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UVODNIK

333

V veliko zadovoljstvo mi je, da Vas ob 10. obletnici delovanja ZDPS lahko poz-
dravim z veliko mero navdušenja nad opravljenim delom mojih predhodnikov, ki 
je za nas, sedanje vodstvo in verjamem tudi Vas, člane, izziv in odlična priložnost, 
da naš prelep šport popeljemo iz anonimnosti v splošno prepoznavno športno pa-
nogo, v katero se vsak dan vedno bolj priključujejo novi člani. Zelo težko bi našli 
športno panogo v tekmovalnem smislu, ki bi, tako kot je naša petanka, zajela vse 
starostne kategorije in ponudila toliko tekmovalnosti in  druženja na enem mestu. 
Zavedati se moramo priložnosti, ki se nam ponuja za širitev naše panoge, saj je fi-

načni vložek za začetek igranja petanke le nabava seta krogel in je praktično zanemarljiv, kar pomeni, da jo 
lahko igra vsak posameznik. To je eden od razlogov, zakaj je petanka v svetu tako razširjena in množična.

Petanka pripada združenju iger z kroglami (CMSB), kjer v svetovnem merilu igra eno od glavnih vlog in 
je članica Mednarodnega olimpijskega komiteja ter je razen rednega programa olimpijskih iger pre-
poznavna tudi na vseh ostalih tekmovanjih olimpijskega gibanja, kot so svetovne igre, igre mladih, sredo-
zemske igre in ostalih.

Seveda je naša Zveza od leta 2000 tudi članica Svetovne petankarske zveze FIPJP, ki združuje preko 
80 držav in Evropske petankarske zveze CEP, ki združuje 42 članic. Vsako leto se udeležujemo vseh 
največjih tekmovanj – svetovnih in evropskih prvenstev v vseh  starostnih kategorijah, ter v letošnjem letu 
prvič tudi Sredozemskih iger v Pescari v sodelovanju z OKS, za kar smo morali premagati marsikatero 
birokratsko in finančno oviro, tako da je uspeh, 5. mesto v ženski konkurenci, poplačalo ves naš trud in 
požrtvovalno delo, ter nam vsem dalo potrditev, da smo na pravi poti.

Začetki petanke v Sloveniji segajo v leto 1999, ko je bila na pobudo g. Janeza Kobala ustanovljena 
ZDPS, kateri je dve leti tudi zelo uspešno predsedoval. Skozi desetletje delovanja zveze se je zgodilo ogro-
mno, predvsem na področju ustanavljanja novih društev in izgradnje športne infrastrukture (igrišč) posa-
meznih društev ter pri pridobivanju novih članov. Seveda je to obdobje razvoja bilo precej razburkano in 
previharili smo mnoge viharje, vendar lahko sedaj z zagotovostjo trdim, da smo našli mirne vode, kar nam 
zagotavlja kvalitetnejši in predvsem hitrejši napredek naše panoge.

Vizija za prihodnost je usmerjena predvsem v širitev petanke med mladimi, vključevanje v šolske in 
obšolske športne dejavnosti, s čimer smo pionirsko začeli ravno letos z izgradnjo prvih šolskih petan-
karskih igrišč v okviru OŠ Maksa Pečarja v Črnučah, pomembna naloga nas čaka tudi pri ustanavljanju 
strokovnega sveta v okviru ZDPS, za kar bo v letu 2010 storjen prvi korak in sicer ustanovitev C.I.E.P. 
Slovenija – trenerske in inštruktorske inštitucije ter izobraževanje prvih mednarodnih sodnikov. Glede na 
vzpon popularnosti in zanimanja za ta šport smo se odločili, da se potegujemo za organizacijo Evropske-
ga prvenstva za ženske, katero nam je CEP odobrila in ga bomo gostili v avgustu 2010 v Ljubljani. 
Vse to in seveda še marsikatera dodatna aktivnost, bo po mojih ocenah v naslednjih letih prinesla željen in 
zaslužen status petanke v slovenskem športnem prostoru, zato z velikim veseljem in zagnanostjo vodstvo 
ZDPS stopa po tej poti z namenom, da k petanki pritegnemo perspektivne mlade športnike, ki bodo čez 
nekaj let krojili sam evropski in svetovni vrh.

Na tem mestu pa Vam, cenjeni bralci, želim srečno novo leto, veliko uspehov tako na osebnem kot tudi 
športnem področju z željo, da bi se še naprej aktivno vključevali v aktivnosti znotraj ZDPS in nam pomagali 
uresničiti zastavljene cilje.

Ljubo Živkovič, predsednik ZDPS
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Prva pogumna ideja, da bi gostili tekmovanje take 

razsežnosti, se je porodila v začetku marca 2009 na 
sestanku vodstva ZDPS. Razlog – promocija pe-
tanke pri nas ter promocija ZDPS v evropskem 
petankarskem svetu. Ker smo se člani vodstva 
zavedali velike odgovornosti v primeru kandidiranja 
za organizacijo Evropskega prvenstva pri Evrop-
ski petankarski zvezi - CEP, smo pred samo vlo-
go kandidature pretehtali marsikatero možnost in 
sestavili okviren koncept organizacije ter se pogu-
mno podali na Kongres CEP, ki je bil junija 2009 
v Nici, kjer so bili člani posameznih nacionalnih 
petankarskih zvez navdušeni nad predstavitvijo. 
Soglasno smo pridobili organizacijo v boju z Turčijo 
ter Nizozemsko, kar nedvomno lahko štejemo za 
velik uspeh, saj je ZDPS s svojimi 12. klubi, 226 
licenciranimi igralci ter nekaj sto rekreativnimi 
igralci v sezoni 2009, med manjšimi Zvezami v 
Evropi. Nikakor pa nismo neprepoznavni, saj že vsa 
leta zasedamo pomembno mesto pri soustvarjanju 
evropskega petankarskega delovanja, kar nam pri-
znava tudi sam predsednik CEP Flemming Jensin 
v svojem pismu.

Prvo Evropsko prvenstvo v petanki za ženske 
je potekalo leta 2001 v Strasbourgu v Franciji, 
drugo prvenstvo je leta 2003 organizirala Nemči-
ja v mestu Rastatt, tretje prvenstvo je leta 2005 
gostila Danska v kraju Odense in četrto prven-
stvo leta 2007 Ankara v Turčiji. Slovenska ženska 
reprezentanca se je udeležila vseh Evropskih prven-
stev in dosegla najboljšo uvrstitev 9.-12. mesto v 
Turčiji ter 8. mesto v pozicijskem izbijanju po-
sameznic na Danskem. CEP v letu 2010 pričakuje 
največjo udeležbo doslej, saj je poleg povečanja dr-
žav članic Evropske zveze, lega Slovenije izredno 
ugodna za praktično vse evropske države. Ob boku 
svetovnih petankarskih velesil Francije in Španije 
ter skandinavskih držav pričakujemo preko 30 re-
prezentanc iz cele Evrope. Športni dogodek takih 
razsežnosti je izjemnega pomena za promocijo 
petanke v Ljubljani in Sloveniji ter prepoznav-
nost slovenske petanke v evropskem merilu. Hkra-
ti pa vsak velik športni dogodek tudi pomembna 
promocija naše male države in tokrat tudi njene-

ga glavnega mesta, česar ni spregledal niti župan 
Ljubljane Zoran Jankovič, ki je z veseljem sprejel 
častno pokroviteljstvo nad prireditvijo.

Želimo se pokazati kot najboljši gostitelji, 
kar Slovenci nedvomno zmoremo pokazati, in s 
tem zasidrati svoje mesto v evropskem prostoru. 
Najpomembneje pa je to, da pokažemo petanko 
slovenskim opazovalcem, jo približamo domači 
športni javnosti in zasidramo v medijih, saj gre za 
izredno hvaležno športno panogo, ki se jo lah-
ko prav vse generacije lotijo bodisi aktivno bodisi 
rekreativno. Cenovno ugoden šport, atraktiven 
in pester zaradi zanimivih pravil, možnost vrhun-
skega športnega udejstvovanja ali rekreativne igre, 
izredno prilagodljivi fizična in mentalna zahtev-
nost športa ter možnost igranja na praktično vsaki 
podlagi so lastnosti, ki jih mnogi drugi športi ne 
zmorejo združevati. Narava petanke torej omo-
goča sodelovanje v, v svetovnem merilu zelo pri-
znani športni panogi, širokemu spektru ljudi, ki si 
želijo vrhunskih rezultatov ali pa zgolj kvalitetnega 
aktivnega preživljanja prostega časa na svežem 
zraku in v prijetni družbi.

Slovenija je prva država znotraj srednjee-
vropskih držav članic CEP, ki je prejela tovrstno 
organizacijo, kar nedvomno kaže na veliko zau-
panje Evropske zveze, saj so ostale kandidatke  
članice CEP že precej dalj časa, kot ZDPS. Kot dr-
žava organizatorka ima Slovenija pravico do pri-
jave dveh ženskih ekip na Evropsko prvenstvo. 
Pričakujemo, da bo domače občinstvo naše repre-
zentantke poneslo do vrhunskega rezultata in bo 
tako željen preboj med prvih osem, ki se nam je v 
preteklosti večkrat za las izmuznil, tokrat dosežen. 

V času prvenstva bodo na prireditvenem pro-
storu organizirane dodatne promocijske aktiv-
nosti za prepoznavnost petanke v Sloveniji, 
prepoznavnost mesta Ljubljana in države Slove-
nije v tujini, pri čemer bo sodelovala tudi lokalna 
skupnost, turistični informacijski center, MOL na 
čelu z županom Zoranom Jankovičem ter Fran-
coska ambasada. 

EVROPSKO PRVENSTVO  
V PETANKI ZA ŽENSKE 
LJUBLJANA – DVORANA ZALOG, 18. – 22. AVGUST 2010



 

5

  
Pričakujemo, da bo prireditev zaradi svojega po-

mena v športnem prostoru dosegla največji učinek 
pri promociji petanke med mladimi v Sloveniji, 
katere želimo vključiti v programe dela z mladimi, 
ki jih pripravlja ZDPS. Želimo, da se športu pri-
ključi več mladih, ki lahko na ta način kvalitetno 
izkoristijo prosti čas za zunanje športne aktivnosti 
ter razvijejo svoje potenciale in postanejo v priho-
dnosti športniki vrhunskega razreda. 

Poleg tega pa je naš interes tudi promocija 
Ljubljane in Slovenije v evropskem prostoru, saj 
je pri pričakovani udeležbi preko 30. evropskih 
držav moč pričakovati veliko zanimanje za števil-

ne turistične in gospodarske aktivnosti, ki jih pre-
stolnica in država ponujata. 

Vljudno vabljeni torej, da si ogledate pester 
športni program in zanimive spremljajoče aktiv-
nosti ter s tem dodate svoj kamenček v mozaik za 
promocijo petanke pri nas.

Športni pozdrav!

