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SD Lotrič Železniki je v nedeljo 17. februarja 2019 na centralnem strelišču v Ljubljani organiziralo 5.
turnir Državne lige mladih. Mladi tekmovalci so pokazali, da pridno trenirajo, saj so izboljšali kar nekaj
državnih rekordov.

DRŽAVNA PIONIRSKA LIGA

Prvi zmagi za Emo Lampič in Nika Pozderca

Prvo zmago na turnirjih državne pionirske lige v tej sezoni je s 189 krogi zabeležila Ema Lampič (SD
Grosuplje). Za drugo mesto sta se "spopadli" Tija Šiles (SD Kisovec) in Zoja Kalin (SD Dušan Poženel
Rečica pri Laškem), konkurentki za zmago v skupnem točkovanju. Tudi tokrat sta bili izenačeni, saj sta
obe zadeli 185 krogov, vendar je drugo mesto zaradi več notranjih centrov osvojila Tija Šiles.

V skupnem točkovanju državne pionirske lige je pred zadnjim turnirjem vodilna Tija Šiles s 130 točkami,
Zoja Kalin pa ima samo dve točki manj. Trenutno je na tretjem mestu Kaja Mencinger (SD Dolič) s 112
točkami, ki ji diha za ovratnik Simona Kristanšek (SD ”Celjska četa” Mala Breza) s 110 točkami.

V ekipni konkurenci so zmagale pionirke SD ”Celjska četa” Mala Breza (Privšek, Kristanšek, Žumer) s
543 krogi pred pionirkami SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem (Kalin Z., Kalin I., Zupanc) na drugem
mestu s 538 krogi in pionirkami SD Grosuplje (Lampič, Urbas, Vidov) na tretjem mestu s 530 krogi. Te
tri ekipe so na istih mestih tudi v skupnem točkovanju - SD ”Celjska četa” Mala Breza je vodilno s 94
točkami, SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem ima tri točke manj, SD Grosuplje pa ima 52 točk.

Tudi Niko Pozderec (SD Gančani) je zabeležil prvo zmago v tej sezoni na turnirjih državne pionirske lige.
 S 183 krogi je bil danes najboljši pionir s serijsko zračno puško. Z dvema krogoma manj je drugo mesto
osvojil Matevž Bahor (SD Gorjanci), tretje mesto pa je osvojil Denis Vrević (SD Kamnik) s 178 krogi.

V skupnem seštevku lige je trenutno v vodstvu Nino Benjamin Kovačec (SD Kovinar Ormož) s 113
točkami, vendar mu diha za ovratnik Dejan Jurko (SD Dolič), ki ima samo dve točki manj. Današnji
zmagovalec se je z novimi 30 točkami povzpel na tretje mesto (98 točk).

Ekipno zmago so zabeležili pionirji SD Kovinar Ormož (Dogša, Kovačec, Fafulić) s 521 krogi. Z dvema
krogoma manj so bili  drugi pionirji SD Dolič (Jurko, Hatunšek, Vodenik), tretje mesto pa so osvojili
pionirji SD Kisovec (Jazbec, Kralj, Škoberne) s 515 krogi.

V skupnem seštevku je v vodstvu SD Dolič s 85 točkami, samo pet točk manj ima SD Kisovec, trenutno
tretjeuvrščena ekipa pa je z 71 točkami SD Kovinar Ormož.
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DRŽAVNA LIGA MLADIH

Tiana Josić izenačila državni rekord

Tiana Josić  (SD Grosuplje),  edina  tekmovalka  v  konkurenci  pionirk  z  zračno pištolo,  je  zadela  168
krogov in s tem izenačila lastni državni rekord, ki ga je izboljšala na prejšnjem turnirju.

Josićeva je s  tem rezultatom dobila še dodatnih 30 točk in je sedaj s 60 točkami vodilna pionirka v
skupnem točkovanju zračne pištole. Na drugem mestu je Maša Pritekelj s 26 točkami, na tretjem pa Eva
Cokan Kos (obe SD Liboje) s 24 točkami.

