tezo, da naj se s petanko 
seznani čim širša javnost.

V nekaterih točkah smo se malo bolj, v drugih nekoliko manj približali našim 
ciljem, vendar lahko rečem, da so bile osnovne točke realno izpolnjene. Vsako 
leto nas državne reprezentance v mladinski, ženski in absolutni konkurenci 
zastopajo na svetovnih in evropskih prvenstvih. Za večjo tekmovalnost skrbi 
tudi pred dvema letoma ustanovljeno tekmovanje srednjeevropske regije 
CENTROPE CUP, kjer pomembno vlogo tako v tekmovalnem kot v orga-
nizacijskem smislu prevzemamo tudi v Sloveniji. Uveljavila so se tekmovanja 
za državne naslove in TOUR tekmovanja. Oblikovalo se je preko deset sredin, 
kjer je petanka priznana kot šport in so jo  v klubih kot tako tudi organizirali 
ter sprejeli za svojo. Ljubitelji petanke niso samo v Ljubljani in okolici, ampak 
jih je vedno več tudi drugod po Sloveniji. Obveščenost med klubi je dobra, za 
informiranost skrbita tudi dve spletni strani, ki vseskozi skrbno beležita vse 
ažurne informacije. Povezava z Balinarsko zvezo Slovenije nam omogoča, da 
lahko nastopamo na večjih mednarodnih tekmovanjih (recimo Sredozemske 
igre) in kandidiramo na razpisih za dodeljevanje sredstev športnim panogam. 
Mladinska dogajanja s treningi in tekmovanji zaenkrat še temeljijo na entu-
ziazmu nekaterih posameznikov/posameznic, vendar nam tudi tu kaže v pri-
hodnosti na bolje. Pod okriljem svetovne zveze bodo namreč vrhunsko priz-
nani strokovnjaki izpopolnili strokovni kader za mlajše in ostale kategorije, 
s tem pa se obetajo boljši časi za širjenje petanke v šole, ostala društva in 
nasploh med širšo množico ljudi.

Na tem mestu bi se iskreno zahvalil vsem, ki so pomagali pri uresničevanju 
načrtovanih ciljev v teh štirih letih. Posebej nekateri so s svojim delom in 
pristopom prispevali velik delež k uveljavitvi petanke doma in po svetu, kar 
nam mnogi tudi priznavajo. Razvoj petanke kot športa v Sloveniji se je šele 
dobro začel, zato tudi v prihodnje lahko vsakdo priloži svoj kamenček 
v mozaik organiziranosti tega preprostega in marsikje v svetu popularne-
ga športa. Kot že velikokrat rečeno, zveza je tako močna kot so močni vsi 
posamični členi v njeni verigi.

               Predsednik ZDPS-Zveze društev petanke Slovenije od 2003 do 2007

                            Bizjak Janez



KAZALO

Hribovci dosegli zgodovinski uspeh
V pokalu evropskih prvakov (PEP) je naš predstavnik, 
ekipa Hribovci, dosegla zgodovinski uspeh.  Po tem ko so 
v četrtfinalu PEP s 4 : 3 premagali estonske prvake, so se 
7. 9. 2006 odpravili na dolgo pot, kjer jih je čakala polfi-
nalna tekma PEP z danskim prvakom Nykobing Falster.  

Petek, 8. 9. 2006, je bil dan počitka in regeneracije, popol-
dan pa je sledil  prvi trening.  V soboto je šla ekipa na ogled 
obmorskega mesta. Med ogledom je vodja ekipe, Franci 
Rode, obljubil, da se bo v primeru zmage vrgel v morje. 
Na njegovo grozo je  bilo morje polno meduz. 

Ob 12. uri je sledilo kosilo z nasprotno ekipo. Ob 13.30 
se je začela tekma. Že prve igre trojic so pokazale, da se 
naša ekipa  na Dansko ni prišla predat, ampak je prišla 
pokazat, kakšna petanka se igra v Sloveniji. Po prvih igrah 
trojic je bil rezultat 1 : 1,  po dvojicah pa je bil rezultat 2 : 3 
za naše predstavnike. Sledile so še zadnje igre trojic in 
drama, kakršno vidimo samo v hollywoodskih filmih. Ker 
je mešana trojica kar kmalu izgubila, je odločala tekma 
odprtih trojic. Danski prvaki so imeli pri rezultatu 11 : 11 dve 
krogli za zmago, vendar jih niso izkoristili. In kot pravijo v 
nogometnem žargonu: »Kdor ne da gola, ga dobi«. In prav 
to se je zgodilo tudi tokrat. Pri rezultatu 12 : 11 za danske 
prvake je imela naša ekipa eno kroglo za zmago in jo tudi 
izkoristila. Sledilo je nepopisno veselje in solze sreče, kas-
neje pa še kopanje celotne ekipe v mestnem jezeru. 

Z zmago nad danskimi prvaki si je naša ekipa priigrala 
nastop na finalnem turnirju četverice v francoskem Lons le 
Saunieru in tako dosegla največji uspeh klubske petanke 
pri nas. Slovenski narod  se je izkazal kot fenomen še v eni 
športni panogi - petanki.
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HRIBOVCI - DOSEŽEK LETA

ŠD PARTIZAN DOLSKO – HRIBOVCI : SK OPTIMA ESTONIA  4 : 3

Rezultati: 

Mešana trojica Hasnaš Mateja, Rode Franci, Kokalj S. 13 : 08

Odprta trojica Sever Gregor, Brodnik Gorazd, Brodnik Iztok 13 : 10

Dvojca Rode Franci, Kokalj Sebastijan 05 : 13

Dvojca Brodnik Gorazd, Lešnjek Borut 13 : 02

Mešana dvojica Hasnaš Mateja, Sever Gregor 08 : 13

Mešana trojica Hasnaš Mateja, Rode Franci, Kokalj S. 10 : 13

Odprta trojica Sever Gregor, Brodnik Gorazd, Brodnik Iztok 13 : 03
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HRIBOVCI - DOSEŽEK LETA

NYKOBING FALSTER : ŠD PARTIZAN DOLSKO – HRIBOVCI   3 : 4

Rezultati: 

Mešana trojica Sever Gregor, Hasnaš Mateja, Novak Robert 10 : 13

Odprta trojica Mihič Rok, Rode Franci, Kokalj Sebastjan 13 : 08

Dvojca Sever Gregor, Novak Robert 13 : 08

Dvojca Mihič Rok, Brodnik Gorazd 03 : 13

Mešana dvojica Hasnaš Mateja, Rode Franci 11 : 13

Mešana trojica Sever Gregor, Hasnaš Mateja, Novak Robert 13 : 03

Odprta trojica Mihič Rok, Rode Franci, Brodnik Gorazd 12 : 13
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Potem ko je naša ekipa v pokalu evropskih prvakov prema-
gala estonske in danske prvake, jih je čakal še zgodovinski 
dogodek, zaključni turnir četverice. Final four je  bil 15., 
16., 17. 12. 2006 v francoskem Lons le Saunierju.   

Na final fouru so nastopile naslednje ekipe: 
JOLI BOIS BRUXELLES (Belgija), 
STAR MASTER’S BARBIZON (Francija), 
DUC DE NICE (Francija) 
in PARTIZAN DOLSKO HRIBOVCI (Slovenija).

Ekipa in njeni navijači so se z avtobusom odpravili na pot 
15. 12. 2006 ob 00.00 uri. Po 13 urnem potovanju je avto-
bus prispel v Lons le Saunier. Ob prihodu je sledil ogled 
dvorane in igrišč. Ob 18.30 je sledil obisk pri županu mes-
ta, kjer se je opravil tudi žreb. Žreb nam je v prvem krogu 
dodelil Belgijske prvake.

V soboto se je ob 9. uri pričelo tekmovanje. Že uvodne 
tekme trojic so pokazale, da so Belgijci zelo kvalitetna 
ekipa. Obe trojici je naša ekipa izgubila. Sledile so dvojice, 
kjer je naša ekipa odigrala bolj sproščeno in boljše kot v 
prvih igrah. Obe odprti dvojici so naši kljub dobri igri izgu-
bili. V mešani dvojici se Rode in Hasnaš kljub zaostanku 
0 : 9 nista predala. V nadaljevanju sta pokazala zobe in 

se začela nasprotnikoma približevati. Na koncu sta slavila 
nepričakovano zmago in prvo zgodovinsko točko za našo 
ekipo. Kljub temu, da je bila tekma že odločena, so odigrali 
še preostali dve igri trojic, ki so jih naši izgubili. Prav nev-
erjeten je bil poraz odprte trojice. Naši igralci so devetkrat 
zbijali in le enkrat zgrešili, a so kljub temu v kar treh »setih« 
izgubili 13:0.                                 

Končni rezultat: Hribovci : Joli Bois 1 : 6.

Druga tekma:  Star Master’s : Duc de Nice 4 : 3. Odločala 
je zadnja krogla.

V popoldanskem času se je tekmovanje nadaljevalo. Naša 
ekipa je igrala proti ekipi Duc de Nice. Omenimo lahko, 
da je za to ekipo nastopil tudi najboljši petankar  na svetu 
Philippe Quintais.  Prve igre trojic so naši izgubili. Tudi 
mešana trojica je izgubila. V nadaljevanju se slika ni kaj 
dosti spremenila. Hribovci so  dobro odigrali vse dvojice, a 
kljub temu izgubili. Razlika v  kvaliteti je bila zelo očitna. Ker 
je bila tekma že odločena se zadnjih trojic ni odigralo.

Končni rezultat: Duc de Nice : Hribovci 5 : 0.
Druga tekma: Star master’s : Joli Bois  4 : 3. Spet je odločala 
zadnja krogla. 
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LONS LE SAUNIER FINALE PEP 2006  
Hribovci na zaključnem turnirju v Franciji
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V nedeljo je sledil polfinalni boj med Duc de nice in Joli 
Bois. Po neverjetni borbi je zmagala ekipa Joli Bois 
s 4 : 3. Odločala je zadnja krogla. Omeniti velja, da je bel-
gijski igralec Van der Biest v odločilni trojki pri rezultatu 
11 : 11 za zmago zadel kroglo na 19 metrov in to na »rešto«.

Popoldan smo spremljali zelo razburljiv finalni obračun med 
ekipama Joli bois in Star Master’s. Obe prvi trojici so dobili 
belgijski prvaki. Po dvojicah je bil rezultat 3 : 2 za Joli bois. 

Mešana trojica Star Master’s je bila boljša od belgijske. 
Prav neverjetna pa je bila igra odprtih trojic. Belgijska ekipa 
je že v prvem »setu« povedla s 6:0, a so jih Francozi kasneje 
ujeli. Pri rezultatu 7:6 za Belgijce so slednji še enkrat pisali 
6 točk in se veselili svojega prvega naslova.

V Lons le Saunierju se je kar dvakrat pisala zgodovina. 
Prvič, da zmagovalec pokala  evropskih prvakov  ni bila 
francoska ekipa. In drugič, da je na zaključnem turnirju 
četverice igrala slovenska ekipa. Kljub temu, da so naši pe-
tankarji v Franciji zasedli zadnje mesto, je to velik uspeh, 
saj so na koncu med  šestnajstimi evropskimi ekipami 
zasedli odlično četrto mesto. 

Kot je rekel nizozemski predstavnik: »Nizozemci že več 
kot dvajset let petankamo, pa še nismo prišli v Final four. 
Slovenci pa petankate komaj šest let in že ste med štirimi 
najboljšimi v Evropi. Če bo šlo tako naprej, boste kmalu sve-
tovni prvaki.«

Upamo in želimo si, da bi se njegove besede uresničile. 
Prav tako pa si želimo, da bi tudi v prihodnje slovenski 
predstavniki v evropskem pokalu dosegli podobne rezul-
tate.

