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W ramach The World Games we Wrocławiu odbyły się zawody w dwóch konkurencjach 

petanque – w strzale precyzyjnym i w konkurencji dubletów. 

Udział w tych zawodach wzięło po 8 reprezentacji krajów zarówno wśród kobiet jak 

i mężczyzn. Wśród Kobiet rywalizowały zawodniczki z Belgii, Chin, Francji, Hiszpanii, Madagaskaru, 

Niemiec, Tajlandii i Polski. Kraje reprezentowane przez mężczyzn to Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, 

Madagaskar, Tajlandia, Włochy i Polska. 

21 lipca, w dniu oficjalnych treningów odbyło się losowanie kolejności strzału precyzyjnego 

oraz podział na grupy dla dubletów. Zmagania w dyscyplinie petanque na The World Games rozpoczęły 

się w sobotę 22 lipca 2017 r. w ramach kwalifikacji strzału precyzyjnego. Zaczęli panowie i już pierwszy 

strzelec, Claudy Weibel reprezentujący Belgię osiągnął wynik ponad 50 punktów. Jak się okazało 

po całej serii kwalifikacyjnej wynik 56 punktów dał mu bezpośredni awans do półfinałów.  

Strzelający na sąsiednim stanowisku Hiszpan, już nie był tak precyzyjny i uzyskał jedynie 

30 punktów. Prawdziwym hitem okazał się jednak występ czwartego zawodnika – reprezentanta Włoch: 

Diego Rizzi’ego, który wynikiem 67 punktów pobił dotychczasowy rekord świata i oczywiście tym 

samym zagwarantował sobie bezpośredni udział w półfinałach.  

 

Diego Rizzi ITA (fot. Łukasz Woźnica) 



Kolejnym wynikiem, na który warto zwrócić uwagę to tym razem rozczarowanie i jedynie 

31 punktów faworyzowanego reprezentanta Francji – Henri Lacroix. Polak Jędrzej Śliż zamykający 

stawkę w kategorii mężczyzn uzyskał 26 punktów co było najsłabszym wynikiem w pierwszej serii. 

 

Jędrzej Śliż POL (fot. Łukasz Woźnica) 

 

Po mężczyznach do kwalifikacji strzału precyzyjnego przystąpiły panie, a wśród nich 

rozpoczynająca współzawodnictwo kobiet na The World Games w petanque Anna Szubielska. Naszej 

zawodniczce z 16 punktami nie udało się pokonać żadnej konkurentki. Do półfinałów strzału 

precyzyjnego bezpośrednio po pierwszej serii zakwalifikowały się Francuzka Caroline Bourriaud 

uzyskując wynik 36 punktów i Chinka Guljin Chao, która wraz z zawodniczką Tajlandii Nantawan 

Fueang Sanit zdobyły po 34 punkty i Chinka awansowała większą ilością „ustrzelonych” piątek. 

Druga seria strzałów to już baraże zawodników o pozostałe dwa miejsca w półfinałach 

zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Z uwagi na fakt, że o kolejności startu w barażach decydowała 

ilość zdobytych punków w pierwszej serii w obu kategoriach rywalizację rozpoczynali Polacy. Jędrzej 

Śliż w drugiej serii okazał się lepszy od Hiszpana i Duńczyka, jednak różnice punktowe nie wystarczyły, 

aby w klasyfikacji łącznej poprawić swoją pozycję. Dwa wolne miejsca w półfinałach zajęli zawodnicy 

Tajlandii i Francji zdobywając w barażach po 59 punktów. Francuzowi ten wynik, po słabej pierwszej 

serii, pozwolił zrównać się z zawodnikiem Madagaskaru i sędziowie zarządzili dogrywkę, w której 

to właśnie Henri Lacroix wywalczył sobie prawo dalszej gry w półfinałach. 



 

Henri Lacroix FRA (fot. Łukasz Woźnica) 

 

Wśród kobiet do czekających już na półfinały Francuzki i Chinki dołączyły zawodniczki 

Tajlandii i Madagaskaru. Zawodniczka Polski Anna Szubielska w żadnej z serii nie uzyskała 20 punktów 

i w efekcie również zajęła 8 miejsce. 

 

Anna Szubielska POL (fot. Łukasz Woźnica) 

 

Drugi dzień rywalizacji w petanque na Igrzyskach zaczął się od grupowych rozgrywek 

dubletów rozgrywanych równolegle wśród mężczyzn i kobiet. W pierwszej rundzie w grupach męskich 

spotkały się drużyny Danii i Tajlandii, Francji i Hiszpanii, Polski i Belgii oraz Madagaskaru i Włoch. 

Wśród kobiet naprzeciw siebie stanęły Hiszpania i Madagaskar, Niemcy i Francja, Tajlandia i Chiny 

oraz Polska i Belgia. 