Med pionirji z zračno pištolo sta se za zmago spopadla Vid Štefanič (SD Leskovec) in Klemen Grmek
(SD Vrhnika). Na koncu tekme sta bila izenačena s 166 krogi, zmaga pa je pripadla Štefaniču zaradi več
notranjih centrov. Valter Drašler (SD Juršinci) pa je s 161 krogi osvojil tretje mesto.

V skupnem točkovanju je boj za medalje še povsem odprt. Vodilni Klemen Grmek ima 108 točk, samo
šest točk manj ima Valter Drašler, ki je na drugem mestu. Maj Prezelj je tretji s 85 točkami, samo dve
točki manj ima Tian Dolšak (oba SD Lotrič Železniki), ki je na četrtem mestu.

V skupnem točkovanju ekip sta s 57 točkami izenačeni ekipi SD Juršinci na prvem mestu in SD Lotrič
Železniki na drugem mestu.

Ormoške pionirke rekordne z zračno puško

S standardno zračno puško je bila med pionirkami najboljša Nika Zidarič z novim državnim rekordom
182 krogov, s tremi krogi manj pa je bila na drugem mestu Eva Petek (obe SD Kovinar Ormož). S 175
krogi je tretje mesto osvojila Pia Gakovič (SD Trzin). Tudi v ekipni konkurenci smo videli nov državni
rekord,  saj  so  pionirke  SD  Kovinar  Ormož  (Petek,  Zidarič,  Prejac)  zmagale  z  ekipnim  državnim
rekordom 535 krogov.

Nika Zidarič se je s to zmago prebila na tretje mesto v skupnem točkovanju pionirk in ima pred zadnjim
turnirjem 90 točk. Samo tri točke manj ima Špela vičar (SD Svečina) na četrtem mestu. Trenutno vodilna
je Tina Prejac (SD Kovinar Ormož) s 134 točkami, Pia Gakovič pa je s 124 točkami na drugem mestu.

Luka Šoper (SD 1956 Trbovlje) se je s 178 krogi približal državnemu rekordu na en krog in osvojil prvo
mesto med pionirji  z  zračno puško.  Tokrat  praktično ni  imel  konkurence,  saj  je  drugouvrščeni  Nace
Bogataj (SD Gorenja vas) zadel skoraj 20 krogov manj. Tretje mesto pa je osvojil Gregor Majhen (SD
Kovinar Ormož) s 152 krogi.

Luka Šoper je tudi na vrhu skupnega seštevka, saj ima že 150 točk. Gregor Majhen, njegov najbližji
zasledovalec, je na drugem mestu s 76 točkami. Boj za tretje mesto je še povsem odprt, saj sta Adam
Ciglar na tretjem mestu s 45 točkami in Enej Majerič (oba SD Kovinar Ormož) na četrtem mestu s 44
točkami povsem izenačena.

V skupnem točkovanju ekip ima SD Kovinar Ormož 70 točk.
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Brežičanke zmagale že petič zapored

Z zračno pištolo  med kadetinjami je  tretjo  zaporedno zmago s  368 krogi  zabeležila  Sara  Ščuri  (SK
Brežice). Drugo mesto je osvojila njena klubska sotekmovalka Pia Srpčič s 354 krogi, tretja pa je bila
Nina Bogša (SD Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu) s 350 krogi.

Te tri tekmovalke so v enakem vrstnem redu razvrščene tudi v skupnem točkovanju kadetinj z zračno
pištolo in sicer ima Sara Ščuri 138 točk, Pia Srpčič 130 in Nina Bogša 120 točk.

Med kadeti je prvo zmago zabeležil Žan Perhavec (SD Vremščica Vremski Britof) s 357 krogi. Najbolj se
mu je približal drugouvrščeni Tilen Trkulja (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) s  354 krogi. Boj za
tretje mesto je bil  zelo napet,  saj  so kar trije tekmovalci  zadeli  345 krogov. Na koncu je zaradi več
notranjih centrov medaljo osvojil Marsel Krajnc (SK Ptuj).

V skupnem točkovanju je kljub današnjem slabšem streljanju še zmeraj v vodstvu Matija Kecelj (SD
Domžale) s 128 točkami. Samo pet točk manj ima Marsel Krajnc, ki je na drugem mestu, Timotej Plahut
(ŠSD Murska Sobota) pa je tretji s 117 točkami.

