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ZDPS-SEL/2016-01
POROČILO O DELU SELEKTORJA ŽENSKE REPREZENTANCE ZA LETO 2016
Preden začnem, prilagam izvleček iz svojega Programa za delo z reprezentanco v letih
2012-2016:
»Najprej bi rad poudaril, da je moj namen postopno pomladiti žensko
reprezentanco in izgraditi homogeno ter močno ekipo, ki bo dalj časa dostojno
zastopala Slovenijo na velikih mednarodnih tekmovanjih. Rezultatski cilj v prvih
štirih letih pa je popeljati Slovenijo med 8 najboljših ekip v Evropi in 16 na
svetu.
Prvi in najbolj pomemben dejavnik so igralke ter njihova pripravljenost za treniranje,
trening tekme in nastope na močnih mednarodnih turnirjih v fazi priprave. Drugi
pomemben dejavnik je čas, ki je na razpolago za pripravo, in čas, ki si ga lahko vzamejo
igralci ter selektor. Tretji pomemben faktor je razumevanje in pripravljenost na
sodelovanje matičnih klubov, glede udeležbe njihovih igralcev na pripravah, treningih,
predvsem pa na tekmah TOUR tekmovanja, CC in na močnih mednarodnih turnirjih
(tukaj pričakujem tudi denarno podporo ZDPS). Program se bo glede na prej povedano
ustrezno dopolnjeval in spreminjal.«
Skladno s programom za delo z reprezentanco sem kot ogrodje reprezentance za
nastop na evropskem prvenstvu izbral štiri igralke, ki so odlično igrale na zadnjem
svetovnem prvenstvu v Bangkoku, in sicer Kajo Jamnik, Teo Kršinar, Darinko Kujavec in
Tatjano Šeruga. Nabor kandidatk sem tudi letos razširil in na treninge ponovno povabil
še Jero Šeruga, Veroniko Prohart, ter Mojco Herbst. Zaradi objektivnih zasebnih
razlogov se treningov nista mogli udeleževati Jera Šeruga in Mojca Herbst. Žal pa sem
zaradi vsem znanih pripetljajev ter odločitve izvršnega odbora, da se igralka Tatjana
Šeruga dodatno kaznuje z enoletno prepovedjo nastopanja za reprezentančne selekcije,
celotno pripravljalno obdobje imel na voljo le 4 igralke. Vse kandidatke pa so vse svoje
obveznosti opravile vestno, prizadevno in z veliko vnemo. V času priprav smo opravili
več kot 120 ur načrtovanih treningov. Tekmovanja TOUR in Centrope Cup sem izkoristil
za preverjanje trenutne forme kandidatk, igre v različnih postavitvah in na različnih
mestih, ter taktično pripravo in uigravanje ekipe. Ena reprezentantka – Darinka Kujavec se je uspešno udeležila tudi dveh velikih turnirjev v Franciji – v Espalionu in v Millau. Tri
reprezentantke – Kaja Jamnik, Darinka Kujavec in Veronika Prohart - pa so formo pilile
tudi na velikem mednarodnem turnirju v Maseeiku, Belgija, dobrih 20 dni pred začetkom
EP, kar je zelo pozitivno vplivalo na igre naše reprezentance na EP. Poleg tega smo
imeli tudi nekaj lažjih trening-tekem in poldnevnih delavnic. Tokrat smo v celoti izpeljali
načrtovane treninge, tako da je bil zastavljeni cilj – uvrstitev med 8 najboljših
reprezentanc v Evropi – glede na vloženo delo še nekoliko bolj dosegljiv.
Evropsko prvenstvo v Bratislavi
Na evropsko prvenstvo smo odpotovali v zasedbi Kaja Jamnik, Darinka Kujavec, Tea
Kršinar in Veronika Prohart. Za slednjo je bilo to prvo večje mednarodno tekmovanje in
priložnost za pridobivanje dragocenih izkušenj.
Uvodni kvalifikacijski del se je igral po švicarskem sistemu, s časovnim limitom 75 min
plus 2 dodatna obrata (Bucholz, pet krogov). Udeleženih je bilo 32 ekip. Prvih 16
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uvrščenih ekip je napredovalo v osmino finala evropskega prvenstva, drugih 16 pa v t.i.
