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Strelsko društvo Lotrič Železniki je 16. februarja 2019 na centralnem strelišču v Ljubljani organiziralo 5.
turnir 1.A in 1.B državne članske lige v streljanju z zračnim orožjem v sezoni 2018/19. Na turnirju je bilo
doseženih  nekaj  visokih  rezultatov,  kar  nas  obdaja  z  optimizmom  pred  prihajajočim  Evropskim
prvenstvom.

1.A liga

Anja Prezelj ponovno premagala člane

Tako kot na prejšnjem turnirju je bil v kvalifikacijah zračne pištole v 1.A ligi najboljši Kevin Venta (SD
Kovinar  Ormož).  S  583  krogi  je  bil  kar  za  10  krogov  boljši  od  Saša  Stojaka  (SK  Ptuj),  ki  je  v
kvalifikacijah osvojil drugo mesto. Z rezultatom 572 krogov in tretjim mestom v kvalifikacijah je prijetno
presenetila Anja Prezelj  (SD Lotrič Železniki).  V finalu je nato Prezljeva ponovno pokazala izjemno
streljanje in zmagala s točno 240 krogi. S skoraj dvema krogoma manj je drugo mesto osvojil Kevin
Venta, tretji pa je bil Jože Čeper (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem).

S to zmago se je Prezljeva v skupnem točkovanju lige povzpela na drugo mesto in ima sedaj 113 točk,
samo tri točke manj kot vodilni Sašo Stojak. Trenutno je na tretjem mestu s 104 točkami Kevin Venta, ki
mu sledi Peter Tkalec (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) s 100 točkami.

V ekipni konkurenci je zmagala ekipa SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem (Čeper, Tkalec J., Tkalec P.)
s 1686 krogi pred ekipo SD Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu (Simonič S., Ciglarič, Simonič B.) na
drugem mestu s 1677 krogi in ekipo SK Ptuj (Stojak, Potočnik, Kostanjevec) na tretjem mestu s 1667
krogi. Te tri ekipe so tudi vodilne v skupnem točkovanju. Trenutno je najboljša ekipa SD Dušan Poženel
Rečica pri Laškem, ki ima že 69 točk, 9 točk manj imajo Ptujčani, na tretjem mestu pa je ekipa Miklavža
pri Ormožu z 48 točkami. Najmanj točk imata ekipi SD Kamnik (13) in SD Škofja Loka (15), ki bosta
očitno izpadli v 1.B ligo.

Klavdija Jerovšek najboljša z zračno puško

V  kvalifikacijah  z  zračno  puško  je  bila  ob  odsotnosti  Urške
Kuharič  najboljša  Živa  Dvoršak  (SD  Olimpija)  s  628,3  kroga.
Poleg Dvoršakove je več kot 620 krogov zadela samo tekmovalka
SD Grosuplje,  Klavdija  Jerovšek  (624 krogov).  Pozitivno  pa  je
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presenetil mladi Ernest Eman Babača (SD Triglav Javornik – Koroška Bela), ki je zadel 617,2 kroga in se
kot osmouvrščeni v kvalifikacijah uvrstil v finale.

V finalu je tokrat zmagala Klavdija Jerovšek, ki je v 24 strelih zadela 249,4 kroga. S krogom in pol manj
je drugo mesto osvojila Živa Dvoršak, ki je bila nekajkrat na tem, da jo bojo sotekmovalci izločili, vendar
se je za vsako uspešno vrnila v igro. Tretje mesto je osvojila Sonja Benčina (SD Olimpija), ki je bila s
619,9 kroga tudi tretja najboljša strelka v kvalifikacijah.

Z današnjo uvrstitvijo je Živa Dvoršak pridobila dodatne točke v skupni uvrstitvi in se utrdila na prvem
mestu s 140 točkami. Klavdija Jerovšek se je s to zmago  in 124 točkami povzpela na skupno drugo
mesto, na tretjem mestu pa je Franc Pinter (SD Kamnik) s 100 točkami.

V ekipni konkurenci so zmagale tekmovalke SD Olimpija (Dvoršak, Benčina, Juvan) s 1859,1 kroga pred
Cerkniškim društvom strelk in strelcev (Petelinek, Kandare, Lazar) na drugem mestu s 1847,4 kroga in
SD Grosuplje (Jerovšek, Moičević, Slak) na tretjem mestu s 1843,3 kroga.

Tudi v ekipni konkurenci je v vodstvu SD Olimpija s 64 točkami, s samo šestimi točkami manj pa je na
drugem mestu SD Kovinar Ormož. Tudi boj za tretje mesto je še povsem odprt, saj tretjeuvrščeno ekipo
SD Trzin  in  četrtouvrščeno ekipo SD Grosuplje  loči  samo ena  točka.  Najmanj  točk imata  ekipi  SD
Triglav Javornik – Koroška Bela (1) in SD 1956 Trbovlje (12), ki bosta izpadli v 1.B ligo.