V ekipni konkurenci je že petič zapored zmagala ekipa SK Brežice (Ščuri, Žilić, Srpčič). Tokrat so prvo
mesto osvojile s 1066 krogi. Drugi so bili kadeti SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem (Trkulja, Korun,
Vodišek) z 996 krogi, tretje pa so bile s samo dvema krogoma manj kadetinje SK Moris – Kočevska Reka
– Kočevje (Lunder, Gorše, Kramžar).

V skupnem točkovanju ekip je vodilna ekipa SK Brežice, ki ima že 100 točk in jim skupna zmaga ne
uide. Boj za drugo mesto pa je še povsem odprt, saj ima drugouvrščena ekipa SK Moris – Kočevska Reka
– Kočevje 76 točk oziroma samo eno točko prednosti pred ekipo SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem.

Kadetinje SD Grosuplje letos nepremagljive

Med kadetinjami z zračno puško je drugo zmago letos na turnirjih državne lige zabeležila s 408,9 kroga
Naja Prezelj  (SD Lotrič Železniki).  Z dvema krogoma manj je drugo mesto osvojila Sara Slak, Olja
Kolenc (obe SD Grosuplje) pa je osvojila tretje mesto s 403,6 kroga.

V skupnem točkovanju je s 127 točkami v vodstvu Olja Kolenc, Sara Slak na drugem mestu pa ima šest
točk manj. Naja Prezelj, ki je na tretjem mestu, ima 111 točk.

Med kadeti je bila borba za prvo mesto dosti bolj napeta, saj je na koncu zmagovalca Luko Lukića (SD
Trzin)  in  drugouvrščenega Jureta  Sočiča  (ŠSD Murska  Sobota)  ločilo  samo 0,1  kroga.  Ernest  Eman
Babača (SD Triglav Javornik – Koroška Bela) na tretjem mestu je imel s 404,4 kroga kar 5,2 kroga manj
kot Lukić.

Ti trije tekmovalci so v enakem vrstnem redu tudi v skupnem točkovanju. Vodilni Lukić ima po zaslugi
štirih zmag že 146 točk, Sočič, ki je na drugem mestu, jih ima 130. Za tretje mesto se borita Ernest Eman
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Babača na tretjem in Patrik Farkaš (ŠSD Murska Sobota) na četrtem mestu s po 112 točkami.

V ekipni razvrstitvi so še petič zapored kadetinje SD Grosuplje (Slak, Erjavec, Kolenc) pokazale, da so
nepremagljive.  Tokrat  so prvo mesto osvojile  s  1202 krogi.  Z drugim mestom in prvo uvrstitvijo na
stopničke so presenetile kadetinje SK Izola (Kermc, Zečo, Frank), ki so zadele 1187,9 kroga, tretji pa so
bili kadeti SD Olimpija (Kušar, Debeljak, Kutin) s 1180,7 kroga.

Grosupeljčanke so najboljše tudi v skupnem seštevku, saj jim je pet zmag prineslo kar 100 točk in imajo
tudi  že  praktično zagotovljeno skupno zmago.  Na  drugem mestu  so s  70 krogi  kadeti  ŠSD Murska
Sobota, najbolj pa je odprt boj za tretje mesto. Namreč tako ekipa SD Olimpija na tretjem in kot tudi
ekipa SK Izola na četrtem mestu imajo 60 točk in na zadnjem turnirju se bo zvedelo, katera ekipa si bo
priborila srebro.

Anji Prezelj že peta zmaga

Tudi Anja Prezelj je letos na turnirjih državne lige brez konkurence, saj je s 564 krogi zabeležila že peto
zmago. Drugo mesto je osvojila Ula Zelnik Gregorič (SD Gorjanci) s 533 krogi, tretja pa je bila Urška
Gmajnič (SK Brežice) s 518 krogi.

Anja Prezelj je seveda s petimi zaporednimi zmagami oziroma 150 točkami prepričljivo v vodstvu v
skupnem točkovanju. Ula Zelnik Gregorčič je s 121 točkami še zmeraj na drugem mestu, vendar se je
sedaj njena prednost povečala na šest točk pred Urško Gmajnič na tretjem in Tejo Barašin na četrtem
mestu.

