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Petankerid korraldavad maratonvõistluse
Kui mullu joosti Iisakus staadionil võidu terve ööpäeva, siis tänavu võistlevad Vokas petankerid ei vähem ega rohkem kui 24 tundi jutti.
~
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Tänavu kevadel sai Vokast
Ida-Virumaa petankeritele paradiis, kui sinna rajati 1000 m²
väljak 21 mänguplatsiga.

Kolm kolme vastu
Voka staadioni lõunapoolne ots, kus vanasti hüpati kolmikut ja kõrgust ja kaugust
ning heideti ketast ja tõugati
kuuli, seisis kasutuseta, kuni seal sambla selga kasvatanud suur liivahunnik Voka
petankeri Juhan Neilandi algatusel mänguväljaku tarvis
laiali aeti.

21 mänguplatsi pole petankeritel igas maakonnas võtta,
idavirulastel nüüd on ning 16.
juunil kell 18 algab seal turniir, mis lõpeb järgmisel päeval samal ajal.

"Ma ei ole kuulnud, et Eestis oleks varem sellist turniiri
peetud," tõdeb Neiland. "Teadjamad inimesed ütlevad, et
mujal ka pole 24 tundi jutti
mängitud."

24 tunni võistlus on triodele, kolm kolme vastu.
Kosutuseks nii pikal mõõduvõtmisel pakutakse suppi,
teed ja pirukaid.
1. juulil toimub väljakul
võistlus "Pliks-plaks 101", kuhu on oodatud 101 võistlejat.
"Igaüks saab seal mängida sada mängu, nii et selle võistluse võib vabalt pühendada Eesti Vabariigi 100. aastapäevale,"
kostis Neiland.
11. juunil toimuvad Vokas
Toila valla lahtised meistrivõistlused üksikmängus. Tegemist on Eestis kõige pikema traditsiooniga muruturniiriga tänavune on 16. kord −,

−

mille osavõturekord on olnud
62 võistlejat.
Kaks millimeetrit
Petank pole Neilandi sõnul
oma populaarsust minetanud.
"Maailma- ja Euroopa meistrivõistlusi on peetud üle 60 aasta
ning peetakse edasi," tõdeb ta.
Eestis kogunesid möödunud
laupäeval Valgasse võistlema
petankerite veteranide klassid, kokku ligi 80 mängijat.
Idavirulaste meeskond, kus
Mait Metsla, Sirje Viljaste ja
Klavdia Piik saavutasid oma
vanuseklassis esikoha, tuli
võitjaks, jättes valgalased teiseks ja tartlased kolmandaks.
Piik võistleb üle 80aastaste vanuseklassis. "Kõige noorem petanker Ida-Virumaal
on 12aastane ja kõige vanem
üle 80, see mäng sobib kõigile," kostab Neiland ning meenutab oma esimest võistlust,
mis toimus 16 aastat tagasi.
"Ma kaotasin maakonna parimale mängijale tulemusega
12:13, viimase viskega jäin al-

Viskab Mait Metsla, möödunud laupäeval Valgas peetud mõõduvõtmise võidumees.
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la kaks millimeetrit. See oli põnev, ja nii ma hakkasingi män-

gima. Petangiga ongi nii, et kui
esimest korda sind kutsutakse

mängima, siis teinekord tuled
juba ise."
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