Ljubo Živkovič
predsednik ZDPS in organizacijskega odbora EP  
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ZGODOVINA PETANKE

Začetki petanke segajo v leto 1907, ko so jo prvič 
zaigrali v Franciji v mestecu La Ciotat v Provan-
si. Petanko si je pred dobrimi stotimi leti izmislil 
neki Francoz iz Provanse – sicer večletni balinar-
ski prvak, ki pa na stara leta, zaradi hudega artritisa, 
naenkrat ni zmogel več tekanja in skakanja klasič-
nega balinanja. Nekaj časa se mu je nostalgično 
kolcalo za njegovimi bolj aktivnimi leti, nato pa je 
vendarle malce pomozgal in leta 1907 svojim ro-
jakom že predstavil čisto novo igro s kroglami - 
imenovano petanque. Namesto balinarske črte je 
zarisal petankarski krog, znotraj katerega je mo-
ral posamezni igralec stopiti in iz njega, z nogami 
trdno na tleh, izvesti svoj met krogle (petanque 
v francoščini pravzaprav pomeni prav to: ‘noge 
skupaj’). Nova igra se je hitro prijela in nekdanji 
šampion je bil kmalu spet v svojem elementu!

Iz Francije v svet
Iz Provanse se je igra kmalu preselila tudi v druge 
francoske parke, nato pa so jo francoski imigranti 
zanesli širše v svet. Petanko danes igrajo ne le v 
Franciji, ki je njena zibelka, temveč tudi v Nemčiji, 
Veliki Britaniji, skandinavskih deželah, Belgiji, Špa-
niji in drugje. Leta 1959 je bilo organizirano prvo 
svetovno prvenstvo za moške, leta 1988 pa so 
prvič samostojno na svetovnem prvenstvu zaigra-
le tudi ženske. 

V mednarodno petankarsko zvezo (F.I.P.J.P.), ki so 
ji leta 1957 pod pokroviteljstvom belgijske petan-
karske zveze postavili temelje v belgijskem mestu 
Spa, takratne sklepe o njeni ustanovitvi pa marca 
1958 dejansko izvršili v francoskem Marseillu, je 
danes vključenih 81 držav iz vsega sveta s skoraj 
600.000 registriranimi igralci, ki sodelujejo na 
evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh kategori-
jah - moški, ženske in mladinci. 

»Igra z majhnimi kroglami« se tako že dolgo ne 
igra več samo na igriščih v Franciji, nekaj evrop-
skih državah in severni Afriki, ampak se je v zadnjih 
letih začela širiti tudi preko oceanov po vsem sve-
tu. Danes jo vse bolj množično igrajo tudi v severni 
in južni Ameriki, južni Afriki, vzhodnoazijskih drža-
vah, Avstraliji in Novi Zelandiji ter seveda večini 
evropskih držav, kjer je v zadnjih letih predvsem 
veliko novih članic iz vzhodne Evrope. 

Vir: http://www.fipjp.com/
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PETANKA V SLOVENIJI

Leto 1999
Tega leta sta športni društvi Balinček in Fužine 
družno ustanovili Zvezo društev petanke Slo-
venije (ZDPS). V dvorani ‘Balinček’ je organizirano 
prvo, neuradno ekipno državno prvenstvo. Odigra-
ne partije pa so bile igre dvojic in trojic. Vrstni red 
tega neuradnega ekipnega državnega prvenstva:  
1. Balinček, 2. Vibo, 3. Hegler - team , 4. Kvartuhi.

Leto 2000
Na kongresu F.I.P.J.P. na Portugalskem je ZDPS 
sprejeta v mednarodno zvezo. 
Organizirana so prva prava državna prvenstva, ki 
se odigrajo v dvorani na Slapah. 
Prvič sta na svetovnem prvenstvu nastopili tako 
moška kot ženska slovenska reprezentanca: 
ženske gredo tekmovat v Francijo, moški pa na 
Portugalsko.

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

Leto 2002
Tega leta se zgodi SP za ženske v Kanadi, SP 
moški v Franciji in EP za mladince prav tako v 
Franciji.
Sloga ponovno nastopi v evropskem pokalu 
državnih prvakov, izvede pa se tudi prvi tečaj 
petanke pod vodstvom francoskih trenerjev. 
Udeležimo se mednarodnih turnirjev na Madžar-
skem, organizira pa se tudi pri mednarodni tur-
nir pri nas - na Balinčku. 

Leto 2003
V februarju na redni skupščini je izvoljeno novo 
vodstvo ZDPS, predsednik postane Bizjak Ja-
nez. Število klubov se povzpne na 20, tudi izven 
Ljubljane. 
Formirajo so novi organi zveze, sprejmejo se pra-
vilniki (tekmovalni, registracijski, sodniški, disci-
plinski). Že drugič nas obiščejo francoski trenerji. 
Prava poživitev sezone so TOUR tekmovanja. 
Veselimo se odprtja novih petankarskih središč v 
Vuzenici, Vila Ani, Hermesu. 
Vidno vlogo odigrajo tudi naše državne reprezen-
tance: moška na SP v Ženevi (Švica), ženska na 
EP v Nemčiji in mladinci na SP na Češkem. Leto 
se zaključi z dvema izrednima skupščinama.

Leto 2004
To sezono v prvi polovici zaznamujejo državna 
prvenstva, turnirji in kvalifikacije za državne re-
prezentance. Nagrada za zmagovit boj v ostrih 
konkurencah so bile udeležbe za moške v Fran-
ciji, ženske na Kanarskih otokih in mlade v 
Luxemburgu. 
Že tretjič sta tečaj petanke vodila Claude Raluy in 
Claude Azema, novi predsednik svetovne zveze. 
Državni prvak Pr'Balin se pomeri v evropskem 
pokalu z belgijsko ekipo Petanque St-Anne. V 
drugem delu sezone se pomerijo reprezentance 
na svetovnih in evropskem prvenstvu, začnejo se 
razgovori z balinarsko zvezo in zaživi srednje-
evropska pobuda Centrope Cup. 

Leto 2005
Medtem ko se v Bruslju zgodi kongres svetovne 
petankarske zveze FIPJP, pa v Sloveniji v tem 
letu zabeležimo dve pomembni novosti: začetek 
tekmovanja v srednjeevropskem pokalu - Centro-
pe Cup in večjo povezanost z Balinarsko zve-
zo Slovenije. Prvo tekmovanje Centrope Cup na 
naših tleh se organizira v Domžalah. 
Naša mladinska reprezentanca odpotuje v 
francoski Sedan, moški na SP v belgijski Bruselj, 
ženske pa na EP v danskem Odenseu. Ekipa Mo-
čvirnikov je gostovala v Švici, točneje v Ženevi, 
lovoriko aktualnih domačih ekipnih prvakov pa si 
je to leto v Final Four priborila ekipa Polje.
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PETANKA V SLOVENIJI

Leto 2006
V pokalu evropskih prvakov (PEP) je naš pred-
stavnik, ekipa Hribovci, dosegla zgodovinski 
uspeh. Potem ko so premagali najprej estonske 
prvake in si v nadaljevanju z zmago nad danskim 
prvakom priigrali nastop na finalni turnir četve-
rice v francoskem Lons le Sauinieru. 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.
Mladinska reprezentanca se je tega leta udele-
žila evropskega mladinskega prvenstva v Marti-
gny-ju, Švica. Tako ženska kot moška reprezen-
tanca pa sta se v sredini septembra odpravili na 
svetovno prvenstvo v Grenoble, kjer je istočasno 
potekal tudi kongres petankarske svetovne zveze.
Centrope-cup turnir se je ponovno organiziral 
v Domžalah, v skupnem seštevku tega srednje-
evropskega tekmovanja pa smo za Slovenijo na 
koncu ponovno osvojili (večno) drugo mesto. V 
merjenju ekipnih moči se je tokrat najbolje odre-
zala Sloga, ki se je na domači finale štiric uvrstila z 
obema svojima ekipama.

Leto 2007
Za to leto bi lahko rekli, da je bilo leto številnih 
skupščin. Kar štiri so bile v letu 2007.
Redna volilna skupščina je bila februarja v Ho-
tiču. Sprejeli smo tri nove člane ZDPS (Hrast Do-
brovce, Odpisani Fužine, Zmajčki Zarja). Točka 
‘Volitve’ je bila umaknjena, ker ni prispela na zve-
zo nobena ustrezna kandidatura za predsednika.  
Druga pomladna skupščina je bila v Dobrov-
cih. Ponovno se je ugotovilo, da do predpisanega 
roka ni bilo vložene niti ene kandidature, zato je 
bil sprejet predlog o začasnemu vodstvu ZDPS. 
Tretja skupščina je bila na Zarji. Sprejet je bil nov 
statut zveze, predvsem zaradi spremembe sede-
ža zveze. Četrta skupščina je bila zopet volilna, 
dobili smo novo vodstvo. Predsednik slovenske 
petankarske zveze postane Dragan Antonijević.
V tem letu se organizira odmevnejša promocija 
petanke v počastitev 100-letnice petanke. V lju-
bljanskem parku Tivoli nagovori zbrano občestvo 
tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič.

Moška reprezentanca odpotuje na SP v tajsko 
Pattayo, ženska se udeleži EP-ja v Turčiji, toč-
neje v Ankari, mladinci pa namesto na SP, ki je 
bilo to leto na Japonskem, tolažilno odpotujejo v 
francoski Sedan. 
Turnir Centrope cup tokrat v svojo organizaci-
jo prevzame Ljubljana, točneje društvo Sloga. 
Aktualni slovenski ekipni prvak to leto postanejo 
Hribovci.

Leto 2008
Organizacijo Centrope Cup tekmovanja na naših 
tleh prevzamejo Dobrovci, ekipni državni prvak 
postane Sloga, zaradi pomanjkanja sredstev pa 
se članski reprezentanci ne udeležita svetovnih 
prvenstev v Dakarju (za moške) in Samsunu (za 
ženske). Mladinska reprezentanca se udeleži 
Evropskega prvenstva v Nieuwegeinu na Nizo-
zemskem, kjer osvoji prvo kolajno za Slovenijo 
na velikih mednarodnih tekmovanjih, in sicer sre-
brno, v Pokalu narodov.
Novo vodstvo se sooča s precejšnjimi težavami, 
tako da se leto konča z odstopom praktično vseh 
vodij komisij in, na pobudo predsednika, izglasuje 
tudi nezaupnica. 

Leto 2009
Na izredni volilni skupščini se izvoli novega pred-
sednika. Na čelo Zveze stopi Ljubo Živkovič.
Slovenska petanka to leto praznuje svojo prvo 
desetletnico. Naslov ekipnega državnega pr-
vaka osvojijo Medvedi iz Fužin.
Moška petankarska reprezentanca odpotuje na 
prvo evropsko prvenstvo za moške v Nico v 
Francijo. Slovenski predstavniki pa se to leto tudi 
prvič udeležijo Sredozemskih iger v Pescari. Ze-
leno luč je OKS tokrat dala le našim ženskim pred-
stavnicam.
Evropska zveza nam ponovno zaupa organizacijo 
kvalifikacijskega turnirja za nastop na EP za 
kadete 2009, ki se organizira v dvorani Šiška.
Zvezi društev petanke Slovenije je kongres Evrop-
ske petankarske zveze CEP zaupal tudi organizaci-
jo 5. evropskega prvenstva za ženske, ki bo v 
času od 19. - 22. avgusta 2010 v Ljubljani. Priprave 
so že v teku.
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OB 100 LETNICI PETANKE
TIVOLI 2007

Petankarski svet je leta 2007 praznoval 
100 obletnico petanke. V ta namen je potekal 
tako-imenovani dan petanke po vsem svetu, na 
lokacijah večjih in glavnih mest posameznih držav  
(la Grande Muraille de Chine, laTour Eiffel, 
Trafalgar Square, la Place Rouge...) vidnejše 
državne osebnosti in petankarske zveze so nare-
dile veliko promocijo petanke. V Sloveniji smo 
petanko predstavili v parku Tivoli v našem 
glavnem mestu Ljubljani. 