S 557 krogi je tretjič zapored zmagal Anže Gmajnič (SK Brežice). Že drugič zapored je osvojil drugo
mesto Luka Krajnc (SD Olimpija), ki je zadel 548 krogov, tretje mesto pa je osvojil Amadej Slak (SD
Grosuplje) s 541 krogi.

Gmajnič je s to zmago zanesljivo v vodstvu skupnega točkovanja, saj ima že 142 točk. V boju za skupno
drugo mesto sodelujeta Domen Celec (SD Škofja Loka), ki ima 119 točk, in Amadej Slak s 115 točkami.

Ekipni zmagovalci so z lahkoto postali strelci SD Lotrič Železniki  (Prezelj,  Medved,  Bernik) s  1634
krogi,  drugo  mesto  je  osvojila
ekipa  SK  Brežice  (Gmajnič  A.,
Gmajnič  U.,  Rus)  s  1529  krogi,
tretje  pa ekipa SD Dušan Poženel
Rečica pri  Laškem (Maček,  Jager,
Lukež) s 1518 krogi.

V  skupnem  seštevku  je  najboljša
ekipa SD Lotrič Železniki, ki je letos zmagala na vseh turnirjih in ima 100 točk. v boju za drugo mesto sta
ekipa SK Brežice, ki je na drugem mestu s 75 točkami, in ekipa SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem, ki
ima štiri točke manj.

Trzinci ponovno najboljši med mladinci
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Med mladinci z zračno puško je zanesljivo zmagal Nejc Klopčič (SD Trzin), ki je zadel 617,7 kroga.
Drugi je bil Leon Režonja (SD Štefan Kovač Turnišče) s 610,5 kroga, tretji pa je bil Blaž Lužar (SD
Olimpija) s 609,8 kroga.

S četrto  zmago je  Klopčič  prepričljivo v vodstvu v skupnem točkovanju,  saj  ima sedaj  že  146 točk
oziroma 30 točk prednosti pred Leonom Režonjo na drugem mestu. Na tretjem mestu pa je s samo štirimi
krogi manj Kristjan Vinko (SD Trzin).

Med  mladinkami  sta  lepo  borbo  prikazali  Urška  Hrašovec  (SD 1.  Pohorski  bataljon  Ruše)  in  Nuša
Žnidarič (SD Kovinar Ormož). Zmagala je Hrašovčeva s 621 krogi, Žnidaričeva pa je zadela točno en
krog manj in osvojila drugo mesto. Tretje mesto je osvojila Katarina Fevžer (SD Slovenske Konjice) s
609,2 kroga.

V skupnem točkovanju je še zmeraj v vodstvu s 142 točkami Nuša Žnidarič, vendar je njena prednost
pred Urško Hrašovec skopnela  na vsega štiri  točke.  Tudi  boj  za tretje  mesto še  ni  odločen,  saj  ima
Antonija Kosi (SD Mesto Ljutomer) na tretjem mestu 107 točk, Rebeka Slak (SD Grosuplje) na četrtem
mestu pa samo šest točk manj.

Ponovno je ekipno zmago zabeležila ekipa SD Trzin (Klopčič, Vinko, Janežič) s 1813,4 kroga. Drugo
mesto je osvojila ekipa SD Olimpija (Bračun, Lužar, Furlan) s 1797,1 kroga, tretja pa je bila ekipa SD
Dušan Poženel Rečica pri Laškem (Žagar, Matek, Mrgole) s 1776,6 kroga.

Trzinčani so s štirimi zaporednimi zmagami tudi vodilni v skupnem seštevku, saj imajo že 97 točk. Boj za
ostale medalje je še popolnoma odprt,  saj ima SD Grosuplje na drugem mestu 57 točk, ekipa SD 1.
Pohorski bataljon Ruše na tretjem mestu 54 točk, ekipa SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem na četrtem
mestu  51 točk,  ekipa  SD Kidričevo na  petem mestu  50 točk,  ...  Skratka  šele  na  zadnji  tekmi  bodo
tekmovalci odločili katera ekipa bo srebrna in katera bronasta.

Martin Kolar

Rezultati
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