REZULTATI:

1. krog:        JOLI BOIS : HRIBOVCI        6 : 1

Mešana trojica Rode, Brodnik, Hasnaš 13 : 06
Odprta trojica Mihič, Sever, Novak 13 : 00
Dvojca Sever, Kokalj 13 : 08
Dvojca Mihič, Brodnik 13 : 04
Mešana dvojica Hasnaš, Rode 11 : 13
Mešana trojica Rode, Brodnik, Hasnaš 13 : 03
Odprta trojica Mihič, Sever, Kokalj 13 : 02

2. krog:        DUC DE NICE : HRIBOVCI      5 : 0

Mešana trojica Rode, Brodnik, Hasnaš 13 : 06
Odprta trojica Mihič, Sever, Kokalj 13 : 02
Dvojca Sever, Mihič 13 : 04
Dvojca Novak, Kokalj 13 : 06
Mešana dvojica Hasnaš, Rode 13 : 06
Mešana trojica / /
Odprta trojica / /

Polfinale:   Duc de Nice   :  Joli Bois           3 : 4

Finale:       Joli Bois         :  Star Master’s     4 : 3

Končni vrstni red:  
1. Joli Bois Bruxeles,  2. Star Master’s Barbizon,  
3. Duc de nice,  4. Partizan Dolsko – Hribovci.
 

Večnamenska dvorana. Sobotne obračune si 
je ogledalo cca. 800 ljudi , finalni obračun pa 
nekaj čez 1000 ljudi.

LONS LE SAUNIER FINALE PEP 2006  
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Lons le Saunier (Francija) je staro rimsko mesto soli 
in zdravilišče v departmaju Jura. V mestu se je rodil 
skladatelj Rouget de Liste, ki je uglasbil francosko 
državno himno marseljezo. Mestna ura zato vsako uro 
zaigra nekaj zvokov te melodije. Navijači so bili deležni 
gostoljubja predsednika svetovne zveze Clauda Azema-
ja in sicer v nekaj kilometrov oddaljenem kraju med 
vinorodnimi griči, kjer je erozija ustvarila vrsto čudovitih 
dolin, jam s kapniki, izvirov in podzemnih jezer.
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LONS LE SAUNIER (FRANCIJA)  
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LONS LE SAUNIER (FRANCIJA)  
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Borbeno v Švici   
Navsezgodaj zjutraj enega od julijskih petkov je v sprem-
stvu svojega selektorja Mitje Kebra in predsednika sloven-
ske petankarske zveze Janeza Bizjaka iz Ljubljane proti 
Švici odrinila četverica naših mladincev. Zaspani, a že v na-
petem pričakovanju so se po več urah vožnje le znašli 
v ljubkem švicarskem mestu Martignyju.

Pred svečano otvoritvijo Evropskega mladinskega prven-
stva jih je čakala še namestitev. Prednost bivalnih pros-
torov, ki so si jih lahko privoščili v mondeni in dragi Švici, 
je bila zagotovo neposredna bližina dvorane, v kateri so se 
naslednji dan merili s svojimi nasprotniki, slabost pa je bila 
kvaliteta spanca. Ali kot radi pravijo stari in modri: Za malo 
denarja pač malo ‘muzike’! Za 10 na osebo so lahko spali 
le v nekakšnih bivalnih kontejnerjih, brez blazin in podob-
nega udobja, na zasilnih, tronadstropnih ležiščih. Če bi si 
za denar zveze upali privoščiti komaj nekaj boljše bivalne 
pogoje, bi cena vrtoglavo poskočila. No, vsaj hrana je bila 
tudi tukaj zares dobra!

Čez organizatorje tekmovanja pa bi le težko rekli kakšno 
kritično. Organizacija tekmovanja je bila namreč naravnost 
odlična, kar je bilo jasno že v petek na svečani otvoritvi. 
Tej je sledil prvi krog kvalifikacij in merjenje v preciznem 
izbijanju, ki se je po pričakovanju zavleklo pozno v noč. 
Žal so morali biti že ob pol osmih zjutraj naslednjega dne 
ponovno na nogah in pripravljeni na nove izzive. Cel nasled-
nji dan so se Dragan, Žan, Žiga in Simon borbeno borili 
vse do 1h zjutraj, kar je svojevrsten pokazatelj tega, kako 
borbeni so in kako veliko lahko zdržijo.

Prav zaradi napornega in časovno napetega tekmovalnega 
tempa so bili nenazadnje zelo veseli celo svoje borne name-
stitve, saj se je že omenjena prednost – namreč neposredna 
bližina dvorane – v prostih trenutkih zdela neprecenljiva.

Končna tekmovalna bera je bila zgolj solidna. Dosegli so 
manj, kot so morda pričakovali, pa vendar je bilo nekaj 
tekem, ki so jih na švicarskih terenih odigrali, naravnost 
odličnih. Proti eni najmočnejših ekip prvenstva so na koncu 
sicer izgubili, a šele po presenetljivem in močnem vodstvu.

Čeprav bi si fantje s svojo borbenostjo, disciplino, željo in 
kvaliteto igre zaslužili boljše rezultate, je končni izid jasno 
pokazal, da ahilova peta ostaja manjko kulture igranja in 
pravega pristopa k igri. Selektor zato poziva vse petankar-
ske klube, da se bolj posvetijo delu z mladinci. Nemogoče 
bi bilo namreč pričakovati, da bi nalogo vcepljanja občutka 
za športno igro in gorečo zavzetost ponovno naložili le ene-
mu  ali dvema človekoma, saj gre za več kot trideset mladih 
petankarjev, poleg tega pa se športni duh gradi počasi, 
predvsem pa z zgledom starejših igralcev. Tudi zato pozdrav-
ljamo inštruktažo pod vodstvom CIEP-e in njenih francoskih 
inštruktorjev, ki naj bi potekala aprila 2007. Izobraževanje 
štirih ali petih naših bodočih inštruktorjev bo zagotovo pri-
pomoglo k doseganju tega cilja.

Sicer pa je potrebno pohvaliti Zvezo, ki je v letošnjem 
tekmovalnem letu poskrbela za mladinska potovanja. 
Želimo si le, da bi se naša mladinska trojka lahko udeležila 
tudi kakšnega Centrope cupa. Želimo si torej čimveč tekem 
v tujini.

In preden končamo s poglavjem o razvoju in uspehih 
mladinske petanke, nikakor ne smemo spregledati izjem-
nega truda ene izmed naših najbolj aktivnih članic, Mateje 
Kvartuh. Izkazala se je s celoletnim posvečanjem vodenju 
mladinske lige, pa tudi pri organizaciji zaključka mladin-
ske lige in srčnega prizadevanja okoli bogatih nagrad in 
svečane podelitve!

Da bi bilo še več takih! 
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MLADINSKA PETANKA
Evropsko mladinsko prvenstvo v Martigny-ju, Švica
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MLADINSKA PETANKA

Rezultati EP Martigny-Švica: 

Predtekmovanje :  4. v skupini – izpadli iz glavnega tekmovanja 

SLOVENIJA : NIZOZEMSKA 11 : 13

SLOVENIJA : ESTONIJA 13 : 07

SLOVENIJA : ŠPANIJA 04 : 13

SLOVENIJA : VELIKA BRITANIJA 10 : 13

Nadaljevanje v pokalu narodov:  izpadli v 1. krogu

SLOVENIJA : SLOVAŠKA 12 : 13

Marinkovič Dragan, Bračič Simon, Keber Žiga, Rode Žan, selektor Keber Mitja
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DRŽAVNO PRVENSTVO ENOJK
Letos je bila to moja druga zmaga na državnem prvenstvu 
posamezno do 12 leta. Bilo mi je malce težje, saj je bilo 
veliko več nasprotnikov in s tem je  bilo seveda tudi več 
borbenosti, kajti nekateri nasprotniki so vzeli tekmo zelo 
resno. Igrišče je bilo kar precej zahtevno, ampak nič me ni 
zaustavilo. Imel sem veliko navijačev, ki so me vzpodbujali. 
Drugače se mi pa zdi petanka v redu šport, pri katerem se 
lahko sprostiš, razveseliš itd.    

Jaka Kvartuh

DRŽAVNO PRVENSTVO DVOJK
Na državnem prvenstvu dvojk, ki se je letos odvijalo prvič, 
sem skupaj z mojim bratom Jakom osvojila prvo mesto. 
Pričela nisva ravno gladko, vendar sva z vztrajnostjo in 
skupnimi odločitvami osvojila zastavljeni cilj. Ravno te 
skupne odločitve, spodbujanje drug drugega ter vztrajnost 
mankajo večini mladih  igralcev. Taka prvenstva in  podobni 
turnirji bi lahko veliko pripomogli k osvajanju teh vred-
not. Sicer pa se mi zdi petanka zelo v redu šport, tako za 
rekreacijo in koncentracijo samega sebe, kot tudi za spo-
znavanje novih ljudi ter utrjevanje prijateljstva med njimi.

Kaja Kvartuh

10

MLADINSKA PETANKA

DP otroci do 12 let

 igralec  klub

1. KVARTUH Jaka  Sršeni Domžale  
2. ŠERUGA Jera  Sršeni Domžale  
3. JAPELJ Katarina Močvirniki 

DP mladi do 17 let

 igralka  klub

1. RODE Žan  Hribovci Dolsko
2. SPRUK Grega  Močvirniki
3. KRUŠIČ Nika  Sršeni Domžale  

DP dvojke mladi

 ekipa  igralci

1. Sršeni Domžale     KVARTUH Jaka  KVARTUH Kaja  
2. Medvedi  Fužine BRAČIČ Simon JAMNIK Kaja 
3. Hribovci Dolsko    RODE Žan RODE Špela
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MLADINSKA PETANKA

DP liga mladi

 ekipa 

1. Medvedki Fužine  
2. Sršeni Domžale - Hribovci Dolsko   
3. Vila Ana (Polje)  
3. Aiwa  (Sloga – Petanque)



KAZALO

Ženska in moška reprezentanca sta se v sredini septembra 
odpravili na svetovno prvenstvo. Odkar Slovenija nastopa 
na svetovnih prvenstvih, sta bili prvenstvi za ženske in v ab-
solutni konkurenci prvič istočasno. Obe reprezentanci sta 
se pred začetkom svetovnega prvenstva udeležili priprav-
ljalnega kampa, ki ga je v Lamouri, v pogorju Jure na vzho-
du Francije, organizirala svetovna petankarska zveza s 
svojimi priznanimi inštruktorji. Po nastanitvi v hotelu, v sklo-
pu katerega sta bila tudi večnamenska športna dvorana 
in bazen, smo se udeležili govora predsednika svetovne 
petankarske zveze g. Clauda Azema-ja. Treninge smo imeli 
dvakrat na dan. Dopoldne je potekalo nekakšno ogreva-
nje za popoldansko igro trojic, ki je potekala kot nekakšen 
turnir. Ekipe so bile sestavljene iz reprezentanc, ki so se 
udeležile pripravljalnega kampa (Tahiti, Nemčija, Kitajska, 
Poljska, Rusija, Avstrija in reprezentanca Mauriciusa, s ka-
tero smo se reprezentanti Slovenije tudi najbolj spopri-
jateljili). Zadnji dan v kampu smo si v prostem času ogledali 
tudi indijansko vas, ki je bila v gozdu nad hotelom, ter se  
zvečer udeležili zaključne zabave, ki je potekla ob zvokih 
glasbe s Tahitija.

Sledila je vožnja do Grenobla. Po svečani otvoritvi, ki je bila 
zares pravi spektakel, saj se je v olimpijski dvorani iz leta 
1968, ki premore 9000 sedežev, v veličastni povorki zbralo 
več kot 60 držav, tako moških kot ženskih reprezentanc, pa 
je takoj sledila akcija. Kvalifikacijska ‘tolka’, na kateri je naši 
igralki le trema skazila rezultat, ki bi si ga v resnici zaslužila, 
in seveda žreb! In čeprav nam je bil žreb naklonjen, je treba 
povedati, da so naša dekleta že tako dobra, da se jim ni bilo 
potrebno bati nobene skupine. Že naslednji dan, v četrtek, 
ko so se moške trojke že začele meriti med seboj, so imele 
ženske tekmovanj prost dan. Nekatere so ta dan izkoristile 
za ogled mesta, tu in tam so malo potrenirale, večina pa je 
večji del svojega prostega časa porabila za to, da je prišla 
navijat za moško reprezentanco. Zato pa je bil petek za 
dekleta toliko bolj grozovito naporen. Na izjemno težkem, 
trdem in zbitem terenu, zelo primernem za svetovno prven-
stvo, so se naša dekleta dobro znašla in tako dokazala, da 
se kvaliteta naših igralk že lahko primerja s kvaliteto sa-
mega vrha svetovne petanke, zagotovo pa s prvimi desetimi 
igralkami na svetu. No, žal to ni bilo dovolj, da bi se uvrstile 
med tako željenih osem najboljših. Je jeziček na tehtnici za 
v elitno osmico prevesilo pomanjkanje teamskega duha 
med igralkami ali je manjkal le kanček športne sreče?