Ker je to enostavna igra s kovinskimi kroglami 
in balinčkom, podobna balinanju, jo lahko igramo 
vsepovsod – v parkih, na sprehajalnih stezah, na 
travi, dvorišču, plaži in podobno. Igra ne zahte-
va posebne fizične pripravljenosti, zato jo lahko 
igrajo tako otroci kot starejši, primerna je za celo 
družino in celo za invalide. Petanka je primerna 
tako za rekreacijo in razvedrilo, v svetu pa je 
priznana tudi kot atraktivni tekmovalni šport. 
Slovenske ekipe se že več let uspešno udeležujejo 
mednarodnih tekmovanj, tudi evropskih in sve-
tovnih prvenstev. V Tivoliju smo igralci iz različnih 
slovenskih klubov za obiskovalce in mimoidoče 
pripravili promocijo tega zanimivega športa, 
ki si jo je z zanimanjem ogledal tudi ljubljanski 
župan Zoran Janković in se poskusil v bližanju. 
Kdo ve, morda se kmalu pridruži kateremu izmed 
12 slovenskih klubov!
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Za nami je jubilejna deseta petankarska 

sezona. Po burnih razpravah leto dni nazaj in za-
menjavi vodstva ZDPS je bil glavni cilj na novo 
ustanovljene tekmovalno registracijske komisije, 
izpeljati sezono upoštevajoč spremembe, ki jih je 
sprejel izvršni odbor ZDPS. Poglavitni noviteti sta 
bili zagotovo licenciranje igralcev in novi način 
ekipnega državnega prvenstva. 

V mesecu marcu se je TRK-ZDPS registrirala 
12 klubov in licencirala 204 igralk in igralcev, 
do konca sezone pa je ta številka narastla na 226.  
Več kot očiten je primanjklaj mladih igralcev na kar 
je že odreagiral IO-ZDPS s sprejetjem pobude o 
sodelovanju z osnovnimi šolami. Prve rezultate se 
pričakuje že prihodnje leto. 

V letu 2009 smo dobili 14 državnih prvakov 
v štirih kategorijah. Medtem ko se je kvota turnir-
jev TOUR zmanjšala na štiri turnirje smo državnim 
prvenstvom dodali novo in sicer prvenstvo me-
šanih trojk. Občutno zmanjšana je bila slovenska 
udeležba na turnirjih Centrope cup, ki je po oceni 
vodstva ZDPS po petih letih izgubilo na pomenu. 
Razlog temu je bila ukinitev točkovanja sloven-
skih igralk in igralcev v slovenskemu točkovanju 
TOUR. Toda kljub temu je Slovenija zabeležila tri 
zmage in sicer Dunaju, Bratislavi in v domačih 
Dobrovcih. Žal zaradi pomanjkljivih podatkov le-
tos ne moremo objaviti končne lestvice, po vsej 
verjetnosti pa so že četrtič zapored zmagali Čehi. 
Pozitivno lahko ocenimo tudi način ekipnega 
državnega prvenstva. V predtekmovanju je bilo 
12 ekip po žrebu razdeljeno v dve skupini kjer so 
se med seboj pomerile po enokrožnem ligaškem 
sistemu. V izločilne boje so se podale štiri najbolj-
še iz vsake skupine. Finalno srečanje so odlično 
organizirali Kojoti na Hermesu, je pa november-
ski termin vsekakor prehladen za tako odločujočo 
tekmo. Jubilejna deseta sezona je bila zagotovo v 
znamenju Medvedov iz ljubljanskih Fužin, ki so 
osvojili kar osem naslovov državnih prvakov, 
tri naslove državnih vice-prvakov in eno tretje me-
sto na državnem prvenstvu. Osvojili so tri prva in 
eno tretje mesto na tekmovanjih TOUR za name-
ček pa so dodali še dve zmagi na turnirjih Cen-
trope cup. 

 

DRŽAVNA PRVENSTVA

Trojke - člani
1.  HRIBOVCI (Rode Franci, Rode Žan,  

Kokalj Sebastjan, Brodnik Gorazd)
2.  MEDVEDI (Bračko Igor, Mrak Rok,  

Osredkar Brane, Puh Milan)
3.  LISJAKI (Hegler Janez, Hegler Primož,  

Novak Slavko, herbst Slavko)
3.  MOČVIRNIKI ZARJA (Kršinar Matej,  

Kosar Anton, Kobal Janez, Lazar Edo)

Trojke - članice
1. MEDVEDI (Bračič Laura, Bračič Marija, Puh Alja)
2.  SRŠENI (Kujavec Darinka, Šeruga Tatjana, 

Kvartuh Mateja)
3.  ARNIKA (Vinšek Joža, Čanč Katja, Zaveršnik Vida)
3.  HRAST (Košarac Natalija, Kšela Zdenka,  

Vivola katarina)

Trojke - mix
1. MEDVEDI (Mrak Rok, Bračko Igor, Jamnik Kaja
2.  SLOGA (Kilibarda Zoran, Dovžan Matevž, 

Zupanc Nataša)
3.  SLOGA (Skrbinek Jože, Kutlačič Dragan,  

Lemut Barbara)
3.  MOČVIRNIKI ZARJA (Kršinar Mateja,  

Rozman Rihard, Kršinar Slavica)

Dvojke - člani
1. SRŠENI (Antonijevič Dragan, Šeruga Andrej)
2. VILA ANA (Govednik Benjamin, Krajnc Franc)
3. SLOGA (Skrbinek Jože, Kutlačič Dragan)
3. HRAST (Peklar Jože, Vesiak Marjan)

Dvojke - članice
1. SRŠENI (Kujavec Darinka, Šeruga Tatjana)
2. LISJAKI (Lipovšek Angelca, Retelj Milica)
3. SLOGA (Zupanc Nataša, Krušič Tatjana)
3. HRAST (Košarac Natalija, Kšela Zdenka)

Dvojke - mix
1. MEDVEDI (Mrak Rok, Jamnik Kaja)
2. SRŠENI (Antonijevič Dragan, Kujavec Darinka)
3. SLOGA (Dovžan Matevž, Zupanc Nataša)
3. HRAST (Peklar Jože, Košarac Natalija)

JUBILEJNA SEZONA 
OD 10 LETNICI ZDPS
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Dvojke - mladinci
1. MEŠANA (Kršinar Tea, Vorih Ana)
2. SRŠENI (Kvartuh Jaka, Šeruga Neža)
3. MEŠANA (Jamnik Kaja, Ristič Sara)
3. SRŠENI (Šeruga Jera, Šeruga Urša)

Posamezno - člani 
1. Mrak Rok (Medvedi)
2. Marinkovič Dragan (Medvedi)
3. Antonijevič Dragan (Sršeni)
3. Krestič Emsud (Vila Ana)

Posamezno - članice 
1. Šeruga Tatjana (Sršeni)
2. Bračič Laura (Medvedi)
3. Herbst Mojca (Lisjaki)
3. Novak Nataša (Lisjaki)

Posamezno - mladinci 
1. Jamnik Kaja (Medvedi)
2. Šeruga Urša (Sršeni)
3. Vorih Ana (Vila Ana)
3. Kvartuh Jaka (Sršeni)

Posamezno - cicibani 
1. Šeruga Jera (Sršeni)
2. Kršinar Tea (Močvirniki Zarja)
3. Hegler Blaž (Lisjaki)
3. Šeruga Meta (Sršeni)

Izbijanje - člani 
1. Marinkovič Dragan (Medvedi)
2. Mihič Rok (Hribovci)
3. Dovžan Matevž (Sloga)
3. Kutlačič Dragan (Sloga)

Izbijanje - članice 
1. Jamnik Kaja (Medvedi)
2. Košarac Natalija (Hrast)
3. Lemut Barbara (Sloga)
3. Vorih Ana (Vila Ana)

Ekipno 
1. MEDVEDI
2. SLOGA »A«
3. VILA ANA
3. HRIBOVCI

 TURNIRJI TOUR
Tour dvojke - Sloga Ljubljana 
1. MEDVEDI (Bračko Igor, Mrak Rok)
2. HRIBOVCI (Brodnik Gorazd, Rode Žan)
3. HRIBOVCI (Novak Robert, Oprešnik Valter Gregor)
3. HRIBOVCI (Rode Franci, Kokalj Sebastjan)

Tour trojke - Hrast Dobrovce 
1. HRAST (Brumec Jožef, Muzek Ivan, Knez Marjan)
2.  SLOGA (Kutlačič Dragan, Smajič Munib,  

Mlakar Iztok)
3.  HRIBOVCI (Rode Franci, Novak Robert,  

Brodnik Gorazd)
3.  MEDVEDI (Bračko Igor, Mrak Rok,  

Osredkar Brane)

Tour trojke - Lisjaki Ljubljana 
1. MEDVEDI (Bračič Laura, Spruk Miran, Smajič 
Zijad)
2.  LISJAKI (Juvan Valentin, Lipovšek Martin, 

Lipovšek Angelca)
3.  SLOGA (Kutlačič Dragan, Skrbinek Jože,  

Smajič Munib)
4.  VILA ANA (Horvat Jože, Verbajs Anton,  

Vorih Drago)

Tour dvojke - Splavar Brezno 
1. MEDVEDI (Osredkar Brane, Zadravec Miro)
2.  MEŠANA (Antonijevič Dragan,  

Marinkovič Dragan)
3. HRAST (Kirbiš Bogdan, Vesiak Marjan)
3. LISJAKI (Lipovšek Angelca, Lipovšek Martin)
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CENTROPE CUP

CC Avstrija - Dunaj
1.  SLOGA (Skrbinek Jože, Kilibarda Zoran,  

Dovžan Matevž)

CC Slovaška - Bratislava
1. MEDVEDI (Mrak Rok, Bračko Igor, Jamnik Kaja)

CC Slovenija - Dobrovce
1.  MEDVEDI (Bračko Igor, Mrak Rok,  

Osredkar Brane)
2.  MEŠANA (Oscar Sorio, Prusnik Hinko,  

Skrbinek Jože)
3.  MEŠANA (Živkovič Ljubo, Keber Mitja,  

Hegler Boštjan)
4. HRAST (Brumec Jože, Muzek Ivan, Knez Marjan)
 