Pokal narodov. V nadaljevanju se je igralo v 4 skupinah, po kup sistemu, kar pomeni, da
so v četrt finale napredovali prvi dve uvrščeni ekipi iz vsake skupine.
Žreb nam je za prvega nasprotnika dodelil ekipo Nemčije, ki sodi v zgornji dom evropske
petanke in se redno uvršča vsaj med 8 najboljših, so pa že tudi nosilke bronaste medalje
z EP v Ljubljani 2010. Nemke so tekmo odlično začele in tudi hitro zaključile s
prepričljivo zmago 13:3. V drugem kolu smo naleteli na vedno neugodne Finke, a smo,
predvsem zahvaljujoč izvrstnemu bližanju, zmagali z rezultatom 13:5. Tretjo tekmo smo
igrali proti favorizirani ekipi Češke, ki je imela za to prvenstvo visoke cilje - uvrstitev med
4 najboljše. Tekma je bila nervozna in, če ne bi bilo časovne omejitve, bi glede na potek
igre lahko tudi zmagali. Tako pa je bil na koncu rezultat 10:6 za Češko. Ker smo imeli že
2 poraza, smo četrto in potem peto tekmo morali nujno zmagati, če smo se želeli uvrstiti
med najboljših 16 in tako ohraniti možnost za dosego zastavljenega cilja – uvrstitve med
8 najboljših v Evropi. Žreb nam je dodelil ekipo Slovaške, ki pa igralsko ni bila na ravni
naših deklet, tako da smo tekmo hitro dobili z rezultatom 13:4 in tako ostali v igri za
uvrstitev med 16 najboljših. Odločilno tekmo smo igrali proti starim znankam, odličnim
Izraelkam, ki smo jih na svetovnem prvenstvu v Bangkoku uspeli premagati v pravi
srhljivki (na koncu je bilo 10:9). In ravno v tej tekmi smo pokazali pravi karakter in
suvereno zmagali 13:5. Kar 10 ekip je imelo na koncu po 3 zmage, tako da smo se
zaradi slabšega Bucholza uvrstili na 15 mesto. Prvi korak je bil uspešno narejen.
Za napredovanje med 8 najboljših pa smo tradicionalno dobili izjemno težko skupino kar
je bil posledično še dodaten izziv za našo ekipo. Poleg nas so bile v skupini 2-uvrščene
po 5 krogih švicarja, ekipa Poljske, potem aktualne svetovne in evropske prvakinje
Španke ter ekipa Nemčije, ki nas je v prvi tekmi prepričljivo ugnala. Prvo tekmo smo
igrali proti Poljakinjam, kjer smo po slabem začetku in po večkratnih rošadah, spremenili
taktiko in z odličnim bližanjem najprej izničili prednost Poljske, potem pa popolnoma
obrnili potek igre in na koncu, po več kot 2 uri igre zmagali 13:11. In ravno na tem
primeru se je pokazala prava vrednost ekipe – saj so vse 4 punce, kljub izjemno težkem
položaju, dale dobesedno vse od sebe in, z nogometnim žargonom povedano, »pustile
dušo na terenu«. Zmaga je bila izjemno pomembna, saj so v drugi tekmi Španke za las
ušle porazu. Odlične Nemke so šele na koncu popustile in izgubile 13:12. Sledila je
tekma proti Špankam, kjer smo igrali dobro, a se je jeziček na tehtnici, predvsem
zahvaljujoč izkušnjam, prevesil na stran favoritinj. Izgubili smo 13:6 in vse svoje misli
usmerili v najbolj pomembno tekmo v zgodovini slovenske petanke. Pričakovali smo
ekipo Nemčije, a so jih Poljakinje dobesedno pometle in zmagale 13:4. Seveda so bile
odločene zmagati in se nam oddolžiti za poraz na prvi tekmi, a je imela naša ekipa
velikanski motiv, odločenost, znanje, igro podrejeno timu in potrpežljivost, ki ji Poljakinje
tudi tokrat niso bile kos. V izredno napeti tekmi, spet po več kot dveh urah igre smo
dosanjali naše sanje, zmagali 13:10 in dosegli zgodovinsko najboljšo slovensko uvrstitev
na evropskih in svetovnih prvenstvih, uvrstitev med 8 najboljših ekip na starem
kontinentu!
