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Sanjska vrnitev Slovenije v Centrope Cup  

 
Prispeval Anta 06.05.2011 ob 12:33  

 

Dunaj, 30.4.2011 - Slovenski petankarji so se, po enoletnem premoru, na najlepši na čin vrnili v Centrope Cup. 

Na sam vrh se je povzpela ekipa Sloge v sestavi Kutlačič Dragan, Podgoršek Klemen in Jože Skrbinek, tretje mesto so osvojili Sršeni v sestavi Dragan Marinkovi ć, Dina 
Kujavec in Dragan Antonijević, med prvih 16 ekip pa so se uvrstile še tri ekipe, in sicer Hrast (Dobaj Jozef, Brumec Jozef in Lars Helmer Douglas), SLO-MIX (Zadravec 
Miro, Spruk Miran in Osredkar Brane) ter še ena ekipa Sloge (Zupanc Nataša, Kilibarda Zoran in Dovžan Matevž).  

Tekmovanje je potekalo v prekrasnem ambientu gradu Schloss Laudon v predmestju Dunaja. Nastopilo je 77 trojk iz Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Poljske, 
Slovenije, Ukrajine in Nem čije. Sistem tekmvanja je bil rahlo spremenjen, saj se je igralo 6 krogov švicarja po Buchholzu, z omejenim časom (50 min plus en obrat), 8 
najboljših ekip pa se uvrsti naprej. Časovna omejitev je veljala vse do finalnih obračunov za prvo in tretje mesto. 

Tereni so bili kar zahtevni, večinoma ozke potke med drevesi, z razli čnimi podlagami, z izjemo osmih igriš č, ki so bila standardne velikosti, toda s trdo, nepredvidljivo 
podlago. 

 

Slovenski otok na Dunaju 

Slovenski petankarji smo, poleg zares odli čne igre, pokazali, da znamo stopiti skupaj, pozabiti klubsko pripadnost in sr čno bodriti svoje tovariše, saj je skupni cilj vseh nas 
prekiniti neugodno tradicijo večno drugega in končno zasesti prvo mesto v skupnem seštevku CC pokala. Kot je bilo na zadnjih turnirjih za CC v navadi, smo tudi tokrat 
oblikovali »slovenski otok«, kjer smo se zbirali v premorih med igrami in si v sproš čeni atmosferi izmenjevali koristne in malo manj koristne informacije o nasprotnikih, 
terenih, cenah pijače itd... Vendar nam je, kot nekakšno nepisano pravilo Centrope Cupa, spet ostal malce grenak priokus, saj se ekipi Hrasta s svojo novo švedsko 
pridobitvijo, Lars Helmer Douglasom, kot edini ekipi s petimi zmagami ni uspelo uvrstiti v naslednji krog. Še enkrat velja poudariti, da smo v celoti Slovenci prikazali odli čne 
igre – ekipi Sloge in Sršenov sta odigrali po 9 tekem in zabeležili le en poraz (Sloga v predtekmovanju, Sršeni pa v polfinalu). V tej lu či je treba poudariti, da je takšen 
sistem tekmovanja zelo utrujajo č (finalisti so bili 14 ur na nogah, od tega pa je bilo cca 11 ur čiste igre!), poleg tega pa je skoraj nemogo če nadzorovati, ali se vsi rezultati 
vpisujejo pravilno in preprečiti morebitno nešportno dogovarjaje posameznih ekip. Vsekakor bo treba v tej smeri čim prej ukrepati in se s članicami CC dogovoriti vsaj o 
enotnem sistemu tekmovanja na vseh turnirjih. Mote če je bilo tudi to, da so finalne obra čune spremljali praktično le organizatorji turnirja. 

Uvrstitve: 

1. mesto – Sloga (Kutlačič Dragan, Podgoršek Klemen in Jože Skrbinek) 
3. mesto – Sršeni (Dragan Marinković, Dina Kujavec in Dragan Antonijević) 
10. mesto – Hrast (Dobaj Jozef, Brumec Jozef in Lars Helmer Douglas) 
11. mesto – SLO-MIX (Zadravec Miro, Spruk Miran in Osredkar Brane) 
13. mesto – Sloga (Zupanc Nataša, Kilibarda Zoran in Dovžan Matevž) 
23. mesto – Hrast (Kšela Zdenka, Kirbiš Bogdan in Peklar Jože) 
68. mesto – SLO-MIX2 (Prohart Veronika, Prusnik Hine in Premru Tadej) 

 