Kot kaže, je francoski zrak vseeno dobro vplival na žensko 
reprezentanco, ki že kar nekaj let nastopa v domala ne-
spremenjeni ekipi (Dina Kujavec, Mateja Hasnaš, Tatjana 
Šeruga in tokrat prvič Monika Japelj Traven, selektor Mitja 
Keber). Po letu 2002 v Kanadi in letu 2004 na Kanarskih 
otokih se je slovenski ženski reprezentanci tudi letos uspelo 
uvrstiti med 16 najboljših ekip. Tudi tokrat so dekleta dobro 
igrala do osmine finala, kjer je bila ekipa Madagaskarja žal 
premočan tekmec. Skupni letošnji izkupiček deklet je pet 
zmag in trije porazi.  

Rezultati Slovenk: 
V predtekmovanju zmagi z Luxemburgom in Norveško 
s po 13 : 8, in Singapurjem 13 : 3, ter poraz s kasnejšimi 
finalistkami Tunizijo 4 : 13. V nadaljevanju je sledila zmaga 
proti Mauriciusu 13 : 8, poraz z novimi in starimi svetovnimi 
prvakinjami Tajsko 3 :13, in preboj v osmino finala z zmago 
v repasažu proti Rusiji 13 : 7. Kot že rečeno so bile nato tek-
mice premočne in sledil je poraz proti Madagaskarju 2 :13. 

V finalu je Tajska ponovila uspeh s Kanarskih otokov 
in premagala Tunizijo 15 : 7. Bronasti sta bili ekipi Francije 
in Švedske. Zmagovalka v natančnem zbijanju je bila Fran-
cozinja Angelique Papon, ki je v polfinalu dosegla nov sve-
tovni rekord z 61 točkami. Naši Tatjani Šeruga se žal ni us-
pelo prebiti v naslednji - drugi krog.
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SP - GRENOBLE
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Slovenski fantje so nekoliko razočarali, saj so v predtek-
movanju zabeležili le eno zmago nad Madžarsko, izgubili 
pa so pet tekem, ter s tem izkupičkom zasedli sedmo mesto 
v skupini. Reprezentanco, ki jo je kot selektor vodil Andrej 
Japelj, je zastopala ekipa Močvirnikov (Matej Kršinar, 
Senad Ramič, Miran Spruk, Dragan Antonijevič), v kateri 
je le slednji že sodeloval na SP. Neizkušenost ekipe in pre-
majhna zbranost se je kazala predvsem v končnicah tekem, 
ko bi lahko vsaj dve tekmi preobrnili iz poraza v zmago.

Rezultati Slovenije: 
V predtekmovanju zmaga z Madžarsko 13 : 0, ter porazi 
s Slonokoščeno obalo 4 : 13, Marokom 2 : 13, Nemčijo 
0 : 13, Andoro 8 : 13, Armenijo 12 : 13. Nadaljevanje naše 
ekipe je potekalo v Pokalu narodov, kjer so po zmagi 
s Češko 13 : 9 sledili porazi s San Marinom 5 : 13 in odločil-
ni v repasažu znova s Češko 6  : 13. 

V finalu trojic je Francija zlahka premagala Tunizijo s 15 : 3. 
Bronasti sta bili med 57 reprezentancami Tajska in Italija. 
Zmagovalec v natančnem zbijanju je bil ponovno Phusa-
Ad iz Tajske, ki je v finalu premagal presenetljivo dobrega 
Argentinca Guevaro. Tudi Ramič Senadu se s 17 točkami 
ni uspelo prebiti v drugi krog.

SP - GRENOBLE



KAZALO

Svojevrstno presenečenje
Septembra 2006 se je v Grenoblu odvijalo SP moške in 
ženske petanke. In kot je običajno na vsakem SP moških, 
se je paralelno s tekmovalnim delom tudi tokrat odvijal 
kongres, na katerem se sprejemajo nove članice, preve-
trijo finance, sprejemajo pravila in vsake toliko zgodijo tudi 
volitve članov v izvršni odbor svetovne petankarske zveze.

In tudi v četrtek, 21. septembra, torej dan po svečani otvo-
ritvi SP-ja in na dan, ko so se igralci večinoma le pripravljali 
na tekmovanje, je dopoldne potekal kongres, na katerem 
so se zbrali predsedniki posameznih državnih petankarskih 
zvez. Na tokratnem kongresu so bile tudi volitve, ki se sicer 
zgodijo le na vsaki dve leti. Na njih se običajno zamenja, 
včasih pa tudi ponovno izvoli polovica od sicer enajstih 
predstavnikov izvršnega odbora svetovne zveze.

Vse to ne bi bilo nič posebnega, če ne bi na tokratnih volit-
vah v izvršni odbor svetovne zveze kandidiral tudi eden 
naših, Ljubo Živkovič, in če ne bi na volitvah za šest novih 
članov dosegel zares izjemnega rezultata. Od 51 možnih 
glasov jih je prejel kar 15, kar pomeni, da so mu do dejanske 
izvolitve in štiriletnega mandata v odboru zmanjkali le trije 
glasovi. Vsi, ki politiko svetovne petanke bolje poznajo, so 
mu navkljub neizvolitvi navdušeno čestitali. Takšen rezultat 
bi namreč le težko ponovil tudi veliko bolj prekaljeni maček, 
kaj šele popoln novinec v tej politični srenji. 

Ljubo, ki sicer petanka ‘že’ šest let, je na tej sceni v resnici 
manj kot štiri leta, pa je že dobil 15 glasov. In tudi to, da je 
vseh šest na novo izvoljenih kandidatov dobilo le podaljšan 
mandat za nadaljnja štiri leta, kaže na to, kako malo je 
manjkalo, da bi bila novinka Slovenija del enega največjih 
presenečenj tega kongresa.

14

VOLITVE V GRENOBLU



15

Ob bok svetovnega prvenstva v Grenoblu je v mesecu sep-
tembru zasedal kongres svetovne zveze FIPJP. Najprej 
smo se poklonili umrlemu članu izvršnega odbora FIPJP 
Rogerju Peetermansu. Predstavljene so bile nove države 
v svetovni zvezi (Indija, Turčija, Romunija, Belorusija, Gru-
zija, Pakistan). Predsednik svetovne zveze Claude Azema 
je poudaril, da morajo ljudje uživati v petanki, biti dejavni 
in z zadovoljstvom gledati v prihodnost. 

Vodilni predstavniki svetovne zveze so predstavili meto-
do dela za trenerje, sodnike in selektorje v okviru C.I.E.P. 
– neprofitne petankarske organizacije, ki jo vodita Raluy 
Claude in Nataf Victor. Delo bi potekalo po tehničnih ko-
misijah za vsako regijo posebej. Slovenija bo z ostalimi 
državami srednje Evrope tvorila svojo regionalno skupi-
no. Potreben je razvojni proces, ki ga morajo trenerji in 
selektorji osvojiti tako tehnično, taktično kot s strategijo 
v konkretnih primerih v igri. Važno je delovanje na daljši 
čas (predvsem selektorji za SP). Najvažnejši je poudarek na 
mladini, ki bo razdeljena v 3 skupine (začetniki - otroci bodo 
igrali s plastičnimi kroglami, nadaljevalni nivo - prehod na 
kovinske krogle, najvišji nivo s selekcijo za reprezentance). 
Pedagoška ideja je predstaviti petanko v šolah kot šolski 
program, psihološka ideja je narediti petanko kot dinamičen 
šport, ustvariti zadovoljstvo otrok pri igranju petanke.

Ob 100-obletnici igranja petanke v Franciji bodo organizira-
li vrsto tekmovanj kot obeležitev dogodka 1907, ko je bilo 
sicer še dokaj na skromni ravni v Franciji organizirano prvo 
tekmovanje v zbijanju. Pravo tekmovanje v igranju petanke 
pa beleži letnica 1909, ko se je petanka že dokaj razširila 
po Franciji. 2. junija 2007 bo torej potekal dan petanke po 
vsem svetu, ko bodo na lokacijah v večjih in glavnih mes-
tih posameznih držav (la Grande Muraille de Chine, la Tour 
Eiffel, Trafalgar Square, la Place Rouge…) vidnejše oseb-
nosti in petankarska zveza naredile veliko promocijo petan-
ke. V ta namen bodo naredili poseben logotip, ostali pred-
stavitveni material pa bo prav tako priskrbela  FIPJP.

Ponovno so predstavili doping v športu in posledice tega 
sovražnika poštene igre v petanki. Če hočemo prodreti 
med svetovne športe in kandidirati v mednarodni olimpijski 
zvezi za olimpijski šport, morajo posamezne države tudi 
organizirati anti-doping komisije in narediti preverjanja 
med tekmovanji.

Na sporedu je bila tudi sprememba statuta svetovne zveze. 
Večji poudarek je predvsem v poučevanju in sodniški orga-
nizaciji. Razpravljali smo tudi o spremembi pravil pri petan-
ki. Otroci do 11 let bodo igrali s kroglami do 600 gramov in 
velikostjo do 65 mm, uporabljali se bodo krogi s premerom 
točno 50 cm, določena bo velikost terena, uveljavila se bo 
izključitev ekipe, ki zamudi na tekmovanje več kot 1 uro. 
Nemogoče vremenske razmere bodo pomenile, da bosta 
sodnik in žirija odločala o nadaljevanju igre. Nešportno 
vedenje in nedostojen dres lahko pomenita tudi izključitev 
iz tekmovanja.

Na kongresu so potekale tudi nadomestne volitve za člane 
izvršnega odbora svetovne zveze, ki se izmenično volijo 
na vsake 4 leta. Letos je kandidiral tudi Ljubo Živkovič. 
Čeprav ni bil izvoljen, je njegova kandidatura vzbudila kar 
precej zanimanja in podpore predvsem s strani evropskih 
držav. Stari -novi člani predsedstva FIPJP so ostali Karl 
Dohnal (Češka), Napolitano (Italija), Amiot (Švedska), Ke-
berle (Švica), belgijsko kvoto je dobil Boure, novi član iz 
Afrike pa je postal Ibrahim iz Benina.

Organizator naslednjega prvenstva od 19. do 23. septem-
bra 2007 je Pattaya na Tajskem. Potrjen je bil tudi prireditelj 
SP za mladince: od 13. do 15. julija 2007 bo prvenstvo po-
tekalo na Japonskem v Saiwi – Osaki. 

V mesecu avgustu je bil na kongresu evropske zveze 
CEP določen tudi organizator za EP za ženske leta 2007. 
To bo nova članica evropske zveze, Turčija. Tekmovanja 
bo potekalo od 17. do19. avgusta 2007 v Ankari.

KONGRESNA DOGAJANJA 2006



KAZALO

V Babji jami na Gorjuši pri Domžalah so našli okrog 15.000 let staro 
bivališče ledenodobnega lovca. Najstarejša znana listina, ki omenja 
Domžale, je nastala med leti 1220 in 1230. Vodna energija Kamniške 
Bistrice in njenih mlinščic, ugodna lega ob stari cestni povezavi med 
vzhodom in zahodom, bližina Ljubljane ter od konca prejšnjega stoletja 
tudi kamniška železnica so Domžalam in sosednjim krajem prinašale 
hiter gospodarski razvoj tako obrtniške dejavnosti kot tudi industrije. 
Že od srednjega veka so na našem območju obratovali številni mlini in 
žage na vodni pogon, pa tudi nekaj fužin. V Domžalah je več mlinov že v 
drugi polovici 19. stoletja spodrinila pomembna slamnikarska dejavnost.
 
Leta 1780 je bilo slamnikarstvo v teh krajih pomembna obrt. Nastale so 
številne slamnikarske obrtne delavnice. V 19. stoletju je tako iz bajtarskih 
kot iz odvečnih članov kmečkih družin začelo nastajati delavstvo. Na tem 
območju je bilo kar 25 večjih in manjših slamnikarskih tovarn. S pletenjem 
kit in šivanjem slamnikov se je ukvarjalo okrog 12.000 ljudi. Razmere med 
tovarnarji in delavci so bile urejene vse do leta 1918, ko je slamnikarska 
industrija začela pojemati. 