Letos smo bili priča tudi večim reprezentančnim 
nastopom. V marcu so se v dvorani Šiška slovenski 
kadeti  v zasedbi Matevž Dovžan, Žiga Keber, 
Žan Rode in Dragan Marinkovič borili v kvalifi-
kacijah za nastop na evropskem prvenstvu. Žal 
so bili Španci, Italijani ter Čehi pretrd oreh za 
naše mlade adute, ki pa so nas predvsem proti na-
šim zahodnim sosedom razveselili z odlično igro ni 
veliko manjkalo, da bi »Azzure« celo presenetili. 
Sledile so Sredozemske igre v Pescari v mesecu 
juniju. Žal OKS ni dopustil nastopa moškega para, 
sta se pa zato odlično odrezali naši dve najizkuše-
nejši reprezentantki Darinka Kujavec in Tatjana 
Šeruga. Po besedah selektorja Mitje Kebra je bil 
usoden prvi tekmovalni dan, ko smo zabeležili tri 
poraze. V nadaljevanju smo bili priča bolj odločne-
mu slovenskemu nastopu med žive pa nas je vrni-
la senzacionalna zmaga proti francoski dvoji-
ci. Žal so bile v zadnjem dvoboju predtekmovanja 

kasnejši zmagovalki iz Tunizije premočan naspro-
tnik, tako da smo na koncu osvojili peto mesto, 
zagotovo pa lahko rečemo, da smo bili do sedaj 
najbližje osvojitvi prve medalje. Moška članska 
reprezentanca se je izbrala po odigranih kvali-
fikacijah. Tovrstni izbor zagotovo ni bil najboljša 
rešitev a v danem trenutku TRK-ZDPS ni imela 
druge izbire. Nastop na prvemu evropskemu 
prvenstvu so si kot zmagovalci kvalifikacij  izbo-
rili Dragan Antonijevič, Dragan Marinkovič in 
Žan Rode. Po dogovoru z TRK-ZDPS se jim je na 
poti v Nico pridružil še četrti član Rok Mrak, ki si je 
to glede na letošnje rezultate tudi zaslužil. Mrak je 
zastopal Slovenijo v preciznem izbijanju, kjer pa je 
podlegel pritisku in osvojil le 26. mesto. Osnovni 
cilj ekipe, uvrstitev na svetovno prvenstvo priho-
dnje leto, je bil dosežen, čeprav šele v zadnji tekmi, 
ko so naši premagali Rusijo. Po letu 2003 se je 
slovenska mladinska reprezentanca ponovno 
pojavila na svetovnemu prvenstvu, tokrat v 
Tuniziji. Pod vodstvom Dragana Antonijeviča 
sta poleg izkušene Kaje Jamnik nastopila še de-
bitanta Ana Vorih in Jaka Kvartuh. Obetajoč je 
bil nastop prav najmlajše Ane Vorih, kateri se je 
uspelo uvrstiti v drugi krog tekmovanja v izbijanju, 
na koncu oa je zasedla odlično 13. mesto. Zaradi 
prevelikih stroškov pa se svetovnega prvenstva ni 
uvrstila ženska reprezentanca. Pot na Tajsko je bila 
za ZDPS žal prevelik zalogaj. Na Nizozemskem bi 
morala v mesecu septembru nastopiti slovenska 
veteranska petankarska reprezentanca staro-
sti nad 50 let. ZDPS se je odločila, da ob polovični 
participaciji udeležencev pošlje na tekmovanje 
dve trojki. Preko kvalifikacij so si dres z državnim 
grbom priborili Ivan Muzek, Jože Dobaj, Jože 
Brumec, Brane Osredkar, Martin Lipovšek in 
Miran Spruk. Na žalost je organizator zaradi pre-
majhnega zanimanja petanko umaknil iz sporeda 
veteranskih iger.

KVALIFIKACIJE KADETOV 
ZA EVROPSKO PRVENSTVO
SKUPINA D - LJUBLJANA
SLOVENIJA - ITALIJA 1-2 (12:13, 13:9, 3:13)
SLOVENIJA - ČEŠKA 1-2 (13:10, 0:13, 4:13)
SLOVENIJA - ŠPANIJA 0:3 (1:13, 4:13, 4:13)

JUBILEJNA SEZONA 
OD 10 LETNICI ZDPS
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SREDOZEMSKE IGRE - članice 
PESCARA
SLOVENIJA - ITALIJA 4:13
SLOVENIJA - ALŽIRIJA 6:13
SLOVENIJA - ŠPANIJA 6:13
SLOVENIJA - FRANCIJA 12:4
SLOVENIJA - TURČIJA 13:1
SLOVENIJA - TUNIZIJA 1:13

EVROPSKO PRVENSTVO - člani - NICE  
SLOVENIJA - AVSTRIJA 13:11
SLOVENIJA - BELGIJA 3:13
SLOVENIJA - ESTONIJA 7:13
SLOVENIJA - WALES 13:8
SLOVENIJA - FINSKA 5:13
SLOVENIJA - UKRAJINA 13:3
SLOVENIJA - SLOVAŠKA 9:13
SLOVENIJA - RUSIJA 13:10

SVETOVNO PRVENSTVO - Mladinci 
MONASTIR
SLOVENIJA - MAROKO 7:13
SLOVENIJA - ALŽIRIJA 11:7
SLOVENIJA - ŠVICA 6:13
SLOVENIJA - FRANCIJA 1:13
SLOVENIJA - WALES 13:9
SLOVENIJA - FINSKA 3:13
 
Letošnjo mednarodno sceno je zaznamovala tudi 
Sloga, ki je nastopila v evropskemu klubskemu 
pokalu. Žreb je Ljubljančanom namenil gosto-
vanje v Angliji, kjer je naše prvaka čakal troboj 
z domačini ter nizozemskimi prvaki. Slogaši 
so sicer zabeležili svojo prvo evropsko zmago, 
kar pa ni bilo dovolj za napredovanje. Tulipani iz 
Haarlema, ki so bili zmagavalci skupine, pa so se 
kasneje uvrstili celo na final-four in na koncu za-
sedli 4. mesto.
 
SLOGA - THE ENGIN (ENG) 4:3
SLOGA - HAARLEM (NL) 2:5 
 
V prihajajoči sezoni 2010, ki jo bo zaznamova-
lo predvsem žensko evropsko prvenstvo v 
Ljubljani, se na podlagi letošnje sezone obeta-
jo določene korekcije in izboljšave. Predvsem je 
pomembna prisotnost sodniške organizacije, ter 
izboljšava organizacij posameznih tekmovanj pod 
okriljem ZDPS. Da bi dosegli ta, v končni fazi sku-
pni cilj, pa je vsekakor potrebna večja aktivnost 
vsega članstva. 
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Kaj je petanka? 

Petanka je kratkočasna in družabna igra s kro-
glami in balinčkom, z le za vzorec okvirnih pravil, ki 
jih hitro razumejo celo otroci. 

Kdo jo lahko igra?
Ker so petankarske krogle velike le toliko, da 

prav lepo sedejo v dlan igralca, in v povprečju tež-
ke le okoli 70 dekagramov, pri odločitvi za igranje 
petanke ne igrajo večje vloge ne starost, moč in ne 
hitrost igralcev. Igro zato lahko igrajo tudi fizično 
manj okretni, pa vseeno željni gibanja na svežem 
zraku, ter celo invalidi.

Kako se jo igra?
Princip igre je enostaven: manjši obarvani balin-

ček je tarča, vse kar morajo igralci petanke v nada-
ljevanju storiti je, da krogle, ki jih imajo na razpola-
go, pripeljejo kakorkoli najbolje znajo in vedo, čim 
bližje bližje k 'tarči'. Točko štejejo tiste krogle, ki so 
balinčku bližje kot najbližje krogle nasprotnika.

Najbolj privlačno pri igranju petanki pa je to, 
da se do konca posameznega seta in posledično 
praktično v celi igri do usodnih 13 ne ve zagotovo, 
kdo bo zmagovalec. Trenutno prednost nasprotni-
ka lahko v hipu obrne že malce športne sreče ali 
pa posebna veščost posameznih igralcev.

Osnovna pravila
Igro petanke igrata dve ekipi, ena proti drugi, v 

naslednjih možnih kombinacijah:
•  3 igralci proti 3 igralcem (vsak igralec ima 2 krogli)
• 2 igralca proti 2 igralcema (vsak igralec ima 3 krogle)
• 1 igralec proti 1 igralcu (vsak igralec ima 3 krogle)

Ekipi žrebata, kdo bo začel z igro. Ekipa, ki je do-
bila žreb, zariše krog premera 35-50 cm in iz kroga 
vrže balinčka na razdaljo 6 do 10m od kroga, naj-
manj 1m od najbližje ovire (lahko je to drevo, klop 
ali pa v naprej določena meja igrišča).

Pravilen položaj v krogu

Prvo kroglo odigra katerikoli igralec ekipe, ki je 
metala balinčka, in jo skuša vreči čim bližje balinč-
ku. Igralec mora stati ali čepeti v krogu z obema 
nogama na tleh vse dokler igrana krogla ne dota-
kne tal. Premik, dvignjena noga ali stanje na zarisa-
nemu krogu med metanjem se smatra za prestop. 

Druga ekipa poskuša svojo kroglo približati bližje 
balinčku od nasprotnikove krogle, ali pa z udar-
cem izbiti nasprotnikovo kroglo stran od balinčka. 
Če uspe, in je njena krogla bližja balinčku, potem 
mora ponovno metati prva ekipa. Če le-tej ne 
uspe prevzeti točke ali z udarcem izbiti nasprotni-
kove krogle, potem mora metati vse dokler ji to ne 
uspe ali dokler ji ne zmanjka krogel.

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

Ko so bile odigrane vse krogle, bo točke dobila 
ekipa, ki je imela svoje krogle bližje balinčku. Ekipa 
šteje toliko točk, kolikor ima svojih krogel bližje ba-
linčku od najbližje nasprotnikove krogle. 

Primer štetja točk - ekipa z belimi kroglami  
šteje dve točki

Ekipa, ki je dobila točke, ponovno zariše krog, 
vrže balinčka in prične nov set igre.

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

Kje jo lahko igramo?
Igramo jo lahko praktično vsepovsod na kate-

rikoli podlagi - v parkih, na sprehajalnih stezah, 
na travi, na dvorišču, na plaži, na vikendu in po-
dobno. 

Za resnični užitek v igranju se gre vendarle ogi-
bati igranju na pretrdi ali premehki podlagi. Tako 
so za igranje petanke manj primerne asfaltirane 
ali tlakovane površine, pa tudi mivkaste in drobno 
peščene na katerih se krogle na mestu ugrezajo.

14
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Idealna površina za igranje petanke tako velja 

trda zemlja (npr. čistina v gozdu, parkirišča, dvo-
rišča, poti v parkih …), še posebno, če se na tej 
zaplati zemlje znajde še nekaj malega drobnega 
peska. Igra tako postane neprimerno bolj razbur-
ljiva, zanimiva in manj predvidljiva.

Na splošno tudi velja, da naj bi igrišče za petan-
ko v širino merilo minimalno 4 metre in v dolžino 
vsaj 12 metrov.

Kakšno opremo potrebujemo?
Igralci lahko uporabljajo kovinske krogle, ki v 

premeru merijo med najmanj 70 do največ 80 cm 
ter so težke nekje med 650 in 800 g. Najbolj pogo-
sto se odločajo za srednje trde (poltrde) in srednje 
težke krogle (običajno med 690 do največ 720 g).

Balinček je lesen, lahko tudi plastičen, premera 
med 25 in 35 mm, poljubne barve. V izogib prepi-
ru je priporočljivo imeti pri sebi tudi tračni meter, 
zaradi ugotavljanja točk.

Če ste začetnik, bi vam morda priporočili, da na 
začetku poskusite igrati petansko z izposojenimi 
kroglami (če je to mogoče). Večina petankarskih 
klubov običajno premore set ali dva krogel, ki jih 
lahko posodi obiskovalcem. Tako boste lažje do-
ločili tip krogel, ki bi bile za vas najbolj primerne. 
Skozi igro boste ugotovili, kakšna teža krogel bo za 
vas najbolj optimalna in katera velikost krogel vam 
najlepše sede v dlan (optimalno velikost krogel je 
mogoče določiti tudi z meritvijo dlani in prstov).  