In sploh ne bo neskromno, če tukaj povem, da bi bil ta uspeh lahko še večji, če bi nam
bil četrtfinalni žreb samo malo bolje naklonjen. Tako smo (spet tradicionalno, toda
verjetno ne slučajno) kot nasprotnika dobili ekipo Francije, ki je kasneje, brez izgubljene
tekme, tudi zmagala na tem prvenstvu.
Na tekmovanju v natančnem izbijanju je Slovenijo tokrat že drugič zastopala Kaja
Jamnik, ki je z doseženih 30 pik zasedla izvrstno 5. mesto v kvalifikacijah, medtem ko je
v repesažu dosegla 17 pik in se na koncu uvrstila med 20 najboljših.
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Uvrstitve Slovenije na EP v Bratislavi in ugotovitve
Rezultati kvalifikacij:
Slovenija - Nemčija 3:13
Slovenija - Finska 13:5
Slovenija - Češka 6:10
Slovenija - Slovaška 13:4
Slovenija - Izrael 13:5
15. mesto po petih krogih Švicarja.
Osmina finala:
Slovenija - Poljska 13:11
Nemčija - Španija 12:13
Nemčija - Poljska 4:13
Slovenija - Španija 6:13
Repesaž: Slovenija - Poljska 13:10

5. mesto – končna uvrstitev
5. mesto v kvalifikacijah v natančnem izbijanju, ter končna uvrstitev med 20
najboljših – Kaja Jamnik.
Tekmovalni cilj, uvrstitev med 8 najboljših ekip v Evropi smo dosegli. Tehnično in
taktično so punce odigrale zrelo, dovolj kakovostno in agresivno. Posebej v odločilnih
momentih in na odločilnih tekmah. Poudaril bi, da se je poznala odsotnost izkušene
izbijalke, Tatjane Šeruga. Z bolj agresivnim konceptom igre in bolj sigurnim izbijanjem bi
lahko na tem prvenstvu zagotovo ciljali tudi višje. Zato pa so bile reprezentantke toliko
bolj uspešne pri bližanju, ki je bilo ključ do doslej največjega uspeha slovenske petanke.
Seveda so bili v igri ekipe prisotni padci, a so le-ti sestavni del tovrstnih tekmovanj, ki so
za vse udeležence izjemno naporna, tako fizično, kot tudi mentalno in psihično. Tudi
pogoji v hali so bili izjemno težki – od neznosne vročine in pomanjkanja prezračevanja
do obilice prahu, ki se je nenehno dvigal z igrišč.
Ekipo je tudi tokrat krasil timski duh, enotnost in tovarištvo vseh - tako igralk, kot tudi
selektorja. Kot sem že omenil po svetovnem prvenstvu v Bangkoku, ima ta ekipa
zagotovo potencial za še večje dosežke in je vredno nadaljevati začeto delo.
Beseda na koncu 5-letnega mandata
Na koncu 5-letnega mandata lahko s ponosom zapišem, da sem, kot selektor in trener,
zadovoljen z opravljenim delom, posebej z velikim napredkom v igri ter seveda z
izpolnitvijo obeh zastavljenih tekmovalnih ciljev – priti med 16 najboljših na svetu, z
osvojenim 11. mestom na SP v Bangkoku 2015, ter med 8 najboljših v Evropi s 5.
mestom na EP v Bratislavi 2016. Dodatno bi rad izpostavil tudi osvojitev 1. mesta v
pokalu narodov na EP v Gentu 2012, ter izvrstna rezultata v preciznem izbijanju Tatjane
Šeruga – 5. mesto na SP v Montaubanu 2013, ter 5. mesto na EP v Mersinu 2014.
Seveda smo lahko vse to dosegli le skupaj, kot izjemno homogen tim, in sicer: Kaja
Jamnik, Darinka Kujavec, Tea Kršinar, Tatjana Šeruga, Nataša Novak ter Veronika
Prohart. Hvala vsem igralkam, tudi tistim, ki so kot kandidatke sodelovale le na treningih,
na vloženem trudu, času, na razumevanju, potrpljenju in več kot zglednem sodelovanju.
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Na koncu se bi zahvalil tudi klubom Zarja, Sloga in Medvedi, za prijaznost in dovoljenje
za nemoteno izvajanje treningov na njihovih igriščih.

Selektor ženske reprezentance Slovenije,
Dragan Antonijević

Ljubljana, 21.9.2016

4