Po prvi svetovni vojni so nove državne meje prinesle nove carine in trg 
v Evropo se je naenkrat zaprl. Slamnikarstvo so zamenjale druge dejav-
nosti, ki so se v glavnem obdržale do danes. Nastale so tako tovarne 
kot obrtne delavnice in se sproti prilagajale novim razmeram ter se pre-
usmerjale v nove industrijske in obrtne dejavnosti. Pomanjkanje dela 
v domačem slamnikarstvu ter povpraševanje v tujini so bili vzrok za 
izseljevanje naših ljudi v evropske dežele in Severno Ameriko. Mnogi 
domačini so si svoj trdi kruh služili v nemških in francoskih rudnikih glo-
boko pod zemljo. Kljub hitremu propadu je slamnikarstvo Domžalam 
prineslo tolikšen napredek, da domačini še sedaj radi povedo, kako so 
Domžale zrastle na slamnikih. Leta 1925 je nastal trg Domžale, leta 1952 
pa so Domžale postale mesto.
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CENTROPE CUP 2006              Domžale - Slovenija CENTROPE CUP 2006       Domžale open

CC SLOVENIJA-DOMŽALE 2006

 država igralci 
 1. Slovenija Prusnik, Kilibarda Z., Dovžan M. 
 2. Slovenija Ramič, Antonijević, Spruk, Kršinar 
 3. Slovenija Sever, Hasnaš, Vrbanič 
 4. Slovenija Rumiha, Vodičar, Mlakar 
9-16. Slovenija Rode F., Vrbinc M., Mihič J. 
9-16. Slovenija Traven Japelj, Kujavec, Šeruga 
9-16. Mešana Daniel-Francija, Keber, Živkovič 
9-16. Slovenija Hegler J., Hegler B., Hegler P. 

9-16. Slovenija Kvartuh J., M., M., Jerančič 



KAZALO

Wroclaw je eno najstarejših, največjih in najlepših mest 
na Poljskem, bolj znano kot poljske Benetke. Leži ob Odri 
na JV Poljske in ima blizu 700 000 prebivalcev. Je kultur-
no in gospodarsko središče Dolnje Šlezije, z vrsto visokih 
šol in akademij, knjižnic, oper, gledališč. Razvite so tako 
kemična kot tekstilna in kovinska industrija. Je pomembno 
pristanišče na Odri. Prebivalci Wroclawa so imeli pestro 
zgodovino. Od 12. stoletja naprej je mesto Wroclaw tudi 
glavno mesto vojvodstva Wroclaw, ki so ga v 13. stoletju 
razrušili Mongoli. Večkrat so bili del drugih narodov in 
držav, tako so v 14. stoletju pripadali Češki, v 16. stoletju 
Habsburžanom, v 18. stoletju pa Prusiji. Leta 1813 je bil 
Wroclaw središče upora proti Napoleonu, med 2. svetovno 
vojno pa je bilo več kot dve tretjini mesta porušenega in 
ljudje so trpeli pod prevlado Nemcev.

Mesto Wroclaw je bilo osnovano na enem od otokov reke 
Odre in je prepleteno z mnogimi kanali in mostovi preko 
reke. Leži ob vznožju Sudetov blizu stičišča pokrajin Šle-
zije, Olawe in Widawe. Je mesto 12 otokov in 112 mostov. 
Posebno zgodovinsko in kulturno vrednost ima katedrala 
Ostrow Tumski, kjer se je v bližini razvijala in dogajala vsa 
zgoraj našteta dramatična zgodovina. Drugače pa je v Wro-
clawu še vrsta objektov in zgradb, ki si jih je vredno ogle-
dati, prav tako ne smemo zanemariti razvojnih in admini-
strativnih središč. Prebivalci Wroclawa imajo poleg tega 
tudi vrsto parkov, restavracij, hotelov, kjer te prijazni ljudje 
obvestijo o prijetnih kotičkih. Posebej pa je Wroclaw mesto 
znanja, saj se z nekaj več kot 130 tisoč študenti skoraj vsak 
peti prebivalec mesta šola na fakulteti. To pomeni pomla-
ditev populacijske strukture in predstavlja potencial ter 
naložbo za bodočnost. 

Wroclaw je lahko dostopen, saj ima letališče, železniško, 
rečno in cestno povezavo pa dobro koristijo tako sosednje 
kot tudi malo bolj oddaljene države. 
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CENTROPE CUP 2006              

CC POLJSKA-WROCLAW 2006

     država igralci 
  1.  Češka Habasko M., Habasko P., Netusil 
  2.  Češka Hodbod; Husak, Jakubek 
  3.  Češka Rendla, Hlavacek F., Hlavacek J. 
  4.  Češka Harc, Bartos, Bartosova 
9-16.  Slovenija Kilibarda Z., Mlakar, Vodičar 



KAZALO

Illmitz je kraj, ki leži v osrčju območja Seenwinkel, mejnega 
nacionalnega parka med Avstrijo in Madžarsko na Gra-
diščanskem, ob obali jezera Neusiedler See. 

S čim se ponašajo ljudje tega območja? Predvsem z nara-
vo, kulinariko, vinogradništvom, ponudbo za prosti čas, s 
športno in rekreacijsko dejavnostjo ter prijaznostjo tam-
kajšnjih ljudi. Z eno besedo –  s turizmom. A so že pred leti 
naredili napako, ko so prisegali na množični turizem, ki se ga 
sedaj ne morejo več znebiti.  Illmitz je samo eno od številnih 
središč ob jezeru Neusiedler, v bližini katerega je polno ve-
trnic za pridobivanje elektrike, stepskih mokrišč z redkimi 
pticami in rastlinami, vinogradov, ki na sončnih legah in 
ob panonski mikroklimi ter ugodnih temperaturah dajejo 
najboljša avstrijska vina. Gradiščanska, jezerska, panon-
ska regionalna kuhinja je tako v trdni navezi z okoliškimi 
vini. Povsod vabijo vinske ceste, povsod vabijo vinske kleti, 
povsod vabijo pokušine, povsod prodajajo vina. Gra-
diščanska kuhinja je med najbolj bogatimi in raznovrstnimi 
v Avstriji, saj je bil ta jezerski predel vselej zelenjavni vrt 
Dunaja, z najboljšimi jezerskimi ribami, tudi ščukami in 
divjimi krapi, dovolj trave za prava stepska goveda, obilo 
divjačine, in dvorišči polnimi rac, gosi, svinj. 

Velike površine jezera, največjega stepskega v Evropi, z 
okoli 320 km2, ki je 35 kilometrov dolgo in 12 kilometrov 
široko ter v povprečju 1 m globoko, omogočajo vrsto dejav-
nosti, od jadranja, ribolova, sončenja do poletnega kopa-
nja. Ob obalah jezera z največjo globino okoli 4 m pa se 
lahko sprostite s kolesarjenjem na okoli 500 km kolesar-
skih prog. Kolesarska ladjica vozi med Illmitzem in Moerbi-
schem. Dosti paše za oči in raj za biologe pa nudijo opa-
zovalnice ptic in vegetacije v spomladanskih mesecih. 
Zanimivosti v deželi vinogradnikov zlepa ne zmanjka.
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CENTROPE CUP 2006                Illmitz - Avstrija6                6                

CC AVSTRIJA-ILMITZ 2006
 država igralci 
1 Slovenija Prusnik, Oprešnik, Kutlačič 
2 Avstrija Hammami, Derradji, Eddakir 
3 Češka Muzik, Valenz, Valenz 
8 Slovenija Skrbinek, Kilibarda, Vodičar 
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CENTROPE CUP 2006                Illmitz - Avstrija CENTROPE CUP 2006                GP Austria

CC AVSTRIJA-ILLMITZ 2006

 država igralci 
1. Slovenija Prusnik, Oprešnik, Kutlačič 
2. Avstrija Hammami, Derradji, Eddakir 
3. Češka Muzik, Valenz, Valenz 
8. Slovenija Skrbinek, Kilibarda, Vodičar 



KAZALO

Praga je tako glavno mesto kot tudi kulturno in gospodar-
sko središče Češke. S prek milijon prebivalci se je mesto 
razvilo na obeh straneh reke Vltave, ki jih povezuje enajst 
mostov, z najznamenitejšim Karlovim mostom iz obdobja 
baroka v 14. stoletju. 

Praga je vedno imela pomembno vlogo v zgodovini Evro-
pe, kar je opazno v gotski, baročni, renesančni, art moderni 
in kubistični arhitekturi, kot tudi po njeni kulturni prefinje-
nosti. V zgodovinskem delu Prage se nahaja znana knjiž-
nica v Strahovskem samostanu, prekrasna renesančna 
palača Schwarzenberg, gotska katedrala Sv. Vida, pomem-
ben rezidenčni predel mesta Mala Strana, ena najbolj veli-
častnih baročnih cerkva v Evropi cerkev Sv. Nikola in naj-
večji praški trg s spomenikom sv. Vaclavu, svečeniku in  za-
ščitniku Češke. 

V 10. stoletju je bila Praga sedež čeških kraljev in škofije. 
Kasnejša doba je bila tudi krvava in polna pretresov in vojn. 
Pražani so preživeli 30-letno vojno, pa revolucionarno vre-
nje zaradi Prusov in Avstrijcev v 19. stoletju. Izredno sliko-
vit, z bogato kulturno in arheološko zgodovino je center 
Hradčani, ki velja za najlepši, zgodovinski predel Prage in 
kjer je polno imenitnih ustanov z gradom, katedralo, mest-
no hišo, univerzami in drugimi kulturnimi ustanovami. Velik 
delež pri tem je Pragi dal tudi naš arhitekt Plečnik. Praga je 
kot samo mesto pod zaščito UNESCA. 

Drugače pa je Praga bila in je še center trgovine, bančni-
štva in raznoraznih panog industrije (optična, kemijska, 
grafična, elektrotehnična, strojna). Privlačna ponudba kuli-
narike, umetniški utrip na vsakem koraku, številne kulturne 
prireditve in razstave ter zlato češko pivo v tipični češki 
pivnici s češkimi specialitetami so še dodatni zaščitni znak 
Prage.
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CENTROPE CUP 2006                  Praga - Češka CENTROPE CUP 2006                          Avokado

CC ČEŠKA-PRAGA 2006

 država igralci 
1. Francija Rocher, Malbec, Camacaris 
2. Belgija Vanchampenhout, Vandrebiest, Lac 
3. Francija Feltain, Coutanson, Clere 
8. Slovenija Rode F., Vrbinc M., Brodnik 



KAZALO

Almasfüzitö leži na severu Madžarske, ob slovaški meji 
v obdonavskem okrožju.Večji mesti v bližini sta Komarom 
in malo dlje Tatabanya. Sami pravijo, da je majhno prijetno 
in to drži tudi za kraj Almasfüzitö. 

V teh krajih velja, da so simbol krščanstva, za regijo pa se je 
v zlati knjigi madžarske zgodovine pisalo, da je v 19. stoletju 
s herojskim bojem odbila vse zavojevalce in s slavno bitko 
izvojevala neodvisnost. Drugače pa se zgodovina teh 
krajev piše že od 14. do 19. stoletja, kar priča arhitekturni 
stil gradov od gotskega, preko renesančnega do romantič-
nega sloga. 

Regija je bogata z zgodovinskimi in arhitektonskimi spo-
meniki v spomin številnim žrtvam nasprotnikov raznih vla-
dajočih režimov, tudi proti turški okupaciji do 18. stoletja. 
Tu vsako leto prirejajo veliko festivalov, konferenc in kul-
turnih prireditev, najdejo pa se tudi atraktivne priložnosti za 
vsakogar, ki želi kolesariti, ribariti ali se ukvarjati z lovom. 