Pri izbiri najbolj ugodne teže krogel pa bo dolo-
čeno vlogo odigralo tudi dejstvo, ali vam na splo-
šno bolj leži bližanje ali izbijanje krogel. Pri petanki 
poznamo namreč dva osnovna tipa igralcev: prvi 
so bližalci (ki se specializirajo za bližanje krogel k 
balinčku), drugi pa zbijalci oz. tolkači (ki se speci-
alizirajo za udarjanje in izbijanje nasprotnikovih 
krogel). Običajno velja, da si bližalci izbirajo manjše 
in nekoliko težje krogle, saj je takšne krogle težje 
zadeti in izbiti, zbijalci pa ravno nasprotno: večje 
in lažje, ki lažje zadanejo svojo tarčo in pri tem še 
veliko raje ostanejo na mestu izbite.

Ko boste torej točno vedeli, kaj želite, si lahko 
kupite tudi set čisto svojih treh krogel, ki bodo 
označene z oznako proizvajalca, s svojo serijsko 
številko in oznako teže, lahko pa si date v krogle 
vgravirati še svoje inicialke.

Kako vržemo kroglo?
Najprej jo pravilno namestite v šalico dlani in 

oklenite s prsti tako, da je krogla stabilna v dlani 
tudi, ko roko obrnete proti tlem.

Kroglo vržete tako, da roko, v kateri imate kroglo, 
najprej stegnjeno potisnete za hrbet in jo zravna-
no zavihtite predse tako, da bo krogla praktično 
izletela skoraj sama. Pazite le, da boste na koncu 
svojega meta, ko ste kroglo izza hrbta že prinesli 
pred sebe, dlan v fazi izmeta razprli v polnosti. Že 
en sam prepozno razprt ali še ukrivljen prst bo do-
volj, da bo kroglo vrglo iz željene smeri. Za vsak 
met krogle se torej velja vsaj malce skoncentrirati.

Šele s prakso samo boste sami ugotovili, koliko 
moči je v resnici potrebne, da svojo kroglo pribli-
žate balincu, pa tudi kakšen lok meta se ustvari, če 
kroglo spustite nizko ali visoko pred sebe.

Kateri način metanja je najboljši?
V petanki ni le enega in edinega možnega nači-

na metanja krogle. 
Nekateri bližajo vzravnano in stoje, močno ali 

rahlo upognjenih teles, v polsedečem položaju in 
celo čepe.

Vsi našteti načini metov in njih variacije imajo 
tako svoje prednosti kot tudi slabosti. 

Poizkusite vsakega od njih in se nazadnje odloči-
te za tistega, ki vam osebno najbolj leži, v katerem 
se najbolje počutite in s katerim dosegate najbolj-
še rezultate.
Pravilna položaja pri metu čepe in stoje
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Kakšne vrste met naj uporabim?

Medtem ko je načinov meta veliko in so pred-
vsem odvisni od osebnih preference igralcev, pa v 
petanki bolj ali manj poznamo tri glavne, osnovne 
vrste meta:
a) prvi je Visoki lok (imenovano tudi ‘plomba’, fran-
cosko ‘la plombée’) 

Visoki lok je med vsemi tremi najtežja vrsta 
meta, saj zahteva precejšnjo višino, pa tudi zavr-
tenost krogle, kar naj bi preprečila, da bi se krogla 
odkotalila predaleč. 

V osnovi tega meta gre enostavno za to, da vrže-
mo kroglo v visokem loku kar najbližje balincu (in 
se tako povsem ognemo poskakovanju krogle po 
nepredvidljivem terenu), v želji, da krogla ostane v 
bližini mesta, kamor je padla (kar se zaradi visoke-
ga loka in v primeru pravilno zavrtene krogle kaj 
rado zgodi).

Te vrste meta se je potrebno naučiti, saj posta-
ne učinkovit šele takrat, ko je izveden pravilno. Tak 
met je še posebno učinkovit na težkih, grobih in 
neravnih terenih.

b) drugi je Pol lok

Večina igralcev petanke hitro osvoji to vrsto meta, 
za mnoge igralce pa to sčasoma postane celo edi-
na vrsta meta, ki jo sploh uporabljajo.

Pol lok je pravzaprav met, s katerim vržemo kro-
glo v ne previsokem loku na del poti do balinca, 
tako da se krogla preostali del poti odkotali še 
sama.

Idealen teren za takšen met je relativno ravna in 
gladka površina.

c. Nizka krogla (met ‘po tleh’ ali ‘balinanje’)

Zadnja vrsta meta je enostavno nizko izpuščena 
krogla, ki se skorajda ves del poti do balina kotali 
po tleh. 

Da bi bila ta vrsta meta učinkovita, zahteva pred-
vsem zelo gladke in ravne površine.

Še namig za konec: 
Ne glede na to, ali v osnovi mečete stoje, v nagi-

bu ali čepe, se boste vedno znova najbolje odločili, 
kadar boste vrsto in način meta prilagajali pred-
vsem igranemu terenu. Na splošno velja, da naj bi 
igrali visoko igro, kadar je teren grob in težak, in 
nižjo, kolikor enostavnejši in gladkejši je teren.

Zakaj je petanka tako imenitna igra?
•  Krogle so poceni in imajo zelo dolgo življenjsko 

dobo
•  Lahko igrate skoraj vsepovsod, na različnih tere-

nih, brez ali z zelo malo priprave terena.
•  Vse, kar potrebujete za igro, lahko pospravite v 
majhno škatlo

•  Ne potrebujete posebne fizične moči in atletske 
postave

•  Ljudje vseh starosti in spola lahko enakovredno 
tekmujejomed seboj

•  Pravila in strategija igre so enostavna in se jih ni 
težko naučiti

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

•  Je pa lahko tudi zahtevna športna igra, saj za vr-
hunsko petanko mora igralec popolnoma obvla-
dati svoje telo in imeti izjemno dobro koncentra-
cijo, ki jo mora dolgo časa držati na visoki ravni.
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PETANKARSKO DRUŠTVO 
ARNIKA SV. ANTON 
VUZENICA, Pohorska cesta 39, 2367 Vuzenica

Kontakt: Branko Vinšek, GSM: 041 419 849
email: jozi.vinsek@gmail.com, arnika@zdps.si 

IME EKIPE – ARNIKA

Petankarsko društvo ARNIKA je bilo ustanovljeno 
leta 2002, pri sami ustanivitvi je bilo 14 članov, se-
daj pa društvo šteje 25 članov in članic in od tega 
je z licenco 23 članov. Z željo po igri, smo ure-
dili 8 igrišč, kar pa se je kaj kmalu izkazalo, da je 
premalo in smo pripravili še 6 novih, tako da ima 
Arnika sedaj 14 igrišč v sklopu čudovitega šolske-
ga športnega parka. Društvo sodeluje na državnih 
prvenstvih, Tourih, prijateljskih srečanjih, na raznih 
srečanjih – memorialih, na centro kupih v Sloveniji 
in v drugih državah. Veseli smo vsakega povabila 
na srečanja.

KLUB PETANKE HRAST 
Kidričeva cesta 55, 2204 Miklavž

Kontakt: Kirbiš Bogdan, GSM: 041 220 013
email: bogdan.kirbis@triera.net, hrast@zdps.si 

IME EKIPE – HRAST 1 in HRAST 2

Klub petanke Hrast je bil ustanovljen decembra 
leta 1996 in šteje 35 članov društva, od tega je 
bilo v letu 2009 26 licenciranih igralcev. V špor-
tnem parku Dobrovce imamo 40 igrišč, dodatnih 
8 igrišč pa še v gostišču Živko.
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PETANKARSKO 
ŠPORTNO DRUŠTVO 
HRIBOVCI
Kamnica 72, 1292 Dol pri Ljubljani
 
Kontakt: Mihič Rok, GSM: 041 413 634
email: hribovci@zdps.si

IME EKIPE – HRIBOVCI

Klub je bil ustanovljen leta 2000. V začetku se je 
ekipa imenovala Partizan Dolsko.  Prva igrišča je 
imela ekipa na tekaški progi pred osnovno šolo v 
Dolskem.  Eno leto kasneje je ekipa naredila prva 
igrišča na RC Korantu. Takrat si je ekipa nedela ime 
Hribovci. Leta 2006 je bila ekipa primorana nare-
diti nova igrišča na novi lokaciji. S pomočjo spon-
zorjev smo konec novembra 2006 naredili šest 
novih igrišč pred reaktorjem v Brinju. Leta 2006 
je ekipa nastopila v pokalu evropskih prvakov 
in se z dvema zmagama uvrstila na Final four, kjer 
je zasedla 4. mesto. S tem je ekipa dosegla najve-
čji uspeh v slovenski petankarski zgodovini.   
V letu 2007 so člani ekipe ustanovili samostojno 
društvo z novim imenom – Petankarsko špor-
tno društvo Hribovci. Še isto leto so Hribovci 
»končno« osvojili naslov državnega prvaka. Število 
licenciranih igralcev v letu 2009 je 20.

BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 
HERMES LL
Ob kamniški progi 1, 1000 Ljubljana

Kontakt: Živkovič Ljubo, GSM: 041 472 111 
in Keber Mitja, GSM: 041 668 085
email: kojoti@zdps.si

IME EKIPE – KOJOTI

BŠD Hermes LL je bilo ustanovljeno leta 1992. 
Leta 2009 smo se 62. članom balinarskega 
kluba pridružili petankarji nekdanjega Športne-
ga društva Petanque in registrirali 11 licenciranih 
igralcev. Na pokritem delu športnega parka, ki je 
lociran ob atletskem stadionu v Šiški, smo uredili 4 
stalna petankarska igrišča, dodatna 4 pa so na pro-
stem. V prvem letu petanke v Šiški smo z veseljem 
gostili finale ekipnega državnega prvenstva, 
naši člani pa so v sezoni 2009 uspešno nastopali 
tudi na ostalih državnih prvenstvih, TOUR tekmo-
vanjih in na tekmovanjih CC Cup. Glavna stebra 
naše petankarske sekcije sta aktualni predsednik 
ZDPS Ljubo Živkovič in selektor ženske državne 
reprezentance Mitja Keber. Oba na rednih trenin-
gih, ki potekajo 2x tedensko, z veseljem prenašata 
svoje znanje in izkušnje na vse naše člane, ki želijo 
izpopolniti svojo tehniko in osvojiti različne taktike 
igranja petanke.
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BALINARSKO 
ŠPORTNO DRUŠTVO 
BIČEVJE
Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana

Kontakt: Lipovšek Martin, GSM: 031 738 760
email: lisjaki@zdps.si

IME EKIPE – LISJAKI

Petankarsko društvo Bičevje je bilo ustanovljeno 
januarja leta 2001. Ustanovitelj društva je g. He-
gler Janez. Društvo je locirano v okviru športne-
ga parka Svoboda, kjer imamo tudi svoja igrišča, 
katera so bila 13. 6. 2001 pripravljena za igranje 
petanke. Imamo 8 igrišč, v primeru drugačnih po-
treb, jih lahko pripravimo tudi 16 in več. Licencira-
nih imamo 20 igralcev, od tega enega cicibana in 
enega mladinca. Klub šteje 21 članov. Med naše 
največje uspehe po letu 2001 štejemo dejstvo, da 
smo bili ena najboljših ekip na DP moških trojic, 
kajti osvojili smo 2 naslov državnega prvaka, 
celo 6x pa smo bili finalisti. Na te dosežke smo 
»Lisjaki« zelo ponosni in upamo, da se kdaj zgo-
dovina ponovi, saj imamo kar nekaj dobrih novih 
igralcev. Ponosni smo tudi na žensko ekipo, saj so 
v zadnjih treh letih tudi z novimi igralkami dosegle 
že kar lepe uspehe - 4x 3. mesto -posamezno, 1x 
2. mesto - dvojice, 2x 2. mesto in 1x 3. mesto 
- trojice. Naša želja je tudi v bodoče osvojiti čim-
boljše rezultate.

BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 
FUŽINE
Brodarjev trg 10, 1000 Ljubljana

Kontakt: 
Puh Milan, GSM: 041 529 307 

email: 
medvedi@zdps.si

IME EKIPE – MEDVEDI

BŠD Fužine je bilo ustanovljeno leta 1983, lani 
smo praznovali jubilejnih 25 let. 
Na dveh igriščih, ki so bili namenjeni za balinanje 
je peščica najbolj zagrizenih balinarskih entuzia-
stov začela z balinanjem in urejanjem igrišč. Ka-
sneje smo s pomočjo sponzorjev in lastnimi mo-
čmi zgradili štiri nova in večja igrišča s predpisano 
varnostno ograjo.
Leta 1999 sta dva člana BŠD Fužine spoznala 
petanko, ki se je igrala v balinarski dvorani na 
Balinčku. Še istega leta smo zgradili na Fužinah 
prvo igrišče v Sloveniji namenjeno samo igranju 
petanke. Jeseni istega leta pa sta BD Balinček in 
BŠD Fužine ustanovila Zvezo društev petanke 
Slovenije. In od takrat veselo petankamo, petan-
karsko ekipo pa smo poimenovali MEDVEDI.
Naša 4 igrišča ležijo na lepi, zeleni lokaciji zraven 
sprehajalne poti ob reki Ljubljanici. Število članov 
društva se giblje med 40 in 60. Petankarjev z li-
cenco pa imamo letos 14, 4 medvedke in 10 med-
vedov. Pred leti smo imeli tudi močno mladinsko 
ekipo, zdaj pa so že zrasli in nekateri že dosegajo 
uspehe v članski kategoriji. 2009, pa smo osvojili 
poleg ostalega tudi ekipni državni naslov.
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ŠPORTNO DRUŠTVO 
ZARJA
Linhartova cesta 47a, 1000 Ljubljana

Kontakt: Kršinar Matej, GSM: 041 660 443
email: zarja@zdps.si

IME EKIPE – MOČVIRNIKI ZARJA

Sami začetki ŠD Zarja, ki ima bogato balinarsko 
tradicijo segajo pred leto 1953, 1969 leta je bila 
zgrajena balinarska dvorana, ki se po potrebi upo-
rablja tudi za petanko, v letu 2007 se je registrira-
la petankarska ekipa, sedaj imamo 11 licenciranih 
igralcev od tega eno cicibanko, vseh petankarjev 
je 15, ostalih članov pa je preko 80. Urejenih ima-
mo 32 igrišč za petanko od tega 8 v dvorani.

DŠR 
SPLAVAR BREZNO 
PODVELKA, Podvelka 21, 2363 Podvelka

Kontakt: Silvester Vogrin, GSM: 051 479 075 
email: splavar@zdps.si
spletna stran: www.podvelka.si

IME EKIPE – SPLAVAR

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2005 in ima 55 
članov.
V okviru športnega društva je bila leta 2008 usta-
novljena sekcija v Petanki.
Igralcev petanke imamo cca 20 od tega je licen-
ciranih 10
Prvi naš kontakt s petanko je bil 1995 leta v Vu-
zenici pri Arniki. V septembru 1996 leta je bila  
1. uradna tekma. Svoj klub pa smo registrirali leta 
1997. Naš klub ima 12 licenciranih igralcev. Vseh 
članov pa je 19. Imamo 23 igrišč, ki se nahajajo na 
Breznu ob reki Dravi.
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ŠPORTNO DRUŠTVO 
SLOGA
Šmartinska 301, 1260 Ljubljana-Polje

Kontakt: Skrbinek Jože, GSM: 031 243 317
email: info@sd-sloga.si, sloga@zdps.si
spletna stran: http://www.sd-sloga.si 

IME EKIPE – SLOGA A in SLOGA B

Športno društvo Sloga je bilo ustanovljeno 
januarja 1972, takrat kot »Kegljaško-balinarski 
klub«. V letu 1990 se je spremenil naziv v »Bali-
narski športni klub«, današnji naziv »Športno 
društvo« pa je v veljavi od leta 1998. Osnovno 
ime Sloga se ni spreminjalo od samega začet-
ka. Prvotni sedež društva je bil v Zajčji Dobravi. 
Osnovna panoga je bila kegljanje, balinarji pa so 
delovali kot sekcija.                     

V začetku osemdesetih let, ko se je že kazala 
potreba po novih balinarskih igriščih, saj dve stezi 
nista bili več dovolj, se je ponudila priložnost za 
namestitev na novi lokaciji, ob reki Savi v Sneber-
ju. Takratni upravni odbor je leta 1982 sklenil, da 
se na sedanji lokaciji pričnejo urejati lastne pro-
store in igrišča. Takoj naslednje leto so se pričele 
prve delovne akcije. Svečani otvoritvi igrišč smo 
bili priča v letu 1985, ki je mejnik oziroma začetek 
novega obdobja, obdobja samostojnosti. Do kon-
ca osemdesetih let sta bili naknadno zgrajeni še 
dve pokriti balinarski igrišči, kasneje pa še paviljon 
»Jurček«. Z leti in novo mlado generacijo so rastli 
tudi interesi. Počasi se je uredila okolica in površina 
za organizacijo piknikov, zgradilo se je košarkarsko 
igrišče, igrišče z igrali za najmlajše, igrišče za odboj-
ko na mivki ter petankarsko igrišče. Prav slednje 
je bilo rezultat ustanovitve petankarske sekcije leta 
2000, ko se se v Sloveniji pojavila petanka. Da se 
bo petanka prijela tudi pri nas sta napovedali 
osvojitvi naslovov ekipnih državnih prvakov v 
letu 2000 in 2001, kar je posledično prineslo tudi 
prve nastope v mednarodni konkurenci. Eden naj-
večjih mejnikov društva je zagotovo sezona 2006. 
V mesecu oktobru so najprej petankarji osvojili 
svoj tretji naslov ekipnih državnih prvakov, le te-
den dni kasneje pa so balinarji osvojili svoj prvi 
naslov ekipnih državnih prvakov. Ker se je elitno 
balinanje že v naslednji sezoni preselilo v dvora-
ne, je Sloga izstopila, zato od leta 2007 nastopa v 
prvi balinarski državni ligi.  V sezoni 2009 ima ŠD 
Sloga 35 licenciranih igralk in igralcev v petanki. 
V letu 2008 smo štirim obstoječim petankarskim 
igriščem dodali še 9 novih, za večje prireditve pa je 
na razpolago tudi peščeno parkirišče na katerem 
lahko improvizirano postavimo še 20 igrišč.
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TVD 
PARTIZAN DOMŽALE
Kopališka 4, 1230 Domžale
 
Kontakt: 
Kvartuh Vinko, GSM: 041 755 344
Bizjak Janez, GSM: 040 713 239

email: vinko.kvartuh@siemens.com
janez.bizjak@domzale.si, srseni@zdps.si

spletna stran: 
http://www.tvdrustvo-partizandomzale.si/ 

IME EKIPE – SRŠENI

Začetki društva se pišejo leta 1905, ko je bil 
ustanovni občni zbor društva. Sokolsko društvo 
je delovalo vseskozi, razen med obema svetovni-
ma vojnama. Po drugi svetovni vojni se je društvo 
renoviralo kot fizkulturno društvo Partizan. V za-
dnjih petih letih smo kot društvo tudi pionirji novih 
športnih panog-petanke in nordijske hoje. Trenu-
tno imamo v TVD Partizan Domžale 188 članov 
in članic ter 84 mladih, skupaj je članstva 272. 

Začetki sekcije petanka - Sršeni: v letu 1999 so 
bili med prvimi v Sloveniji kot tekmovalci tudi člani 
našega društva Kvartuh Vinko, Kvartuh Mateja 

in Bizjak Janez. Leta 2000 smo v TVD Partizan 
Domžale ustanovili sekcijo petanka. V letu 2001 
zgradimo v Domžalah prvo igrišče za igranje tek-
movalne petanke, prav tako pa se začnejo v tem 
letu tudi tekmovalni uspehi. Šeruga Tatjana po-
stane prvič državna prvakinja, to pa kasneje ponovi 
še kar nekajkrat in na podlagi rezultatov večkrat na-
stopi na svetovnih in evropskih prvenstvih. Poleg 
nje imamo v naših vrstah še nekaj reprezentantk in 
reprezentantov. V letu 2009 smo imeli registriranih 
21 igralk in igralcev z licenco, še najmanj toliko pa 
imamo rekreativnih igralcev in igralk v društvu.

V klubu smo že od začetka razmišljali tudi o or-
ganizaciji večjih tekmovanj, predvsem državnih 
prvenstev in mednarodnih tekmovanj. Prvič smo 
prireditelji DP v pozicijskem izbijanju leta 2001, 
kasneje pa priredimo še vrsto državnih prvenstev 
predvsem za ženske in mladino. Vrhunec našega 
organizacijskega prizadevanja pa je jubilejno leto 
2005, ko se okoli 200 udeležencev iz 10 držav 
udeleži prav v Domžalah novoustanovljenega 
tekmovanja za države srednje Evrope, imenovane 
Centrope Cup, kjer smo imeli čast pozdraviti na 
tekmovanju predsednika Svetovne petankarske 
zveze Clauda Azema-ja. Naj še enkrat poudari-
mo, da je bila ustanovna seja Centrope Cup pod 
našo organizacijo v gostišču Janežič na Pšati apri-
la 2005. Za nameček smo na istem tekmovanju 
podpisali še pogodbo o sodelovanju med ZDPS 
in Balinarsko zvezo Slovenije, torej dva zgodo-
vinska dogodka za slovensko petanko. Z organi-
zacijo mednarodnih turnirjev smo nadaljevali tudi 
v naslednjih letih.

V letu 2003 predsednik ZDPS postane član na-
šega društva Bizjak Janez, Kvartuh Vinko pa je 
izvoljen kot eden od pomembnih članov komisij. 
Uspešni mandat se zaključi 2007 in nadaljuje, ko na 
predsedniškem mestu Zveze Bizjak Janeza zamenja 
prav tako član našega društva Antonijevič Dra-
gan, ki je predsedoval Zvezi do konca leta 2008. 

