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POROČILO
o udeležbi veteranske reprezentance na Evropskem prvenstvu 2016 v Monaku
V času od 17.do 21.10.2016 je potekalo Evropsko prvenstvo za veterane 55+, ki ga
je izvedla Evropska petankarska Zveza. Organizacijo tekmovanja je prevzel Club
Bouliste Monegasque iz Monaka pod pokroviteljstvom Princa Alberta II. Prijavljenih je
bilo 28 reprezentanc.
Evropskega prvenstva za veterane so se udeležili naslednji tekmovalci: Krestič
Emsud, Lipovšek Martin, Prusnik Hinko in sam kot četrti igralec in vodja ekipe. Širši
izbor ekipe je bil sestavljen več mesecev pred odhodom na tekmovanje. Končni izbor
sem moral prilagoditi glede na situacijo, ki je nastala mesec dni pred odhodom. Eden
od kandidatov, ki bi se moral po mojem izboru udeležiti evropskega tekmovanja je bil
Osredkar Brane, ki si je žal zlomil prste na nogi kot posledico nerodnega padca.
Odločil sem se, da namesto njega vključim v skupino Prusnik Hinka, saj Herbst
Slavka zaradi nedopustnega vedenja kot kandidata za reprezentanco nisem hotel
več vključiti v končni izbor.
Z reprezentanti smo v mesecih pred odhodom na tekmovanje opravili vrsto skupnih
treningov in priprav. Pripravljali smo se dva krat na teden, največkrat na terenih ŠD
Zarja. Prav tako smo opravili več skupnih treningov z različnimi ekipami in tudi
sodelovali pri pripravah ženske reprezentance pred odhodom v Bratislavo.
Reprezentantje so se udeleževali tudi tekmovanj pod okriljem ZDPS, kakor tudi drugi
turnirjev v času pripravljalnega dela. Celotne priprave so temeljile na skupinskih
pripravah in medsebojnem spoznavanju.
Celotno organizacijo, prijavo na evropsko tekmovanje in izvedbo sem opravil sam v
sodelovanju s sekretarko Zveze. Urediti je bilo kar nekaj stvari, saj smo morali
spreminjati dokumentacijo glede na stanje pred samim odhodom. Tako sem moral
urejati tudi samo licenco za posameznika, saj je ni posedoval, predstavnik TRK pa mi
je posredoval napačne podatke, na kar smo bili kasneje opozorjeni s strani sekretarja
Evropske Zveze pri registraciji na tekmovanju. Zadevo sem uredil. S ciljem
zmanjšanja finančnih stroškov je celotna veteranska ekipa je potovala v Monako z
mojim osebnim avtomobilom. Stroške goriva, cestnine in parkirnine je (bo) krila
ZDPS.
Uvodni, kvalifikacijski del je zajemal pet krogov švicarskega sistema Bucholz. Igre so
bile zahtevne in nepredvidljive do konca. Igrali smo proti reprezentancam
Luksemburga, Estonije, Anglije, Škotske in Poljske. Po kvalifikacijah smo bili uvrščeni
na 15.mesto in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje za evropski pokal. Radeljeni smo
bili v štiri skupine po štiri. V naši skupini so bili poleg nas še reprezentance Švedske,
Rusije in Španije. Prvo tekmo smo igrali proti evropskim prvakom Španiji in jo po
razburljivi in kvalitetni igri premagali. Naslednjo igro smo igrali proti Rusiji, ki je pred
tem premagala Švedsko in izgubili po težki igri. V repasažu smo igrali proti Švedski,
ki je pred tem premagala ekipo Španije. Igra je bila izredno kvalitetna in
nepopustljiva, saj je trajala preko dveh ur. Imeli smo možnost, da zmagamo, a nam
športna sreča tokrat ni bila naklonjena.
Na koncu smo skupaj s Španijo, San Marinom in Avstrijo zasedli deveto mesto, kar je
do sedaj najboljša uvrstitev naše veteranske reprezentance na evropskih
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tekmovanjih. Z malo športne sreče bi se lahko čisto približali vrhu. Mogoče
naslednjič.
Igrišča so bila kar zahtevna in niso dovoljevala površnosti in raztresenosti. V naši
ekipi so se na žalost pojavile medsebojne napetosti in trenja, ki so tudi vplivala na
igro in razpoloženje. Razne neumestne opazke, pripombe in očitanja predvsem s
strani enega posameznika, so vnesle notranji nemir med nas vse. Pogovoril sem se z
vsemi igralci in zadevo umiril do te mere, da smo s tekmovanji bolj ali manj normalno
nadaljevali.
Celotno tekmovanje je potekalo na pokritih igriščih kluba CBM, ki lahko uredi in za
igro pripravi do 30 igrišč. Zanimivo je pa to, da so pravzaprav vsa igrišča in klubski
prostori na terasi pet nadstropij velike zgradbe in z lepim razgledom na okolico. Vsi
člani kluba CBM, kakor tudi vsi ostali ljudje, ki smo jih srečevali, so izredno ljubeznivi
in ustrežljivi. Petanka(r) je zelo cenjen šport, kar se da videti na vsakem koraku.
Tekmovanja so se vsakodnevno udeleževali visoki predstavniki Monaka, diplomatski
predstavniki in lokalne avtoritete. Gledalcev je bilo vsak dan kar precej, čeprav je
veljal kar visok nivo zagotavljanja varnosti pri dostopu na prizorišče tekem.
Ob zaključku tekmovanja smo bili seznanjeni tudi z zelo neprijetno novico, ki nam jo
je na zaključni večerji posredoval predsednik CEP Mike Pegg. Reprezentanco
Nemčije so diskvalificirali, saj so odkrili goljufanje pri uporabi petankarskih krogel.
Krogla(e) je bila načrtno predelana in pri tem je bilo kot polnilo uporabljeno živo
srebro in lanena vlakna. Preiskava še ni v celoti zaključena. Ko bo, bo CEP uradno z
njo seznanil vso petankarsko javnost. Ostal pa je velik moralni madež. CEP bo tudi v
prihodnje na evropskih tekmovanjih, s ciljem zagotavljanja »čistosti« športa,
dosledno izvajal vse kontrole; tako ustreznosti krogel, kakor tudi dopinško kontrolo in
kontrolo prisotnosti alkohola in drugih substanc po izdihanem zraku.
Ob koncu bi dodal le to, da smo pokazali s svojo igro in srčnostjo napredek ter s tem
vzbudili veliko zanimanja in pohval s strani mnogih reprezentanc. Pohvale in čestitke,
ki sem jih prejemal kot vodja ekipe, so bile glede tega zelo jasne.

Selektor reprezentance veteranov:
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