Dežela se ponaša tudi z dobrim vinom in ostalimi kuli-
naričnimi dobrotami. Almasfüzitö je razpotegnjena vasica 
ob Donavi, kjer še danes vidite vojaške utrdbe in bunkerje 
nasproti Slovaški. V duhu evropske unije in miru pa danes 
vojaške zgradbe mirujejo. Problematiko današnjih dni pos-
kušajo z obeh strani Donave reševati skupaj, čeprav jim to 
vedno ne uspe. Kraj je postavljen na starodavnem teritoriju 
romanske vasi z imenom Azum. Deset hektarjev površine z 
atraktivnimi jamami in jezeri je posebej zanimivih za ribiče 
in turiste. Vsi pa z lahkoto najdete dobre restavracije in 
uslužne domačine.  
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CENTROPE CUP 2006          Almasfüzitö - Madžarska

 

CENTROPE CUP 2006

CC MADŽARSKA-ALMASFUZITO 2006

  država igralci 
 1. Madžarska  
 2. Češka  
 3. Češka  
9-16. Slovenija Žabjek, Dolinšek, Kršinar 



KAZALO

Glavno mesto Slovaške z blizu pol milijona prebivalcev 
je imelo pestro in dramatično zgodovino. Prva naselbina 
na območju današnje Bratislave je nastala že v neolitiku. 
Kasneje so območje naseljevali Kelti, potem je ravno čez 
današnje središče mesta tekla meja Rimskega imperija. 
V 6. stoletju se priselijo Slovani, ki nekaj časa  živijo z Avari, 
v začetku 10. stoletja pa Bratislava postane del Madžarske 
in to z nekaj krajšimi prekinitvami ostane vse do leta 1918. 
Bratislava leži ob vznožju griča z gradom, kjer so nekoč 
domovali madžarski kralji in je bila prestolnica Ogrske. 
Mesto ima pomembno vlogo tudi v zgodovini, saj so tu v 
začetku 19. stoletja sklenili mir med Napoleonovo Fran-
cijo in Avstrijo po bitki pri Austerlitzu. Potem postane del 
Češkoslovaške in dobi današnje ime Bratislava. 1968 so 
jo ob zadušitvi praške pomladi zasedle enote varšavskega 
pakta. Češkoslovaška se je razdelila v dve federalni enoti 
in Bratislava je postala glavno mesto Slovaške socialistične 
republike. Leta 1989 je Alexander Dubček nagovoril Brati-
slavčane, kar je spodbudilo silovite demonstracije in padec 
češkoslovaškega komunističnega režima. Od 1993 dalje je 
Bratislava glavno mesto neodvisne Slovaške.

Mesto leži na skrajnem zahodu države, tik ob meji z Avstri-
jo, približno 60 km vzhodno od Dunaja. Večji del mesta 
leži ob levem bregu Donave, le predmestje Petržalka leži 
med desnim bregom in mejo z Avstrijo. S severa in vzho-
da segajo do mesta obronki Malih Karpatov. Bratislava je 
edina prestolnica, ki administrativno meji kar na dve državi: 
Avstrijo in Madžarsko. Staro mestno jedro je dobro ohra-
njeno, med številnimi baročnimi zgradbami izstopa brati-
slavski grad. Znana je še gotska katedrala sv. Martina, kjer 
so kronali madžarske kralje, frančiškanska cerkev iz 13. sto-
letja, univerzitetna knjižnica, primasova (nadškofova) pa-
lača, kjer je bil podpisan bratislavski mir, narodno gledališče 
ter Mihaelova vrata.

26

CENTROPE CUP 2006            Bratislava - Slovaška6            6            



27

CENTROPE CUP 2006            Bratislava - Slovaška CENTROPE CUP 2006                 GP Slovakia

CC SLOVAŠKA-BRATISLAVA

 država igralci 
1. Slovenija Hasnaš, Sever, Skrbinek 
2. Češka  
3. Češka  
7. Slovenija Vinšek J., Vinšek B., Hegler J. 



Za nami je drugo leto tekmovanj Centrope Cup, ki združuje 
udeležence šestih držav. S tekmovalnega vidika so letos 
premočno zmagali petankarji in petankarice Češke, pred-
vsem zaradi izenačenosti ekip in širše baze kvalitetnih 
trojk. Slovenske ekipe so začele sanjsko, z maksimal-
nim izkupičkom v Domžalah, nadaljevanje je bilo nekaj 
slabše.  Vseeno pa se lahko veselimo kar treh posamičnih 
zmag v Domžalah (Prušnik, Dovžan, Kilibarda), Illmitzu 
(Prušnik, Oprešnik, Kutlačič) in Bratislavi (Hasnaš, Sever, 
Skrbinek). 

Na sestanku predstavnikov Centrope Cup meseca sep-
tembra v Grenoblu smo se dogovorili še nekaj podrob-
nosti: 

  časovna omejitev ostaja, tekmovanje naj se zaključi v 
enem dnevu, sistem bo povsod “švicar”, lahko je Bucholz 
ali kakšen drug, žirija na tekmovanjih mora biti med-
narodna, sodnik mora govoriti angleško ali francosko, 
organizatorji turnirjev CC določijo štartnino in nagrade, 
propaganda turnirjev CC naj bo tudi na spletnih straneh, 
zanimivih za sponzorje, na tekmovanju so zaželjeni tudi 
predstavniki novih držav, organizacijsko pa bomo za 
sedaj ostali le pri šestih turnirjih, predvidene so korekcije 
v točkovanju, predvsem na tekmovanjih, kjer najboljša 
mesta poberejo države izven CC.

  Vsi udeleženci tekmovanj, ki so bila letos organizacij-
sko na zelo visoki ravni, so ponovno doživeli veliko lepih 
trenutkov tudi z vidika druženja, medsebojnega spozna-
vanja vseh nastopajočih, odkrivanja podobnih dežel ter 
njihovih zgodovinskih in drugih vrednot. V šestih državah 
predstavnicah Centrope Cup namreč živi kar okoli 75 mi-
lijonov prebivalcev in po površini predstavlja blizu 15% 
velikosti cele Evrope. Ker bo tudi v letu 2007 večina 
tekmovanj na istih prizoriščih, vam želimo organizatorje 
iz letošnjega leta, njihova mesta in dežele še drugače 
predstaviti. Dotaknili se bomo osnovnih značilnosti kra-
jev, mest in pokrajin, kjer smo se in se bomo še dobivali, 
s skupnimi in vsak s svojimi spoznanji in občutki.  

CENTROPE CUP 2006               KONČNI REZULTATI

RAZPORED CENTROPE CUP V LETU 2007:   

- POLJSKA   12. maj   Wroclaw
- SLOVENIJA     26. maj        Sloga-Sneberje
- AVSTRIJA  9. junij         Illmitz
- ČEŠKA  30. junij         Praga 
- MADŽARSKA 4.avgust  še ni določeno    

- SLOVAŠKA         25.avgust   Bratislava     

LESTVICA CENTROPE CUP 2006 

 Država SLO  POL  AVST  ČEŠ  MAD  SVK  Točke

1. Češka 15 70 18 10 50 50 213

2. Slovenija 70 1 27 2 1 28 129

3. Madžarska 1 0 5 0 34 3 43

4. Poljska 1 11 7 2 0 2 24

5. Avstrija 3 0 7 1 2 2 15

6. Slovaška 0 0 1 1 3 7 11
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CENTROPE CUP 2006               KONČNI REZULTATI

ŠD Sloga – državni prvak 
in zmagovalec TOUR 
tekmovanj 2006

Sloga je v vseh letih igranja petanke v Sloveniji najbolj 
uspešna in najtrofejnejša ekipa. Osvojili smo prvi naslov 
ekipnega državnega prvaka v sezoni 2000, takoj nasled-
nje leto je sledil drugi. S tem sta sledila tudi dva zaporedna 
nastopa v evropskemu pokalu državnih prvakov, kjer smo 
dvakrat naleteli na švicarske prvake. 

V vseh sedmih sezonah smo v moški in ženski konkurenci 
na državnih prvenstvih osvojili 32 medalj, od tega 12 zlatih. 
Poleg tega so naši igralci osvojili 7 turnirjev v tekmovanju 
TOUR, Jože Skrbinek, vodja ekipe, je trikrat osvojil prvo 
mesto v skupnem seštevku tega tekmovanja, v sezoni 
2000 in 2006 pa je bil proglašen za igralca sezone. Zelo 
pomembne za prepoznavnost slovenske petanke so tudi 
4 zmage v Centrope-cupu, kjer je Hine Prusnik s tremi 
zmagami najboljši slovenski igralec. Ekipo sestavlja kar 10 
reprezentantov in reprezentantk, ki so na evropskih in sve-
tovnih prvenstvih zastopali slovenske barve. 

V pretekli sezoni smo razširili svojo bazo in sestavili celo 
dve ekipi. Obe sta se uvrstili na zaključni ekipni turnir. Prva 
ekipa je osvojila naslov državnega prvaka, tretjega za Slo-
go, druga ekipa pa je zasedla odlično tretje mesto. Kot se 
je izkazalo kasneje, smo prva slovenska ekipa, ki je osvojila 
dvojno krono, naslov ekipnega državnega prvaka v petanki 
in balinanju in to v isti sezoni. 

Ob praznovanju 35. obletnice delovanja društva si lepšega 
darila nismo mogli zaželeti. Ker nas uspehi ne smejo uspa-
vati, gremo naprej. V Ljubljani bomo v letu 2007, meseca 
maja, priredili turnir v okviru tekmovanja Centrope-cup. 
Kot organizator smo se že izkazali, a hočemo še korak 
naprej. Želimo postaviti še višje standarde v okviru tega 
tekmovanja. Srečno.

ŠD SLOGA 
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KAZALO

DP POSAMEZNO-moški

 igralec  klub

1. SEVER Gregor  Hribovci Dolsko 

2. KILIBARDA Zoran  Sloga “A” 

3. KRESTIČ Emsud Stik bar 

3. OPREŠNIK Grega  Sloga “A” 

DP TROJKE-moški

  ekipa  igralci

1. Medvedi   Bračko, Mrak, Osredkar 

2. Lisjaki   Lipovšek M., Retelj S., Juvan V. 

3. Medvedi   Gorše, Smajič, Banfi 

3. Hribovci   Sever, Rode F., Rode Ž., Novak 

DP DVOJKE-moški

 ekipa  igralca

1. Hribovci   Rode F., Sever 

2. Sršeni   Kvartuh V., Škulj 

3. Močvirniki   Kršinar, Spruk 

3. Sloga “B”   Vodičar, Mlakar 

DP ZBIJANJE-moški

  igralec  klub

1. RODE Franci  Hribovci Dolsko 

2. LJUBIJANKIĆ F.  Vila Ana 

3. KRŠINAR Matej  Močvirniki

3. KUTLAČIČ Dragan  Sloga “A” 
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DP POSAMEZNO-ženske

  igralka  klub

1. ŠERUGA Tatjana  Sršeni Domžale 

2. HASNAŠ Mateja  Hribovci Dolsko 

3. GORENC Karmen     Sloga “A” 

3. KLAKOČER Mojca  Sloga “B” 

DP TROJKE-ženske

 ekipa  igralke

1. Hribovci   Hasnaš, Vrbinc, Rode Š. 

2. Lisjaki   Retelj M., Lipovšek A., Juvan M. 

3. Sloga “A”   Zupanc, Špoljar, Lotrič 

3. Arnika   Vinšek T., Vinšek D., Vinšek J. 

DP DVOJKE-ženske

  ekipa  igralki

1. Sršeni   Šeruga T., Kujavec 

2. Sršeni   Kvartuh M., Kvartuh M. 

3. Močvirniki   Traven Japelj, Žabjek 

3. Arnika   Vinšek J., Vinšek T. 

DP ZBIJANJE-ženske

  igralka  klub

1. GORENC Karmen  Sloga “A” 

2. ŠERUGA Tatjana  Sršeni Domžale 

3. TRAVEN JAPELJ M.  Močvirniki

3. KUJAVEC Dina  Sršeni Domžale 

DP ONA-ON

 ekipa  igralca

1. Sloga “A”  Lotrič, Skrbinek 

2. Močvirniki   Japelj, Spruk 

3. Sršeni  Kujavec, Škoberne 

3. Vila Ana   Govednik, Ljubijankić 

REZULTATI DP V PETANKI 2006  / ženske



KAZALO

TOUR DVOJKE SLOGA-1

  ekipa  igralci

1. Sloga “A”  Kutlačič, Oprešnik 

2. Sloga “A”   Prusnik, Skrbinek

3. Močvirniki   Antonijević, Ramić 

3. Sloga “B”   Mlakar, Vodičar 

TOUR TROJKE ARNIKA

  ekipa  igralci

1. Fužine   Bračko I., Mrak, Osredkar 

2. Sloga   Skrbinek, Vodičar, Kilibarda Z. 

3. Sloga   Hegler J., Hegler B., Dovžan M. 

3. Fužine   Gorše, Smajić, Banfi 

TOUR DVOJKE SLOGA-2

  ekipa  igralca

1. Hribovci   Brodnik, Rode F. 

2. Sršeni  Kujavec, Šeruga T. 

3. Sloga “A”   Prusnik, Kutlačič 

3. Sršeni  Bizjak, Škoberne 

TOUR TROJKE MOČVIRNIKI

ekipa  igralci 

1. Sloga “A”   Kilibarda Z., Kutlačič, Dovžan M. 

2. Sloga “B”   Vodičar, Rumiha, Mlakar 

3. Medvedi   Marinkovič, Bračič S., Korez 

3. Sloga   Skrbinek, Hegler J., Prusnik, Oprešnik 
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LESTVICA PO 18. KROGU 