Vsekakor pa smo ponosni tudi na mladi rod, ki 
nas vsako leto razveseli z izvrstnimi rezultati in 
predvsem velikim napredkom v igri. Na državnih 
prvenstvih smo eni najuspešnejših, saj smo sku-
pno osvojili 56 medalj, od tega 19 naslovov dr-
žavnih prvakov. Mladi tekmovalci kluba so pri tem 
osvojili 18 medalj, od tega so bili 5 krat najboljši!
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BALINARSKI ŠPORTNI KLUB 
POLJE
Balinarska pot 7, 
1260 Ljubljana – Polje

Kontakt: 
Vorih Drago, GSM: 051 342 843

email: 
vila.ana@zdps.si

IME EKIPE – VILA ANA

Petankarska sekcija Vila Ana pri BŠK Polje je bila 
ustanovljena leta 2003. V letu 2009 smo imeli 
17 licenciranih igralcev in igralk, v sekciji je še 20 
rekreativnih igralcev, v neposredni bližini sedeža 
sekcije pa smo uredili 33 petankarskih igrišč, kjer 
vsako leto gostimo različna državna prvenstva 
in TOUR tekmovanja ter prirejamo tradicionalni 
rekreativni turnir Fanny Open.

ŠPORTNO DRUŠTVO 
JANČE
Gabrje pri Jančah 16,
1000 Ljubljana

Kontakt: 
Birk Srečko GSM: 041 503 964
email: 
15620426@users.siol.net
jance@zdps.si  

Društvo je bilo ustanovljeno leta 
2005 in ima 55 članov. V okvi-
ru športnega društva je bila leta 
2008 ustanovljena sekcija v pe-
tanki. Igralcev petanke imamo 
20 od tega je licenciranih 10. Na 
Jančah imamo 6 igrišč za pe-
tanko, v primeru organizacije tur-
nirja je mogoče urediti 16 igrišč. 
Prvič smo v letu 2009 uspešno 
organizirali rekreativni turnir.
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PETANKARSKI ANALI
DOMAČA TEKMOVANJA ZDPS

ZMAGOVALCI DP DVOJKE ČLANI

2000 SKRBINEK Jože SLOGA
 ŠPANIČ Srečko SLOGA
2001 SEVER Gregor BALINČEK
 PODGORŠEK Klemen BALINČEK
2002 ANTONIJEVIČ Dragan MOČVIRNIKI
 RAMIČ Senad MOČVIRNIKI
2003 ANTONIJEVIČ Dragan MOČVIRNIKI
 RUPARČIČ Vlado MOČVIRNIKI
2004 SEVER Gregor PR' BALIN
 OPREŠNIK Valter Gregor PR' BALIN
2005 KRŠINAR Matej MOČVIRNIKI
 JAPELJ Andrej MOČVIRNIKI
2006 SEVER Gregor HRIBOVCI
 RODE Franci HRIBOVCI
2007 OPREŠNIK Valter Gregor SLOGA
 KUTLAČIČ Dragan SLOGA
2008 OPREŠNIK Valter Gregor SLOGA
 KILIBARDA Zoran SLOGA
2009 ANTONIJEVIČ Dragan SRŠENI
 ŠERUGA Andrej SRŠENI

ZMAGOVALKE DP DVOJKE ČLANICE

2000 DERMOTA Mateja MEDVEDI
 PUH Alja MEDVEDI
2001 KUJAVEC Darinka PR' BALIN
 SEVER Ksenja PR' BALIN
2002 KUJAVEC Darinka PR' BALIN
 DERMOTA Mateja PR' BALIN
2003 KLAKOČER Mojca KOJOTI 
 FINK Mateja KOJOTI 
2004 KRŠINAR Slavica MOČVIRNIKI
 TRAVEN JAPELJ Monika MOČVIRNIKI
2005 SEVER Mateja POLJE
 GOVEDNIK Božena POLJE
2006 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
 KUJAVEC Darinka SRŠENI
2007 KRŠINAR Slavica MOČVIRNIKI
 TRAVEN JAPELJ Monika MOČVIRNIKI
2008 ZUPANC Nataša SLOGA
 KRUŠIČ Tatjana SLOGA
2009 KUJAVEC Darinka SRŠENI
 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
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ZMAGOVALCI DP MIX ČLANI

2003 ANTONIJEVIČ Dragan MOČVIRNIKI
 TRAVEN JAPELJ Monika MOČVIRNIKI
2004 SKRBINEK Jože SLOGA
 LOTRIČ Nataša SLOGA
2005 SEVER Gregor POLJE
 SEVER Mateja POLJE
2006 SKRBINEK Jože SLOGA
 LOTRIČ Nataša SLOGA
2007 RAMIČ Senad MOČVIRNIKI
 TRAVEN JAPELJ Monika MOČVIRNIKI
2008 MRAK Rok MEDVEDI
 JAMNIK Kaja MEDVEDI
2009 MRAK Rok MEDVEDI
 JAMNIK Kaja MEDVEDI

ZMAGOVALCI DP 
POZICIJSKO IZBIJANJE ČLANI

2000 ZORC Andrej SLOGA
2001 KUTLAČIČ Dragan BALINČEK
2002 OPREŠNIK Valter Gregor BALINČEK
2003 OPREŠNIK Valter Gregor PR' BALIN
2004 RAMIČ Senad MOČVIRNIKI
2005 OPREŠNIK Valter Gregor POLJE
2006 RODE Franci HRIBOVCI
2007 ANTONIJEVIČ Dragan SRŠENI
2008 SEVER Gregor HRIBOVCI
2009 MARINKOVIČ Dragan MEDVEDI

ZMAGOVALKE  DP 
POZICIJSKO  IZBIJANJE ČLANICE

2001 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2002 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2003 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2004 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2005 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2006 GORENC Karmen SLOGA
2007 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2008 SEVER Mateja HRIBOVCI
2009 JAMNIK Kaja MEDVEDI
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PETANKARSKI ANALI
DOMAČA TEKMOVANJA ZDPS

ZMAGOVALCI DP POSAMEZNO 
ČLANI

2000 SKRBINEK Jože SLOGA
2001 BRODNIK Gorazd HRIBOVCI
2002 SKRBINEK Jože SLOGA
2003 SEVER Gregor PR' BALIN
2004 OPREŠNIK Valter Gregor PR' BALIN
2005 SEVER Gregor POLJE
2006  SEVER Gregor HRIBOVCI
2007 BRAČKO Igor MEDVEDI
2008 OPREŠNIK Valter Gregor SLOGA
2009 MRAK Rok MEDVEDI

ZMAGOVALCI DP MIX TROJKE 
ČLANI-ČLANICE

2009 BRAČKO Igor MEDVEDI
 MRAK Rok MEDVEDI
 JAMNIK Kaja MEDVEDI

ZMAGOVALCI DP TROJKE ČLANI

2000 KOBAL Janez BALINČEK
 KUTLAČIČ Dragan BALINČEK
 RODE Franci BALINČEK
2001 RODE Franci HRIBOVCI
 BRODNIK Gorazd HRIBOVCI
 KOKALJ Sebastjan HRIBOVCI
 BOKAL Boštjan HRIBOVCI
2002 RODE Franci HRIBOVCI
 BRODNIK Gorazd HRIBOVCI
 MIHIČ Rok HRIBOVCI
2003 HEGLER Boštjan LISJAKI 
 HEGLER Janez LISJAKI 
 HEGLER Primož LISJAKI 
2004 SEVER Gregor PR' BALIN
 OPREŠNIK Valter Gregor PR' BALIN
 KUTLAČIČ Dragan PR' BALIN
 VRBANIČ Zoran PR' BALIN
2005 KRŠINAR Matej MOČVIRNIKI
 ANTONIJEVIČ Dragan MOČVIRNIKI
 RUPARČIČ Vlado MOČVIRNIKI
2006 OSREDKAR Brane MEDVEDI
 MRAK Rok MEDVEDI
 BRAČKO Igor MEDVEDI
2007 JUVAN Valentin LISJAKI 
 LIPOVŠEK Martin LISJAKI 
 RETELJ Samo LISJAKI 
2008 OPREŠNIK Valter Gregor SLOGA
 KILIBARDA Zoran SLOGA
 DOVŽAN Matevž SLOGA
2009 RODE Žan HRIBOVCI
 RODE Franci HRIBOVCI
 BRODNIK Gorazd HRIBOVCI
 KOKALJ Sebastjan HRIBOVCI
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EKIPNI DRŽAVNI PRVAKI
2000 SLOGA
2001 SLOGA
2002 PR' BALIN
2003 PR' BALIN
2004 MOČVIRNIKI
2005 POLJE
2006 SLOGA
2007 HRIBOVCI
2008 SLOGA
2009 MEDVEDI

ZMAGOVALKE DP POSAMEZNO 
ČLANICE

2000 KUJAVEC Darinka BALINČEK
2001 KUJAVEC Darinka PR' BALIN
2002 SEVER Mateja HRIBOVCI
2003 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2004 KRŠINAR Slavica MOČVIRNIKI
2005 TRAVEN JAPELJ Monika MOČVIRNIKI
2006 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
2007 ZUPANC Nataša SLOGA
2008 KUJAVEC Darinka SRŠENI
2009 ŠERUGA Tatjana SRŠENI

ZMAGOVALKE DP TROJKE ČLANICE

2001 SEVER Mateja HRIBOVCI
 MIHIČ Maja HRIBOVCI
 RODE Barbara HRIBOVCI
2002 KUJAVEC Darinka PR' BALIN
 SEVER Ksenja PR' BALIN
 DERMOTA Mateja PR' BALIN
2003 GORENC Karmen SLOGA
 LOTRIČ Nataša SLOGA
 ZUPANC Nataša SLOGA
2004 KRŠINAR Slavica MOČVIRNIKI
 TRAVEN JAPELJ Monika MOČVIRNIKI
 JAPELJ Anka MOČVIRNIKI
2005 GORENC Karmen SLOGA
 LOTRIČ Nataša SLOGA
 ZUPANC Nataša SLOGA
2006 SEVER Mateja HRIBOVCI
 VRBINC Mateja HRIBOVCI
 RODE Špela HRIBOVCI
2007 KUJAVEC Darinka SRŠENI
 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
 KVARTUH Mateja SRŠENI
2008 KUJAVEC Darinka SRŠENI
 ŠERUGA Tatjana SRŠENI
 KVARTUH Mateja SRŠENI
2009 BRAČIČ Laura MEDVEDI
 PUH Alja MEDVEDI
 BRAČIČ Marija MEDVEDI
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PETANKARSKI ANALI  
TEKMOVANJA ZDPS – MLADINCI, CICIBANI

OTROŠKA LIGA 2002/2003 

1.  mesto:  FERMA SLOGA 
2.  mesto:  MEDVEDKI FUŽINE 
3.  mesto:  TVD DOMŽALE 

OTROŠKA LIGA 2002/2003 

1.  mesto:  FERMA SLOGA 
2.  mesto:  MEDVEDKI FUŽINE 
3.  mesto:  TVD DOMŽALE 

MLADINSKA LIGA 2005:

1.  mesto:  AIWA (PETANQUE-SLOGA)
2.  mesto:  MEDVEDKI FUŽINE
3.  mesto:  DOMŽALE-DOLSKO

DP MLADINCI DVOJKE 2007

1. RODE ŽAN, RODE ŠPELA - Hribovci
2. MARINKOVIČ Dragan, KOREZ Peter -Medvedi
3. JAMNIK KAJA, BRAČIČ SIMON - Medvedi

DP POSAMEZNO CICIBANI 2003 

1.  mesto:  PLUT ROK 
2.  mesto:  GOVEDNIK KATJA 
3.  mesto:  VORIH ANA 

DP CICIBANI 2006

1.  mesto:  KVARTUH JAKA (SRŠENI DOMŽALE)
2.  mesto:  ŠERUGA JERA (SRŠENI DOMŽALE)
3.  mesto:  JAPELJ KATARINA (MOČVIRNIKI)

