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Zadeva: Poročilo o razgovorih s predsednikom »PK Dalmatino«
V času izvedbe CC v Sloveniji sem imel priliko govoriti s predsednikom
petankarskega kluba Dalmatino iz Šibenika gospodom Milanom Gnjidićem, ki se je
skupaj s svojimi tremi člani udeležil tega tekmovanja. Ob tej priliki me je kot
predsednika Zveze uradno povabil, da se udeležim prvega turnirja v petanki, ki ga
organizira PK Dalmatino v Šibeniku, kjer bi imela tudi pogovore v zvezi s stanjem
petanke na Hrvaškem, možnostmi nadaljnjega sodelovanja, itd. Vabilo sem z
veseljem sprejel ne samo kot predsednik ZDPS, ampak tudi kot predstavnik ene od
držav članic (ustanoviteljic) Centrope Cup in s ciljem, da z vsebino pogovorov
seznanim tako vodstvo Zveze kot tudi vse naše člane.
V času od 14.-15. maja 2016 je PK Dalmatino iz Šibenika organiziral odprti turnir
dvojk in trojk na lokaciji in igriščih, kjer bo tudi v prihodnje sedež oziroma lokacija PK
Dalmatino. V tem času sva se sestala z g.Gnjidićem. Seznanil me je, da je to prvi
klub petanke na Hrvaškem, ki trenutno deluje pod okriljem »Bočarskog Saveza
Hrvatske«. Glede na njegove informacije naj bi se v prihodnje ustanovili še nekateri
petankarski klubi na Hrvaškem saj petanka kot šport vedno bolj privlači vse večjo
populacijo ljudi vseh starostnih skupin. Pri ustanovitvi kluba in izvedbi prvega
tekmovanja so jim bili v veliko pomoč tako občina Šibenik, kakor tudi kar nekaj
delovnih organizacij kot sponzorjev oziroma donatorjev. V veliko pomoč so jim bili
tudi člani Bavarske petankarske Zveze oz. njihov predsednik, ki se je prvega turnirja
tudi sam udeležil. Od ideje do ustanovitve kluba in izvedbe tekmovanja je preteklo
komaj šest mesecev. Po posredovanih podatkih ima klub trenutno skupno približno
60 članov in članic v vseh kategorijah, se pa število članov še povečuje, saj je interes
precej velik. Zainteresirani so za aktivno sodelovanje s Petankarsko Zvezo Slovenije
in možnostmi za udeležbo na Centrope Cup in drugih turnirjih v Sloveniji v bodoče.
Dogovorila sva se za tesnejše sodelovanje in pretok informacij v obeh smereh. Tako
bo ZDPS posredovala informacije o organizaciji in izvedbi turnirjev v petanki v
Sloveniji, kakor tudi oni nam o tem kdaj in kje bodo organizirani turnirji pri njih.
Informacije se bodo izmenjevale pravočasno ob začetku leta zaradi uskladitve
oziroma upoštevanja koledarja tekmovanj in da ne bi prišlo do morebitnega
podvajanja. Na ta način bi neposredno seznanjali svoje člane tako v Sloveniji kot na
Hrvaškem o možnostih udeležb na turnirjih. Dogovorila sva se o možnostih
neposrednega sodelovanja tudi pri izobraževanju kadrov na področju vodenja
turnirjev in sojenja. Seveda pa bo prihodnost pokazala nadaljnje možnosti razvoja in
medsebojnega sodelovanja.
Opravil sem kar nekaj informativnih razgovorov tudi z drugimi hrvaškimi predstavniki,
ki so sodelovali v organizacijskem odboru za pripravo in izvedbo turnirja v Šibeniku.
Občutek sem dobil, da vlada med njimi enotnost in velika želja do razvoja petanke na
Hrvaškem. Kljub težavam, s katerimi se sedaj v začetni fazi spopadajo (računalniško
vodeno tekmovanje Švicar (Buholtz), uporaba rekreativnih krogel, odsotnost
sodnikov…itd), so pokazali veliko željo, voljo in pripravljenost za izboljšave kakor tudi
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dostopnost oz. pripravljenost za učenje in sprejemanje nasvetov in izkušenj. Dobra
volja vseh, tako organizatorjev kot tekmovalcev, je pravzaprav nadomestila v celoti
vse pomanjkljivosti, ki so bile več ali manj posledica začetnih korakov PK Dalmatino
in njenih članov.
Organizator se je potrudil in angažiral tudi lokalne medije, tako da je bil prispevek o
izvedbi prvega turnirja v petanki prikazan na HTV. Tudi sam sem imel priložnost
povedati nekaj malega o naši Zvezi, tekmovanjih pod okriljem ZDPS in stanju v
slovenski petanki, kakor tudi o Centrope Cup-u in drugih tekmovanjih v petanki v
organizaciji naših društev oz. klubov. Prav tako sem imel kratek in neformalen
razgovor s predsednikom Bavarske petankarske Zveze, ki je izrazil zanimanje za
Centrope Cup in druga tekmovanja pod okriljem Zveze, saj nas pravzaprav ne loči
velika razdalja. Posredoval sem mu elektronski naslov predsednika Zveze in kontakt
do naše spletne strani.
Ocenjujem da sem; in s tem Zveza; pridobil poleg navedenih še druge dobre in
koristne informacije ter zapažanja, ki mi bodo v pomoč pri nadaljnjem vodenju Zveze
v mojem mandatu. Vsekakor pa smo sedaj s temi pogovori naredili uraden korak k
temu, da bo pretok informacij potekal po uradnih poteh in bo lahko ZDPS sedaj
uradno in realno obveščala svoje članstvo o tekmovanjih v naši okolici.

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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