   Klub  Zmage Porazi Skupaj Razlika Točke

1. Močvirniki 15   1 16 +42 30

2. Hribovci Dolsko  13   3 16 +34 26

3. Sloga “A”  12   4 16 +34 24

4. Sršeni Domžale    9   7 16 +6 18

5. Medvedi Fužine    7   9 16 +6 14

6. Sloga “B”    6 10 16 -24 12

7. Lisjaki Bičevje    5 11 16 -34 10

8. Vila Ana     3 13 16 -40   6

9. Stik bar     2 14 16 -24   4

Končno točkovanje - DP in Tour

 klub    točke 

  1. Sloga “A”   3.083,87

  2. Hribovci Dolsko   2.385,58

  3. Sloga “B”   1.955,04

  4. Medvedi Fužine    1.810,99

  5. Močvirniki   1.777,08

  6. Sršeni Domžale    1.658,37

  7. Lisjaki Bičevje    1.106,37

  8. Arnika Sv. Anton      932,66

  9. Vila Ana       642,84

10. Splavar      402,66

11. Kojoti Petanque       381,19

12. Stik bar       188,70

13. Hermes “LL”        51,30

REZULTATI V LIGI 2006

FINAL FOUR 2006

Močvirniki     4 : 3     Sloga “B” 

Sloga “A”       4 : 3     Hribovci Dolsko 

Sloga “A”       4 : 1     Močvirniki 

Za igralca 
in igralko 

sezone 2006 
sta proglašena 
Jože Skrbinek 

in Tatjana Šeruga.



KOMENTAR SEZONE 2006
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Za nami je sedma petankarska sezona. Na začetku sezone 
nas je šokiral razpad ekipe Polja, ki so v lanski sezoni os-
vojili naslov ekipnega državnega prvaka. Igralci omenjene 
ekipe so prestopili v druge klube, predvsem med Hribovce 
in k Slogi. Slednja se je v tej sezoni odločila, glede na 
število igralcev, registrirati dve ekipi. Novinci v tej sezoni 
so bili igralci Splavarja iz Podvelke, ki so se udeleževali 
sobotnih turnirjev. Kot kaže bodo štafetno palico novincev 
predali novo ustanovljenemu petankarskemu klubu Hrast 
iz Dobrovc, kjer so domači privrženci te igre v prekrasnem 
športnem parku uredili 16 stezno petankarsko igrišče. 
Tekmovalna sezona je pokazala, da so udeležene ekipe 
po kvaliteti nekako razvrščene v tri skupine. Vrh krojijo tri 
ekipe: Sloga, Močvirniki in Hribovci. Tik pod njim so Med-
vedi iz Fužin in Sršeni iz Domžal. V tretji kakovostni skupini 
pa so po rezultatih zadnje sezone vsi ostali, ki pa v vsakem 
trenutku lahko vsakogar presenetijo. To je bilo vidno pred-
vsem na posameznih državnih prvenstvih. Tako so dekleta 
iz Vuzenice prvič odnesla odličja iz državnega prvenstva 
čez Trojane. Na turnirjih tekmovanja TOUR so ponovno 
dominirali igralci Sloge, ki so skozi ekipno točkovanje pri-
peljali v zaključni turnir obe ekipi, na koncu pa osvojili svoj 
tretji naslov ekipnega državnega prvaka. Dvema lanskima 
zmagama v pokalu CENTROPE CUP smo letos dodali še 
tri nove zmage. A tudi to ni zadostovalo za končni uspeh. 
Tokrat smo prehiteli Madžare, a so nas premagali Čehi. 
Kljub temu smo lahko zadovoljni s končnim drugim mes-
tom. V evropskemu klubskemu pokalu so letos namesto 
državnega prvaka Polja nastopili lanskoletna tretjeuvršče-

na ekipa Hribovcev iz Dolskega. Močvirniki, kot lanski 
drugi, so se odpovedali nastopu zaradi selitve na novo lo-
kacijo na Log pri Brezovici. Na naše veliko zadovoljstvo je 
bil žreb ugoden in sledila je prva slovenska zmaga v tem 
tekmovanju. Na Korantu je bil premagan estonski prvak 
SK OPTIMA. V četrtfinalu so Hribovci potovali na Dansko, 
kjer so presenetili vse, tudi največje optimiste. Padel je 
NYKOBING FALSTER. S to zmago so si zasluženo priigrali 
vstopnico za evropski final-four, kar je prav gotovo do sedaj 
največji uspeh slovenske petanke. Sredi decembra letos so 
se v Franciji v kraju Lons-le-Saunier pomerili s svetovnimi 
mojstri petanke in bili deležni velike pozornosti, tudi zaradi 
dobrih iger. V nasprotju s temi izvrstnimi rezultati pa so bili 
nastopi članskih reprezentanc na letošnjem svetovnem 
prvenstvu, predvsem mislimo na moško reprezentanco, 
ki je zabeležila le eno zmago nad Madžari. Dekleta so se 
odrezala lahko rečemo po pričakovanjih. Ponovno so z do-
bro igro uspela priti do osmine finala, za kaj več pa je zmanj-
kalo znanja in koncentracije. Razočarala je tudi mladinska 
reprezentanca, ki je letos nastopila na evropskem prven-
stvu v Švici. Po lanskoletnemu uspehu na močnem turnirju 
v Sedanu, kjer so osvojili celo 4. mesto, so nekako podlegli 
pritisku in zabeležili le eno zmago. Vodstvu ZDPS se tako 
s to sezono izteka štiriletni mandat. Narejenega je bilo 
veliko, veliko dela pa vsekakor še čaka. Na koncu naj kot 
zanimivost navedemo še to, da je Gregor Oprešnik po-
stal prvi igralec, ki je v eni sezoni osvojil naslov ekipnega 
državnega v petanki in balinanju.

KOMENTAR SEZONE 2006
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Petanka ni samo napet šport, večkrat je predvsem prijetno 
preživljanje prostega časa, kjer rezultat ni povsem v prvem 
planu. Tega je bilo v letu 2006 kar precej, saj smo sloven-
ski petankarji poleg tekmovanj v okviru ZDPS in Centrope 
Cup kar nekajkrat nastopali doma in v tujini zaradi druženja 
in predvsem zato, ker imamo radi petanko. Že v začetku 
leta smo se udeležili zimskih turnirjev v Pragi in Komaromu 
na Madžarskem. Ko se je začela tekmovalna sezona, je bilo 
manj časa za sprostitvene turnirje, vseeno pa so bili dobro 
obiskani turnirji v Breznu na Prehodnem pokalu Splavarja, 
otvoritveni turnir novih igrišč na Logu pri Brezovici v or-
ganizaciji Močvirnikov, pa tradicionalni Vuzeniški dnevi, ki 
jih je letos spremljalo slabo vreme. Na Gorenjskem je bilo 
že drugič tekmovanje Pod Jenkovo lipo v Cerkljah, omeni-
mo pa tudi tekmovanja v Ljubljani na igriščih Hermesa in 
Vila Ane, ob koncu sezone pa še na Zarji. Žal se zaradi na-
trpanega domačega programa nismo mogli vedno odzvati 
na številna vabila iz tujine, vseeno pa si bomo radi zapomnili 
gostoljubje našega rojaka v Münchnu, Andreja Jošta. Pov-
sod smo bili lepo sprejeti, tako da so spomini lepi in polni 
vtisov ter se bomo na vabila za taka druženja z veseljem 
še odzvali. 
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Petanko smo pri nas začeli igrati koncem leta 1999 v dvo-
rani »Balinček« v Ljubljani.  Istega leta je bila ustanovljena 
tudi »Zveza društev petanke Slovenije« (ZDPS). Pot me je, 
Boštjana Heglerja, tista leta večkrat zanesla na Ribniško 
Pohorje. Poleti leta 2002 sem ob obisku sodelavca v Vu-
zenici iz prtljažnika izvlekel petankarske krogle. Po krat-
ki demonstraciji igre na peščenem dvorišču pred hišo 
navdušenju prisotnih nikakor ni bilo konca. Branko Vinšek, 
voznik tovornjaka pri Skupini VIATOR & VEKTOR, je 
skupaj s krajani spomladi leta 2003 zgradil prva igrišča 
v Vuzenici. Registrirali so ekipo pod imenom »ARNIKA 
Sv. Anton«, ki je v letošnji sezoni osvojila prvi dve medalji 
na državnih prvenstvih. Popularizacija igre se je hitro širila, 
predvsem med vozniki našega podjetja, saj so si večkrat 
ob nedeljah v tujini krajšali čas s to igro. Tako je naneslo, 
da so v lanskemu letu v Breznem pri Podvelki  zgradili 
12 igrišč ob reki Dravi, v letošnji sezoni pa so kot člani 
ZDPS prvič nastopali na tekmovanjih doma in v tujini pod 
imenom SPLAVAR. Vodja ekipe Silvester Vogrin, prav 
tako voznik v našemu podjetju, si je prva leta nabiral izkuš-
nje prav pri Vuzeničanih. Na svoj otvoritveni turnir pa je 
povabil tudi sovoznika iz Dobrovc pri Miklavžu, Jožeta 
Dobaja. Ta je obiskal turnir s kolegi iz svojega kraja in 
igra jih je takoj zasvojila. Rezultat tega je izgradnja igrišč 
ob nogometnemu igrišču NK Dobrovce v Dobrovcih pri 
Miklavžu, neposredni bližini Maribora, kjer je bila v soboto 
dne 30. 9. 2006 uradna otvoritev novo zgrajenih petankar-
skih igrišč. Turnirja se je udeležilo približno 50 tekmovalcev, 
ki so tekmovali v dvojicah po naključnem žrebu. Po petih 
krogih smo dobili 12 najboljših, ki so se prav tako po žrebu 
razvrstili v štiri trojke. Ob lepem vremenu, v prekrasnemu 
ambientu in lepo urejenem športnem parku smo preživeli 
petankarski praznik kot že dolgo ne. Prireditelji so se zelo 
potrudili in kljub temu, da so tako prireditev organizirali 
prvič, si zaslužijo čistko desetko. Ustanovili so petankarsko 
društvo HRAST Dobrovce. Kaže se veliko zanimanje za to 
igro, prisotnih pa je bilo tudi kar nekaj mladih. V prihodnji 
sezoni imajo namen sodelovati pod okriljem ZDPS, tako 
da se bomo v Dobrovce prav gotovo z veseljem vrnili.

PETANKA OSVAJA ŠTAJERSKO
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Celosten pristop k petanki
Praksa in znanstvene raziskave kažejo, da se vse kar čutimo 
in mislimo, odraža v našem telesu. Zanimivo, da pri tem 
sploh ni pomembno, ali je to, kar mislimo, realno ali zgolj 
plod naše domišljije.

Le pomislite! Kadar vas mučijo nočne more, se vedno zbu-
dite razburjeni, pogosto vam hitreje bije srce in kaj lahko se 
močno znojite. Vaše telo se očitno odziva na slike v vašem 
umu, pa čeprav ste vse skupaj le sanjali. Povezanost telesa 
in uma je torej več kot očitna. In prav ta povezanost postaja 
vse bolj pomembna tudi v športu. Medtem ko profesionalni 
športniki danes ne trenirajo več le svojega telesa, temveč 
tudi svoj um, se tudi vse več rekreativcev zaveda, da šele 
celostni trening zagotavlja zares dobre rezultate.