MLADINSKA LIGA 2007

1.  mesto:   MEDVEDKI 
2.  mesto:  SRŠENI 
3.  mesto:  MOČVIRNIKI AIWA 

DP POSAMEZNO MLADINCI 2003 

1.  mesto:  DOVŽAN MATEVŽ
2.  mesto:  SRNEC BLAŽ
3.  mesto:  VRBINC MATEJA

DP MLADINCI POSAMEZNO 2006

1.  mesto:  RODE ŽAN (HRIBOVCI DOLSKO)
2.  mesto:  SPRUK GREGA (MOČVIRNIKI)
3.  mesto:  KRUŠIČ NIKA (SRŠENI DOMŽALE)

MLADINSKA LIGA 2004

1.  mesto:  MEDVEDI FUŽINE
2.  mesto:  SLOGA-PETANKA
3.  mesto:  PR'BALIN

DP MLADINCI DVOJKE 2006

1.  KVARTUH Jaka, KVARTUH Kaja (Sršeni)
2.  BRAČIČ Simon, JAMNIK Kaja (Medvedi)
3.  RODE Žan, RODE Špela (Hribovci)

DP MLADINCI POSAMEZNO 2004

1.  mesto:  MATJAŽ VRBINC (PR' BALIN)
2.  mesto:  KAJA JAMNIK (MEDVEDI FUŽINE)
3.  mesto:  LUKA LUKŠA (SLOGA)

MLADINSKA LIGA 2006

1.  mesto:  MEDVEDKI FUŽINE
2.  mesto:  SRŠENI - HRIBOVCI
3.  mesto:  VILA ANA (POLJE)
3.  mesto:  AIWA (SLOGA – PETANQUE)

DP CICIBANI 2005

1.  mesto:  KVARTUH JAKA
2.  mesto:  VORIH ANA
3.  mesto:  POLJANŠEK KLEMEN

DP CICIBANI 2007

1.  mesto:  JAPELJ KATARINA (MOČVIRNIKI)
2.  mesto:  KRŠINAR TEA (MOČVIRNIKI)
3.  mesto:  VORIH TIM (VILA ANA)

DP MLADINCI POSAMEZNO 2005

1.  mesto:  VRBINC MATJAŽ
2.  mesto:  BRAČIČ SIMON
3.  mesto:  RODE ŽAN

DP MLADINCI POSAMEZNO 2007

1.  mesto:  KVARTUH JAKA (SRŠENI Domžale) 
2.  mesto:  RODE ŽAN (HRIBOVCI Dolsko) 
3.  mesto:  SPRUK GREGA (Močvirniki)
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DP MLADINCI POSAMEZNO 2008

1.  JAMNIK Kaja (Medvedi)
2.  MARINKOVIČ Dragan (Medvedi)
3.  KOBAL Žiga (Zarja Balinček)
3.  VORIH Ana (Vila Ana)

DP CICIBANI POSAMEZNO 2008

1.  KRŠINAR Tea (Močvirniki Zarja)
2.  VORIH Timotej (Vila Ana)
3.  JAPELJ Katarina (Močvirniki Zarja)
3.  HEGLER Blaž (Sloga)

DP CICIBANI 2009

1.  mesto:  ŠERUGA Jera (Sršeni)
2.  mesto:  KRŠINAR Tea (Močvirniki Zarja)
3.  mesto:  Hegler Blaž (Lisjaki)
3.  mesto:  ŠERUGA Meta (Sršeni)

DP MLADINCI POSAMEZNO 2009

1.  mesto:  JAMNIK Kaja (Medvedi)
2.  mesto:  ŠERUGA Urša (Sršeni)
3.  mesto:  KVARTUH Jaka (Sršeni)
3.  mesto:  VORIH Ana (Vila Ana)

DP DVOJKE MLADINCI IN CICIBANI

1.  KRŠINAR Tea, VORIH Ana (mešana) 
2.  KVARTUH Jaka, ŠERUGA Neža (Sršeni)
3.  JAMNIK Kaja, RISTIČ Sara (mešana)
3.  ŠERUGA Jera, ŠERUGA Urša (Sršeni))
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PETANKARSKI ANALI
MEDNARODNA TEKMOVANJA

KONČNI VRSTNI RED TEKMOVANJA CENTROPE CUP

 2005 2006 2007 2008 2009
1. mesto  MADŽARSKA ČEŠKA ČEŠKA ČEŠKA ČEŠKA
2. mesto  SLOVENIJA SLOVENIJA SLOVENIJA SLOVENIJA POLJSKA
3. mesto  POLJSKA MADŽARSKA MADŽARSKA POLJSKA SLOVENIJA
4. mesto  ČEŠKA POLJSKA AVSTRIJA AVSTRIJA MADŽARSKA
5. mesto  SLOVAŠKA AVSTRIJA POLJSKA MADŽARSKA SLOVAŠKA
6. mesto  AVSTRIJA SLOVAŠKA SLOVAŠKA SLOVAŠKA AVSTRIJA

NASTOPI SLOVENSKIH REPREZENTANC

leto prvenstvo reprezentanca uvrstitev  uvrstitev v natančnem izbijanju

2000  SP ČLANI  KOBAL JANEZ  Pokal narodov SKRBINEK JOŽE - 29. mesto
 Faro - Portugalska  HEGLER JANEZ osmina finala
   RODE FRANCI 

  SKRBINEK JOŽE

2000  SP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA  Pokal narodov 
 Hyres - Francija  SEVER KSENJA prvi krog
   DERMOTA MATEJA

2001  SP ČLANI  HEGLER JANEZ Pokal narodov ZORC ANDREJ - 31. mesto
 Monako  RODE FRANCI četrtfinale    

  SKRBINEK JOŽE 
  ZORC ANDREJ

2001  EP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA Pokal narodov 
 Strasbourg  SEVER KSENJA četrtfinale    

 Belgija KLAKOČER MOJCA 
  LOTRIČ NATAŠA

2001  SP MLADINCI  KUTLAČIČ DRAGAN Pokal narodov KUTLAČIČ DRAGAN – 7. mesto
 Lons la Sounier  BUTINAR JURE osmina finala    

 Francija BERČAN TINA 
  BERČAN MATEJA

2002  SP ČLANI  BRAČKO IGOR Pokal narodov SEVER GREGOR – 18. mesto
 Grenoble  RODE FRANCI osmina finala    

 Francija SEVER GREGOR 
  PRUSNIK HINE

2002  SP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA Pokal narodov KUJAVEC DARINKA – 24. mesto
 La Toque  ŠERUGA TATJANA osmina finala    

 Kanada KLAKOČER MOJCA 
  HASNAŠ MATEJA

2002  SP MLADINCI  VRBINC MATJAŽ Pokal narodov VRBINC MATJAŽ – 15. mesto
 Haine Saint Pierre  VRBINC MATEJA osmina finala    

 Belgija FRANCELJ VESNA 
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leto prvenstvo reprezentanca uvrstitev  uvrstitev v natančnem izbijanju

2003  SP ČLANI  BRAČKO IGOR Pokal narodov OPREŠNIK GREGOR – 24. mesto
 Ženeva  SKRBINEK JOŽE četrtfinale    

 Švica OPREŠNIK GREGOR 
  OSREDKAR BRANE

2003  EP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA Pokal narodov ŠERUGA TATJANA – 11. mesto
 Rastatt  ŠERUGA TATJANA prvi krog    

 Nemčija LOTRIČ NATAŠA 
  HASNAŠ MATEJA

2003  SP MLADINCI  BRAČIČ SIMON Pokal narodov LUKŠA LUKA – 27. mesto
 Brno - Češka  KEBER ŽIGA prvi krog    

  DOVŽAN MATEVŽ
  LUKŠA LUKA

2004  SP ČLANI  BRAČKO IGOR Pokal narodov OPREŠNIK GREGOR – 11. mesto
 Grenoble  ANTONIJEVIČ D. drugi krog    

 Francija OPREŠNIK GREGOR 
  KILIBARDA ZORAN

2004  SP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA Pokal narodov ŠERUGA TATJANA – 25. mesto
 Maspalomas  ŠERUGA TATJANA osmina finala    

 Španija VRBINC MATEJA 
  HASNAŠ MATEJA 

2004  EP MLADINCI  VRBINC MATJAŽ Pokal narodov VRBINC MATJAŽ – 12. mesto  
 Dudelange  VRBINC MATEJA prvi krog    
 Luksemburg DOVŽAN MATEVŽ

  KVARTUH KAJA 

2005  SP ČLANI  SEVER GREGOR Pokal narodov OPREŠNIK GREGOR – 18. mesto
 Uccle - Belgija  KUTLAČIČ DRAGAN drugi krog    

  OPREŠNIK GREGOR 
  VRBANIČ ZORAN

2005  EP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA Pokal narodov ŠERUGA TATJANA – 8. mesto
 Odense - Danska  ŠERUGA TATJANA prvi krog    

  HASNAŠ MATEJA

2006  SP ČLANI  ANTONIJEVIČ D. Pokal narodov RAMIČ SENAD – 40. mesto  
 Grenoble  KRŠINAR MATEJ prvi krog    
 Francija SPRUK MIRAN

  RAMIČ SENAD

2006  SP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA Pokal narodov ŠERUGA TATJANA – 30. mesto
 Grenoble  ŠERUGA TATJANA osmina finala    

 Francija HASNAŠ MATEJA 
  TRAVEN JAPELJ M.

2006  EP MLADINCI  MARINKOVIČ D. Pokal narodov RODE ŽAN – 19. mesto   
 Martigny - Švica BRAČIČ SIMON prvi krog    
  RODE ŽAN

  KEBER ŽIGA  
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MEDNARODNA TEKMOVANJA

leto prvenstvo reprezentanca uvrstitev  uvrstitev v natančnem izbijanju

2007  SP ČLANI  BRAČKO IGOR  Pokal narodov OPREŠNIK GREGOR – 24. mesto
 Pattaya - Tajska  RODE FRANCI četrtfinale
   OPREŠNIK GREGOR 

  SEVER GREGOR

2007  EP ČLANICE  KUJAVEC DARINKA  Pokal narodov ŠERUGA TATJANA – 10. mesto
 Ankara - Turčija  ŠERUGA TATJANA prvi krog
   KVARTUH MATEJA
  ŽABJEK SLAVICA

2008  EP MLADINCI  JAMNIK KAJA Pokal narodov MARINKOVIČ DRAGAN – 10. mesto
 Nieuwegein  MARINKOVIČ D. 2. mesto    

 Nizozemska RODE ŽAN  najboljša uvrstitev
  KEBER ŽIGA slovenskih reprezentanc

2009  EP ČLANI MRAK ROK Pokal narodov MRAK ROK – 26. mesto
 Nica – Francija  MARINKOVIČ D. osmina finala    

  RODE ŽAN 
  ANTONIJEVIČ D.

2009  SP MLADINCI  JAMNIK KAJA Pokal narodov VORIH ANA – 13. mesto
 Monastir  VORIH ANA četrtfinale    

 Tunizija KVARTUH JAKA 

2009  SREDOZEMSKE  KUJAVEC DARINKA Končno 5. mesto 
 IGRE  ŠERUGA TATJANA     

 Pescara - Italija 