To w tej rundzie nastąpiła chyba największa niespodzianka rozgrywek petanque 

na The World Games, Polski dublet męski w składzie Andrzej Śliż i Jędrzej Śliż po bardzo wyrównanej 

walce i emocjonującej końcówce pokonał zdecydowanie faworyzowanych w tym spotkaniu Belgów 

Claudy Weibela i Andre Lozano. To nasi zawodnicy przegrywając 9-12 popełnili w końcówce mniej 

błędów i ostatecznie wygrali wynikiem 13-12. 

Z uwagi na fakt, że na Światowe Igrzyska stawiła się cała światowa czołówka Polscy 

zawodnicy zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn notowani byli najniżej. Panie grając na miarę 

swoich możliwości nie zdołały pokonać najpierw Belgijek, a potem Chinek i tym samym zajęły w swojej 

grupie ostatnie czwarte miejsce i wraz z Hiszpankami zostały sklasyfikowane na miejscach 7-8. 

Polscy mężczyźni po sensacyjnym zwycięstwie nad Belgami w pierwszej rundzie odnieśli 

dwie spodziewane porażki. Z Włochami nie zdobywając punktu, jednak po bardzo dobrej grze oraz 

z Madagaskarem zajmując w swojej grupie 3 miejsce. W ostatecznej klasyfikacji nasz męski dublet zajął 

miejsce 5-6 (UWAGA) wraz z Francuzami, którzy w swojej grupie również zajęli miejsce 3 

przegrywając po fantastycznym meczu z Hiszpanami. 

W poniedziałek 24 lipca, zanim zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w dubletach zakończono 

zawody w konkurencji strzału precyzyjnego. Wśród mężczyzn po dogrywce z zawodnikiem Tajlandii 

Thanakornem Sangkew złoty medal wywalczył Francuz Henri Lacroix, który w walce o finał pokonał 

Włocha Diego Rizzi wynikiem 55–53. W pojedynku tym wynik nie był rozstrzygnięty do ostatniego 

rzutu, w którym Włoch jednak spudłował. Na pocieszenie dla Włocha pozostaje mu brązowy medal 

wywalczony w pojedynku z Belgiem Claudy Weibelem. 

Wśród kobiet o złocie również zadecydował pojedynek Francuzko Tajlandzki i podobnie jak 

wśród mężczyzn to Francja była lepsza. Caroline Bourriaud wygrała finał 43-38 z Nantawan 

Fueangsanit, która w półfinale uzyskała najwyższy podczas The World Games wśród kobiet wynik 44 

punktów. 

Gremium przedstawicieli światowych federacji C.M.S.B. oraz F.I.P.J.P. na czele z obecnym  

na zawodach Claude Azemą zdecydowało, że z uwagi na niekorzystne prognozy pogody oraz 

doświadczenie z dnia poprzedniego, kiedy to burza przerwała na ponad 2 godziny zawody petanque, 

finałowe rozgrywki rozpoczną się nie jak zapowiadano dzień wcześniej o 17 czy rano – o 15 ale jednak 

o 14 i to nie meczami o brąz, ale walką o złoto rozgrywaną równolegle wśród kobiet i mężczyzn. 

W finale mężczyzn para z Tajlandii nie potrafiła przeciwstawić się drużynie z Włoch 

ulegając jej 3-13, za to Panie z Tajlandi w walce o złoto bez problemów rozprawiły się z Belgijkami 

wygrywając 13-1. 



 

Złote medalistki kobiet - FUEANGSANIT Nantawan, WONGCHUVEJ 

Phantipha THA. (fot. Łukasz Woźnica) 

 

Dopiero po tych meczach rozegrano mecze o brąz, w których Dryżyny z Madagaskaru 

uległy zawodnikom z Hiszpanii 5-13 wśród mężczyzn  i zawodniczkom z Francji 3-13 wśród kobiet. 

Warto zaznaczyć, że w zawodach tych swój udział zaznaczyli także sędziowie z Polski – 

Ryszard Kowalski i Kamil Ladaczek, asystując sędziom z F.I.P.J.P. 

 

Kamil Ladaczek i Ryszard Kowalski (fot. Łukasz Woźnica) 

 



Klasyfikacja końcowa petanque na The World Games: 

 

Dublety mężczyzn: 

1. Włochy 

2. Tajlandia 

3. Hiszpania 

4. Madagaskar 

5. Polska 

Francja 

7. Belgia 

Dania 

 

Strzał precyzyjny mężczyzn: 

1. Francja 

2. Tajlandia 

3. Włochy 

4. Belgia 

5. Madagaskar 

6. Dania 

7. Hiszpania 

8. Polska 

Dublety kobiet: 

1 Tajlandia 

2 Belgia 

3 Francja 

4 Madagaskar 

5 Niemcy 

Chiny 

7. Hiszpania 

Polska 

 

Strzał precyzyjny kobiet: 

1. Francja 

2. Tajlandia 

3. Chiny 

4. Madagaskar 

5. Belgia 

6. Hiszpania 

7. Niemcy 

8. Polska
 


