Ranljivi Francozi do novega
naslova
Končano je 49. svetovno prvenstvo trojk v kategoriji članov. V
Santa Susanni je nastopilo 47 reprezentanc, ki so se v
predtekmovanju pomerile v petih krogih “Švicarja”. V drugi
krog tekmovanja je napredovalo 24 ekip, glede na vrstni red
predtekmovanja so bile razvrščene v osem skupin. Najboljši dve
iz vsake skupine sta po kup sistemu uvrstili v izločilne boje.
Prijetno je presenetila Švedska, ki jo je slovenska
reprezentanca dve leti nazaj izločila v četrtfinalu evropskega
prvenstva v Bolgariji, ko je v drugi fazi premagala
favorizirano Francijo ter se s to zmago neposredno uvrstila v
osmino finala medtem ko so se branilci naslova reševali v
repasažu.
V prvih izločilnih bojih smo bili priča nekaterim zanimivim
obračunom. Domačini Španci so izločili prej omenjene Švede,
Francija si je pot v četrtfinale utrla preko Belgije,
dvakratni svetovni prvak Madagaskar pa je klonil proti Maroku.
Tajska in Finska sta si po težki drami prebila v četrtfinale,
Finci pa so prav z zmago nad Tajci v četrtfinalu prišli do
prve kolajne na svetovnih prvenstvih, kar doslej ni uspelo še
nobeni od skandinavskih držav. Ostali četrtfinalni obračuni so
se končali v skladu s pričakovanji, do odličij pa so se
dokopale le evropske države. Poleg Finske še Španija, Francija
in Italija.
V prvem polfinalu so gladko slavili domačini Španci v drugem
pa po skoraj dveh urah Francozi. Ne tako gladko kot kaže
rezultat, saj so naši zahodni sosedje po zaslugi izjemnega
Diega Rizzija v drugi polovici kar petkrat z zadetim balinom
anulirali obrat. Žal aktualni evropski prvaki niso zdržali
napadov branilcev naslova svetovnega prvaka in na koncu
osvojili bron.

Finalni obračun so bolje pričeli Francozi, Špancem pa kljub
polnim tribunam igra ni stekla. Popolnoma nerazpoložen je bil
prvi zbijalec Jesus Escacho a se galski petelini kljub temu
niso preveč rezultatsko odlepili. Nekje na sredini, v finalu
je bilo odigranih 14 obratov, so pobudo prevzeli Španci, ki so
izkoristili nekaj slabih trenutkov Rocherja in Lacroixa ter
prešli v vodstvo. Že v naslednjem obratu so vodstvo še
povišali potem pa se je zopet ustavilo. Enostavno niso
izkoristili vsega ponujenega. Francozi, ki so pokazali, da so
še kako ranljivi, so menjali in rotirali, v igro je moral
vstopiti Quintais medtem ko je vlogo prvega zbijalca prevzel
Suchaud. Očitno se je to obrestovalo, Francija je namreč
osvojila svoj 29. naslov svetovnega prvaka. Španci s srebrom
načeloma ne bi smeli biti razočarani, saj so doslej v zadnjih
tridesetih letih na svetovnih prvenstvih osvojili le eno
kolajno in sicer bron leta 2010 medtem ko zgodba o edini
osvojeni zlati kolajni sega v daljno leto 1971. O Francozih ne
bom zgubljal preveč besed. Odkar poznamo petanko v Sloveniji
jim je bil mandat svetovnih prvakov odvzet le trikrat. Leta
1999 je slavil Madagaskar, leta 2000 Belgija ter leta 2016
ponovno Madagaskar. Bronastih Slovencev iz zadnjega evropskega
prvenstva žal ni bilo med udeleženci, tretjič v zgodovini
slovenske moške petanke po sušnih letih 2008 in 2016.

Osmina finala
Švedska – Španija 8:13
Turčija – Nizozemska 3:13
Tajska – Kambodža 13:12
Finska – Monako 13:12
Italija – Danska 13:7
Mavricij – Senegal 13:3
Madagaskar – Maroko 8:13
Belgija – Francija 9:13
Četrtfinale
Španija – Nizozemska 13:9
Tajska – Finska 7:13
Italija – Mavricij 13:7
Maroko – Francija 0:13
Polfinale
Španija – Finska 13:0
Italija – Francija 5:13
Finale
Španija – Francija 10:13
0:1/0:3/1:3/1:6/2:6/2:7/3:7/4:7/4:8/7:8/10:8/10:9/
10:10/10:13

TROJKE – ČLANI – SVETOVNI PRVAKI (od leta 2000)
2000 – Belgija
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Francija
Francija
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2007
2008
2010
2012
2016
2018
2021
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–
–
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–
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Francija
Francija
Francija
Francija
Madagaskar
Francija
Francija

Države, ki so osvajale naslove svetovnih prvakov v igri trojk
vse od leta 1959 pa do danes:
FRANCIJA – 29 naslovov
ŠVICA – 4
ITALIJA – 3
TUNIZIJA – 3
MAROKO – 3
BELGIJA – 2
MADAGASKAR – 2
ALŽIRIJA – 1
ŠPANIJA – 1
MONAKO – 1

