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Med 22. In 24. junijem je v italijanskem Porpettu potekalo 15. mednarodno tekmovanje za mladince s
puško šibrenico, kjer so se ga pod vodstvom Mateja Žniderčiča uspešno udeležili tudi mladi slovenski
tekmovalci v trapu: Tea Topolovec, Žiga Juretič, Rene Maček in Sašo Hrovat.  Juretiču je za las ušla
medalja, Topolovčeva pa je za kar 10 tarč izboljšala lastni državni rekord .

Po prvem tekmovalnem dnevu je bil Juretič med 22 tekmovalci iz devetih držav s samo tremi zgrešenimi
tarčami na prvem mestu, Maček je bil s 60 zadetimi tarčami na 16. mestu in Hrovat s 65 tarčami na 20.
mestu.  Drugi  tekmovalni  dan  je  Juretiču  pobegnilo  9  tarč,  vendar  se  je  še  zmeraj  kot  4.  najboljši
tekmovalec v kvalifikacijah uvrstil v finale. Tam je moral priznati premoč 3 tekmovalcem – Italijanoma
Lorenzu Franquillu in Matteu D’Ambrosiju ter Nemcu Moritzu Wolfu, tako da je osvojil tudi v finalu 4.
mesto. Maček se je z nekoliko boljšim streljanjem kot prvi dan uvrstil na 13. mesto (106 tarč), Hrovat pa
je z 98 zadetki osvojil 20. mesto.

V ekipni konkurenci so Juretič, Maček in Hrovat osvojili 4. mesto s 317 zadetimi tarčami. Pred njimi so
bili  samo  zmagovalci  D’Ambrosi,  Simeoni,  Solari  (Italija)  s  341  tarčami,  drugouvrščeni  Franquillo,
Faustinelli, Esposito (Italija 2) s 334 tarčami in tretjeuvrščeni Ruutana, Koivu, Savilahti (Finska) s 327
tarčami.

Tea Topolovec je bila po prvem dnevu med mladinkami z 58 zadetimi tarčami na 5. mestu, drugi dan pa
sta jo prehiteli še dve tekmovalki, tako da je z novim državnim rekordom 97 tarč osvojila 7. mesto in za
samo eno tarčo zgrešila finale. Zmagovalni oder je bil pri mladinkah rezerviran za domače tekmovalke,
saj je zmagala Martine Grioni pred Sharyn Dasse na drugem in Diano Ghiarducci (vse Italija) na tretjem
mestu.

Za konec so se tekmovalci pomerili še v mešanih parih, kjer sta Slovenijo zastopala Tea Topolovec in
Žiga Juretič. V kvalifikacijah sta z 82 zadetki osvojila 8. mesto in samo 2 tarči sta jima zmanjkali za
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uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.

Rezultati

Martin Kolar
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