Vedno pa ni bilo tako. Še pred slabim desetletjem se je 
zdelo, da pomoč športnih psihologov iščejo le ‘športniki s 
težavami’. Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Torinu 
pa je bilo končno mogoče opaziti znaten porast tudi zelo 
uspešnih atletov, ki so bili zainteresirani za sodelovanje 
s športnimi psihologi. Za mentalni trening se zadnja leta 
zanima tudi vse več vrhunskih plavalcev, boksarjev, profe-
sionalnih igralcev golfa, pa tudi padalcev, smučarskih ska-
kalcev, tekačev in kolesarjev ... 

Mentalni trening v vrhunskem športu

Z olimpijskim zlatom ovenčan kolesar Chris Hoy je že eden 
tistih, ki danes prisegajo na pomembnost psihološke pri-
pravljenosti: “Zelo pomemben del mojega treninga name-
njam vizualizaciji. Ugotavljam, kako neprecenljivo je to, da 
lahko še pred tekmo v mislih do podrobnosti obdelam vsak 
detajl tekme. Veliko časa namenim tudi utrjevanju samo-
zaupanja. In morda se zdi malenkostno, a je pogosto že to 
dovolj, da se izid dirke prekucne v mojo korist!”

Tudi hipnoza je že našla svoje mesto v vrhunskem športu. 
Rusko ekipo je na olimpijske igre v Melbourn, ki so bile leta 
1956, spremljalo kar 11 hipnotizerjev, ki so atletom pomag-
ali k umirjanju uma in pri vizualizaciji. Leta 1980 naj bi se kar 
dvanajst od skupaj dvajsetih avstralskih plavalcev priprav-

ljalo na olimipijado s poslušanjem hipnoterapevtskih kaset. 
Znano je tudi, da je boksar Steve Collins postal svetovni 
prvak srednje težke kategorije, potem ko je  s pomočjo hip-
notizerja dr. Tonyja Quinna, takrat že bivšega šampiona, 
premagal Chrisa Eubanka. Za konec omenimo le še atleta 
Iwana Thomasa in znanega igralca golfa Iana Wosnama, ki 
naj bi jima pomagal hipnotizer Robert Farago. 

Pa pri nas? Sredi novembra 2006 smo na športnih straneh 
enega od slovenskih dnevnikov lako prebrali, da tudi našim 
smučarskim skakalcem pomaga Janez Hudovernik, ki pri 
delu uporablja tudi hipnozo.

Stigmo, da ‘le športniki s težavami iščejo pomoč’, očitno 
več kot načenja zob časa. Počasi, vendar zagotovo, se 
posamezni športniki, ekipe, trenerji in športni manegerji 
vse bolj strinjajo s tezo, da se vsak šport začne in končna 
‘v glavi’. 

Študije, ki to potrjujejo

Številne znanstvene raziskave in športna literatura temu 
pritrjujejo. 

Že leta 1972 je neka mednarodna raziskava pokazala, kako 
pomembno je samozaupanje. Prostovoljce, ki so se pome-
rili v polaganju rok, so prepričali, da so šibkejši tekmovalci 
v resnici ‘močnejši’. In zgodilo se je nekaj neverjetnega. 
V kar 83 odstotkih primerov so nato zmagovali prav tisti, 
ki so bili objektivno gledano šibkejši, a so bili oni in njihovi 
nasprotniki prepričani, da so močnejši. Raziskava je tako 
jasno pokazala, kako pomembna so naša prepričanja in 
pričakovanja. Če torej verjamemo, da lahko zmagamo, ker 
smo močnejši, boljši ali hitrejši od naprotnika – pa četudi to 
sploh ni res – imamo več možnosti, da dejansko zmagamo, 
kot če tega ne bi mislili.

Nekaj let kasneje, leta 1979, je še ena raziskava - raziskava 
dvigovalcev uteži - dokazala  nekaj podobnega. Testirancem 
so se zlagali, da so uteži, ki jih dvigujejo, težje ali pa lažje, 
kot so v resnici bile. Rezultati so pokazali, da so dvigovalci 
z manj napora dvigovali uteži, za katere so mislili, da so 
lažje in se močno naprezali, ko so dvigovali ‘težje’ breme, 
pa čeprav so vseskozi dvigovali enako težke uteži. 
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Kadarkoli boste torej slišali ljudi ugovarjati: “Nikoli mi ne 
bo uspelo! Nisem dovolj močan, natančen ali enostavno ne 
znam …” jim povejte, da si delajo le slabo uslugo in da je na 
srečo to mogoče tudi spremeniti, če bi se tako odločili. Naš 
sistem prepričanj in način razmišljanja sta namreč nekaj, 
kar smo se tekom življenja naučili, in ne nekaj, s čimer smo 
se  rodili. 

Stanje zbrane pripravljenosti
Samozavest je stvar ravnovesja, zato kakršnikoli ekstremi 
niso zaželeni. Prvi ekstrem je tisti, ko ljudje trpijo zaradi niz-
ke samozavesti, na drugi strani pa ta, da so preveč samo-
zavestni. 

In medtem ko se premalo samozavestni izogibajo tvegan-
jem, tako da se slej ko prej izzivov sploh ne lotevajo več, se 
na drugi strani preveč samozavestni prenaprezajo, izzivajo 
nevarnosti in nemalokrat neslavno pregorijo. 

In kaj storite, če imate težave s samozavestjo? 

Običajno si za zgled vzamete nekoga, za katerega se zdi, 
da je vaše nasprotje. Premalo samozavestni tako pogosto 
občudujejo flegmatike, ki jim za nič ni mar, ali pa glasne 
nastopače, za katere se zdi, da jim nič ne pride do živega. 
Slej ko prej pa ugotovijo, da videz vara in da sta oba pri-
merka v sebi še bolj negotova kot oni sami!
 
Kakšno je torej tisto stanje duha, ki bi ga sploh bilo vredno 
posnemati? Vrhunski športniki naj bi stremeli k stanju:

1.  RAVNO PRAV SPROŠČENO. Raziskave kažejo, da  naj-
boljše rezultate dosegajo športniki, ki so malce nad nor-
malnim stanjem razburjenosti. To pomeni, da ste ravno 
toliko razburjeni, da vas to nabije z energijo, a ne preveč, 
da vas adrenalinska vročica ne vrže iz tira. Namig: Vaš um 
je miren, brez odvečnih misli, in vaše telo pripravljeno.

2.  SUVERENO. To je tisto stanje duha, ki ne dovoli, da bi 
spodrsljaj ali dva zamajala vaše prepričanje v lastne spo-
sobnosti. Ne poznate takšnega stanja duha? Spomnite 
se trenutka, ko vam je šlo vse dobro od rok. Se vam je 

zdelo, da lahko premagate kogarkoli ali izvedete vsak, še 
tako zahteven manever? To stanje odlikuje tudi odstot-
nost strahu. Ker se notranja samozavest zrcali tudi na 
telesu, bodo suverenost izžarevali tudi vaši gibi, hoja in 
obrazna mimika. Namig: Ni dovolj, če le upate in si želite, 
da bi dobro igrali, bolje je, če naravnost pričakujete, da 
boste odlični! Verjemite torej vase!

3.  POPOLNA KONCENTRACIJA. V vaših mislih naj ne bo 
prostora za skrbi iz preteklosti, niti za dvome o prihod-
nosti. Zanemarite tudi vse, kar se dogaja v vaši okolici. 
Vse kar je, je le ta trenutek in konkretna naloga v tem 
trenutku. Ko smo resnično ‘v trenutku’, se zdi, da se je 
čas ustavil, igra gladko teče in vse kar storite, se dogaja v 
stanju velike zbranosti. In naenkrat, kot bi mignil … je igre 
konec. Namig: Sposobnost ostajanja v trenutku je talent, 
ki ga premorejo vsi vrhunski športniki.

4.  BREZ NAPOROV. Vaše telo in psiha delujeta povezano 
in harmonično. Vsi vaši gibi naj bodo mehki, gladki in 
brez naprezanja. Naj se zdi, kot da je igranje petanke ne-
kaj najbolj enostavnega na tem svetu. Namig: Naj se zdi, 
kot da se vse dogaja samo od sebe.

5.  AVTOMATIZEM. Zaupajte vase in preklopite na avtopi-
lota – to pomeni, da od tu naprej le še odreagirate na situ-
acije, ki vam prihajajo naproti. Zaupajte v svoje instinkte. 

PSIHOLOGIJA ŠPORTA
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Za dvome in filozofiranja bo dovolj časa tudi po tekmi. 
Namig: Manj razmišljajte, da boste več dosegali!

6.  ZABAVA. Kadar ste resnično v toku dogajanja, ste v sta-
nju užitka, ki ga ni mogoče primerjati z ničemer drugim. 
Počutite se kot otrok, ki se je tako predal neki dejavnosti, 
da ga je ta povsem vsrkala vase. Namig: Če v igranju ne 
uživate, je vaša prihodnost v tem športu vprašljiva.

7.  NADZOR. Zavedate se, da so vse vajeti v vaših rokah. 
Verjamete, da se bo vse, kar si zamislite in zaželite, tudi 
zgodilo. Namig: Vi ste gospodar svojih čustev in ne ob-
ratno!

Ne spreglejte moči misli
Znanost pravi, da ljudje na splošno mislimo okoli 60.000 
misli na dan. Zdi se, da več ko sodobna znanost odkriva 
o človeškem umu, pomembnejša postaja moč misli - še 
posebno v športu.
Za uspeh posameznika je bolj kot kvantiteta pomembna 
kvaliteta teh misli. Saj naj bi - če verjamete ali ne - prav vsa-
ka misel, ki jo mislite, in vsaka beseda, ki jo izrečete v nekaj 
zadnjih minutah pred tekmo vplivala na izid te tekme. 

Dokazano.
Negativno razmišljanje

Spomnite se trenutka, ko ste se pripravljali na posebej 
pomembno tekmo, pa vas je nenadoma preplavil cel spek-
ter težkih občutkov: strah, tesnoba in dvomi! To je seveda 
povsem normalna človeška reakcija in lahko ste prepričani, 
da so takšno stanje razburjenosti vsaj enkrat v življenju 
izkusili prav vsi, ki jih poznate (pa naj to priznajo ali ne). 
Seveda pa to ne pomeni, da se morate s svojo reakcijo na 
stres kar sprijazniti.

Eden učinkovitejših načinov za premagovanje negativne 
nastrojenosti je, da enostavno spremenite fokus vašega 
razmišljanja. To lahko storite tako, da začnete razmišljati 
nekaj bolj pozitivnega, lahko pa si pomagate tudi z uporabo 
avtosugestij. Slednja, zdaj že starodavna tehnika, je namreč 
zelo učinkovita oblika mile samohipnoze. Gre enostavno za 
to, da si sami pri sebi (na glas ali v mislih) ponavljate kratke 
in pozitivne afirmacije. Še najbolje, da to počnete prav 
v ključnih, zadnjih minutah pred vsako tekmo. To vam bo 
pomagalo, da se boste ‘prisilili’ razmišljati pozitivno in ker 
se ljudje le težko posvečamo več kot eni misli hkrati, boste 
zagotovili, da v tistem trenutku v vaši glavi ne bo več pro-
stora za kakršnekoli dvome ali strahove, ki bi vas nehote 
sprogramirali za neuspeh.

In kakšne naj bi bile te afirmacije? Muhammad Ali ni prav 
nič kompliciral. Najraje si je ponavljal kar stavek: ‘Sem 
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najboljši!’ in to kmalu tudi postal. Lahko pa se seveda 
domislite čisto svoje afirmacije. Pozorni bodite le, da bodo 
kratke, pozitivne in v sedanjiku (npr. ‘Igram sproščeno’ in 
ne ‘Igral bom sproščeno!’). 
 

Psihološka samopomoč
Domišljija je lahko vir velike moči, energije in motivacije, 
če ji to dovolite. Že s pomočjo povsem preprostih tehnik 
domišljijskega predstavljanja lahko sporočite svojemu um 
to, kar želite, da bi v prihodnje storilo vaše telo. 