1.B liga

Somogyi ponovno zmagal

Najvišji  rezultat  z  zračno  puško  je  na  sobotnem  tekmovanju  dosegel  Peter  Somogyi  (SD  "Jezero"
Dobrovnik), saj je zadel kar 629 krogov. Od ostalih tekmovalcev v 1.B ligi se mu je najbolj približal
mladi Jure Sočič (ŠSD Murska Sobota), ki je zadel 615,1 kroga in s tem osvojil drugo mesto. S 612,6
kroga je tretje mesto osvojila Nuša Špindler (SD Mesto Ljutomer).

Somogyi je  s  to zmago samo še povečal  prednost  v skupnem točkovanju 1.B lige.  Sedaj ima s  150
točkami kar 31 točk prednosti pred Mitjo Černijem (SD Gančani), ki je na drugem mestu. Z odličnim
streljanjem je Jure Sočič (114 točk) iz tretjega na četrto mesto potisnil Klavdijo Pufič (SD Franc Lešnik
Vuk Hotinja Vas), ki ima 112 točk.

Novo ekipno zmago so si priborili strelci ŠD Črenšovci (Jarni, Kelenc, Sodja), ki so zadeli 1822,8 kroga.
Z več  kot  petimi  krogi  manj  je  drugo mesto  osvojila  ekipa  SD Mesto  Ljutomer  (Špindler,  Vrančič,
Robik), tretja pa je bila ekipa SD ”Jezero” Dobrovnik (Somogyi, Kološa, Podgoršek).

V skupnem točkovanju je na vrhu razpredelnice zelo napeto, saj ima vodilna ekipa SD Mesto Ljutomer
59 točk, samo tri točke manj pa ima ekipa ŠD Črenšovci. Na tretjem mestu je trenutno ekipa SD ”Jezero”
Dobrovnik z 49 točkami. V nižjo ligo bo zanesljivo izpadla ekipa OSZ Kočevje, saj je na zadnjem mestu
s samo osmimi točkami. Katera bo druga ekipa, ki se bo preselila v 2. ligo pa bo znano šele po zadnjem
turnirju, saj so povsem skupaj ekipe SD Janko Jurkovič Videm (18 točk), SD Dolič (19 točk) in SD Franc
Lešnik Vuk Hotinja vas (20 točk).

Denis Bola Ujčič vodilna v skupnem točkovanju
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558 krogov je bilo tokrat dovolj za drugo zaporedno zmago Denis Bola Ujčič z zračno pištolo. Drugo
mesto je osvojil Miha Grohar (SD Domžale) s 552 krogi, en krog manj pa je zadel Aleksander Ošep (SD
Mrož Velenje) na tretjem mestu

Bola Ujčičeva se je s to zmago in 129 točkami povzpela na vodilno mesto v skupnem točkovanju. S
šestimi krogi manj je na drugem mestu Klara Smolič (SD Gorjanci), Miha Grohar pa se je prebil na tretje
mesto s 117 točkami.

V ekipni konkurenci je zmagala ekipa SD Juršinci (Pšajd N., Pšajd L. ml, Moleh) s 1642 krogi, drugo
mesto je osvojila ekipa SD Gorjanci (Smolič, Hudoklin, Bele) s 1628 krogi, tretje pa ekipa SD Mrož
Velenje (Ošep, Plot, Grudnik) s 1621 krogi. Na enakih mestih so te tri ekipe tudi v skupnem točkovanju,
SD Juršinci imajo 72 točk, SD Gorjanci 63 in SD Mrož 47 točk.  V drugo ligo bo zanesljivo izpadla ekipa
SD "Celjska četa" Mala Breza, ki ima 10 točk. Druga ekipa, ki bo izpadla pa bo znana po zadnjem
turnirju, saj so povsem skupaj ekipe SD Predoslje (17 točk), SD Kidričevo (18 točk) in SD 1956 Trbovlje
(19 točk).

POKAL SLOVENIJE

V razvrstitvi za pokalnega prvaka Slovenije v streljanju z zračnim orožjem pred zadnjim turnirjem je v
vodstvu SD Kovinar Ormož s 107 točkami, na drugem mestu je SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem s
102 točkama, tretje pa je SD Grosuplje z 98 točkami.

Tudi boj za mali prehodni pokal zračne pištole je še povsem odprt, saj je SD Dušan Poženel Rečica pri
Laškem v vodstvu s 76 točkami, samo eno točko manj ima SK Brežice, na tretjem mestu pa je SD Lotrič
Železniki s 74 točkami.

V razvrstitvi za mali prehodni pokal zračne puške je v vodstvu SD Kovinar Ormož s 87 točkami, SD
Grosuplje na drugem mestu jih ima 77, SD Olimpija na tretjem pa 72 točk.

Martin Kolar

Rezultati

Fotografije FB SZS
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