Kako pomemben je mentalni trening v športu, so v neki 
ameriški študiji dokazali že leta 1943. Takrat so tri skupine 
športnikov podvrgli dvajsetdnevnemu treningu. Prva sku-
pina se je poleg običajnega fizičnega treninga dodatno 
psihično pripravljaljala še cel prvi in zadnji dan, druga sku-
pina je vseh dvajset dni treninga tudi meditirala po 15 mi-
nut na dan, tretja skupina pa je prvi in zadnji dan izvajala 
psihične vaje, dneve med njima pa posvečala še četrturnim 
meditacijam. In rezultati so bili presenetljivi. 

Prva skupina je za 2 odstotka izboljšala svojo formo, drugi 
skupini se je pripravljenost povečala za 41 odstotkov, zad-
nja skupina pa je napredovala toliko kot prvi dve skupini 
skupaj, torej za kar 43 odstotkov! Mentalni trening, pa naj 
gre za avtosugestije, hipnozo, meditacije ali vizualizacijo, se 
očitno še kako izplača.

Vsaj poskusite!

Morda se sliši zapleteno, vendar vse te psihološke tehnike 
niso prav nič težavne. Čeprav še nikoli niste slišali za vi-
zualizacijo, verjemite, da vse to že znate! Ne da bi se tega 
zavedali, spontano vizualizirate vsakič, ko sanjarite o svojih 
sanjskih počitnicah ali o tem, da se vozite z novim avtomobi-
lom … Razlika je le v tem, da v dnevnih sanjarijah domišljija 
vodi vas, pri vodeni vizualizaciji pa ste vi tisti, ki vodite njo.

Najprej morate seveda vedeti, kaj želite s pomočjo vizua-
lizacije doseči. Je to boljša zbranost ali le večja sproščenost 
med tekmo? Vas motijo navijači, hrup iz okolja ali provoka-
cije nasprotnikov? Težko obvladujete tremo in tesnobo v 
stresnih situacijah? Ali pa vas zanima le izvedba tehnično 
čistega meta? 

Ko ste izbrali svoj cilj, se v mislih postavite v konkretno situ-
acijo. Tako se, na primer, če ste si za cilj zadali idealni izmet, 
v mislih postavite na namišljeno igrišče, začrtate krog na 
terenu in … 

Nekaj koristnih napotkov za vodeno vizualizacijo:

1.  UPORABITE VSE SVOJE ČUTE. Več ko bo detajlov 
v vaši domišljijski predstavi, bolje se bo nanjo odzivalo 
vaše telo. Svojim domišljijskim slikam zato ne dodajajte 
zgolj tega, kar vidite, temveč tudi vse, kar morda slišite, 
vonjate, okušate ali čutite.

2.  VSE JE V VAŠIH ROKAH. Bodite kreator svojega do-
mišljijskega dogajanja. Vi ste tisti, ki nadzirate svoje 
domišljijske gibe in končni razplet. Vizualizacija naj bo 
vedno, ampak vedno, le pozitivna.

3.  PONAVLJANJE. Tako kot fizična vadba, mora tudi vi-
zualni trening postati vaša navada. Enostavno si morate 
vzeti čas, ki ga posvetite mentalnemu treningu. Vaš um 
je lahko vaš osebni športni poligon, kjerkoli in kadarkoli! 
In to ob vsakem vremenu!

4.  REALNI ČAS. Za vizualizacijo natančnega izbijanja ali 
idealnega bližanja porabite točno toliko časa, kolikor bi 
dogodek trajal v realnosti.

5.  OSEBNO ali Z DISTANCE. Kadar vizualizirate, si lahko 
predstavljate, da ste akter ali opazovalec. V večini prime-
rov je najbolje, če si predstavljamo, kako met izvedemo 
sami, saj tako dobimo najboljši občutek za to, kako naj 
bi stvari izvedli. Kadar pa želimo zgolj obnoviti pravilnost 
tehnične izvedbe, si lahko predstavljamo tudi, da smo 
trener, ki pozorno opazuje drugega izvajalca in popravlja 
‘njegovo’ izvedbo.

Vse kar morate zdaj še storiti je, da globoko vdihnete, se 
umirite in poskusite!

Strah pred napakami je odveč!
Da bi lahko igrali najbolje kot zmorete, morate psihično 
ostajati v danem trenutku. To lahko dosežete le tako, da 
vse svoje misli posvetite le konkretni tekmi in konkretnemu 
metu.

Takoj ko dovolite, da vaš um preplavijo vtisi o ‘vaši zadnji 
kapitalni napaki’ ali ‘katastrofalno slabi izvedbi’, niste več v 
trenutku. In če vas razjeda strah pred tem, kaj bodo rekli vaši 
soigralci ali kaj si mislijo opazovalci, postanete raztreseni 
in nezbrani, kar pravzaprav spet pomeni le, da niste več v 
danem trenutku. Ker se nam to v večji ali manjši meri dogaja 
vsem, vedite, da se lahko vsakič, ko ugotovite, da vas je iz 
tega ali onega razloga zaneslo v drug prostor in čas, spet 
ujamete, zberete in refokusirate nazaj v dani trenutek igre.

Pogosti strahovi in soočenje z njimi:

1.  Kvaliteta igranja. Kar naenkrat dvomite v svoje sposob-
nosti? Vprašajte se, ali ste dovolj trenirali pred tekmo.
Če ste, ste naredili vse, kar je bilo v vaših močeh, da se 
dobro pripravite na tekmo! In rezultati zagotovo ne bodo 
izostali.

2.  Problemi z raztresenostjo in zadevami, ki so zunaj 
vašega nadzora. Verjemite, da boste nenadnim izzivom 
kos. Pomislite na tiste dogodke iz vaše preteklosti, ko ste 
uspešno rešili tudi najbolj nenavadne zaplete.

3.  Skrbi glede reakcij drugih ljudi. Če boste igrali tako, kot 
najbolje znate in zmorete tisti trenutek, boste zadovoljni 
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ne glede na končni izzid tekme. In če ste igrali dobro, 
bodo tudi drugi, pošteni ljudje, to znali nagraditi z naklo-
njenostjo. Kadar pa imate opravka z ljudmi, ki niso ‘fair’, je 
to tako in tako nekaj, nad čimer nimate prav nič kontrole, 
zato je najbolje, da jih preprosto ignorirate in se dvignete 
nad njihove neumestne komentarje.

4.  Slabša izvedba na treningu. Če ste pri ogrevanju pred 
tekmo ali na treningu dan prej slabše igrali, se namesto, 
da obupujete, opomnite, da je namen treninga prav to, 
da prepoznate napake v svoji igri, zato da jih ne boste 
ponavaljali v zares ključnih trenutkih. Vedite, da je vse, 
kar je v resnici pomembno to, da boste dobro igrali 
takrat, ko bo to nujno potrebno. Vprašajte se tudi: 
‘Ali je realno, da od sebe pričakujem, da bom v vsakem 
trenutku v popolni formi?’

Vsi za enega, eden za vse!
Čeprav se v petanki med seboj merijo tudi le posamezniki, 
posamezne dvojice ali trojice, šele ekipni boji poosebljajo 
pravo bistvo te živahne in nadvse družabne igre.

In kot pri vseh ekipah, tudi za petankarske velja, da morajo, 
če naj bi ekipa obstala, znotraj nje delovati močne sile kohe-
zije - kar enostavno pomeni, da morajo biti najprej vsi njeni 
člani enotni glede ciljev svoje ekipe. Ali drugače povedano: 
kar je dobro za team, bi moralo biti dobro tudi za posa-
meznika, in obratno. Šele ko vsi stremijo k istemu cilju, se 
začenja razvijati prava povezanost. 

Občasna skupna srečanja so zato primerna pot vzpostav-
ljanja dobre skupinske dinamike, saj se prav na takšnih se-
stankih razjasni, kako razmišljajo posamezniki in v kolikšni 
meri njihova razmišljanja sovpadajo z ekipno politiko.

Nekaj nujnih elementov za gradnjo povezane in složne 
ekipe:

1.  Vzajemno spoštovanje med člani. Nemogoče je doseči 
resnično povezano ekipo, če se člani med seboj ne 
spoštujejo. Kot ljudje in kot soigralci! Pri tem seveda ni 
nujno, da se zelo marajo ali celo ‘ljubijo’ zunaj igrišča, a 

je nujno, da držijo skupaj na igrišču in se vsaj spoštujejo 
tudi zunaj igrišča. Spoštovanje si namreč zaslužijo že 
zato, ker so skupaj zapisani istemu cilju, kar vnaša v nji-
hov odnos posebno vrsto bližine. 

2.  Dobra komunikacija. V ekipi mora obstajati učinkovita, 
obojestranska komunikacija, ki naj bo kar se da direktna 
in jasna. Največja ovira pri tem so zato razne skrivnos-
ti, prikrivanja in pretvarjanja. Zaupanje, ki ekipo mora 
prežemati, ni namreč le nekakšno stanje stvari, temveč 
je proces, ki traja in je zato vedno znova na prepihu 
preizkušenj.

3.  Občutek pomembnosti. Vsak član bi moral čutiti, da la-
hko ekipi nekaj doprinese. Fraza: ‘Ne delaj drugim, kar 
ne bi rad, da bi drugi storili tebi!’ je tu morda še najbolj 
na mestu.

Odnos do nasprotnika 
Ne podcenjujte in ne precenjujte!

Ali na vas naredi vtis ugled zelo dobrih igralcev? 
Se potihem primerjate s soigralci ali nasprotniki? Se bojite 
prav do-ločenega terena ali pa vas je strah prav določene 
tekme?

Če ste odgovorili z da, potem ste idealen kandidat za to, 
da se že v naslednjem trenutku kar sami izločite iz tekme. 
To se seveda dogaja v vseh športih – še posebno za-
četnikom in mladim igralcem. Le-te namreč še posebno 
močno skrbi konkurenca. In namesto, da bi se osredotočili 
na to, da bi igrali po svojih najboljših močeh, jim že sloves 
drugega igralca zatrese kolena. 

Gre le za to, da ne verjamejo dovolj v lastne sposobnosti, 
da bi si dovolili verjeti, da so lahko kos tudi ‘športni legendi’. 
‘Kako naj ga premagam? Saj je vendar član reprezentance!’ 
In tako namesto korak naprej, naredijo dva koraka nazaj. 
Tako že vnaprej ‘premočnemu tekmecu’ podarijo še dodat-
no prednost, ki si je tisti trenutek še ni zaslužil.

Rešitev je seveda v tem, da se z vsakim nasprotnikom, ne 
glede na to, na kakšnem glasu je, soočite enakovredno. 
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Vedite, da imajo pred vsako tekmo prav vsi enako velike 
možnosti, da zmagajo in praksa je doslej že ničkolikokrat 
dokazala, da je zares mogoče prav vsakega premagati. 
Zato nikar nikogar ne postavljajte na piedestal še pred 
začetkom tekme, pa čeprav bi ga vsi po vrsti častili kot 
pravega ‘zvezdnika’. Tudi ‘zvezdniki’ hodijo tako, da mora 
levi nogi slediti desna …

In kadar gre za ekipni dvoboj, vi pa igrate proti domnevno 
boljši in bolj izkušeni ekipi, se potrudite, da se boste po-
svetili le tistemu, kar boste morali storiti sproti. Zato se 
nikar že na začetku ne zastrmite prestrašeno v ‘boljše nas-
protnike’, temveč se raje posvetite nečemu bolj koristnemu, 
npr. ogrevanju pred tekmo. Ko bo napočil čas za igro, pa 
razmišljajte le: korak za korakom in met za metom. Po vaših 
najboljših močeh. Do zmage.

Enako slabo se vam piše tudi, če nasprotnika podcenjujete. 
Ne le, da boste proti ‘slabšemu’ nasprotniku vedno igrali 
manj zavzeto, s čimer boste močno zmanjšali prednost, 
ki jo domnevno imate pred njim, temveč boste zaradi de-
javnikov, ki niso vedno v naši domeni (in športna sreča je 
opoteča) postali potencialni poraženec dneva. Bolje je, da 
jemljete nasprotnika, pa četudi gre za začetnika z dvema 
levima rokama, dovolj resno in pošteno odigrate svoj del 
igre. S tem mu boste izkazali dolžno spoštovanje in oživljali 
tradicijo ‘fair playa’.
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