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Kot vsako leto je tudi letos Nikolaj Mejaš, vodja reprezentance s puško šibrenice, odpeljal svoje najboljše
strelce v trapu na izjemno močno tekmovanje GP Cipra, ki poteka med 14. in 25. februarjem v Larnaki.
Naši tekmovalci so se odlično odrezali, saj so dosegli nekaj zelo visokih uvrstitev.

Rene Maček si je priboril srebrno medaljo

Mladi prekmurski strelec Rene Maček je izvrstno tekmoval med mladinci v trapu, saj je bil že prvi dan
vodilni s samo štirimi zgrešenimi tarčami. In tudi drugi dan je začel zelo dobro, saj je v četrti seriji zgrešil
samo  dva  kroga,  nato  pa  v  zadnji  seriji  zgrešil  kar  štiri  tarče.  To  je  izkoristil  Grk  Ioannis
Chatzitsakiroglou, ki se je s popolno zadnjo serijo prebil v vodstvo in zmagal s 117 zadetimi tarčami.
Kljub temu je Rene Maček dosegel enega izmed največjih uspehov svoje strelske kariere, saj je osvojil
srebrno medaljo s 115 tarčami. Bron si je priboril Rus Gennadii Mamkin s 114 tarčami. Sašu Hrovatu,
državnemu prvaku med mladinci, se nastop v drugem tekmovalnem dnevu ni posrečil in je s 96 zadetimi
tarčami osvojil 26. mesto.

Ekipa bronasta, Blazinšek peti

Tomaž Blazinšek, evropski podprvak v mešanih parih iz leta 2017,
je  po  lanski  ponesrečeni  sezoni  to  sezono  začel  odlično.  V
kvalifikacijah trapa je zadel 119 krogov in se zanesljivo uvrstil v
finale, kjer je z 22 zadetimi tarčami osvojil peto mesto. Zmagal je
Rus Alexey Alipov, olimpijski prvak iz leta 2004, pred Andreasom
Loewem iz Nemčije, svetovnim podprvakom v dvojnem trapu iz
leta  2011,  in  Janom  Borkovcem  (Češka).  Denisu  Vatovcu  so
zmanjkale štiri tarče za uvrstitev v finale, s 115 tarčami je osvojil

18. mesto, Boštjan Maček, aktualni evropski prvak, je s 114 tarčami osvojil 22. mesto, Matjaž Lepen je
bil s s 111 tarčami 44. in Aleš Hozjan s 104 tarčami 84. med 146 tekmovalci.

V ekipni konkurenci smo imeli prijavljeni dve ekipi. Prva, ki so jo
sestavljali Denis Vatovec, Boštjan Maček in Matjaž Lepen, si je s
340 tarčami priborila tretje mesto. Za zmagovlno ekipo iz Rusije je
zaostala za sedem tarč, za drugouvrščeno domačo ekipo pa samo
za dve tarči. Druga ekipa, ki so jo sestavljali Aleš Hozjan, Rene
Maček in Sašo Hrovat, je osvojila deveto mesto s 315 zadetimi tarčami.

Jasmini in Boštjanu Mačku zmanjkale tri tarče
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Jasmina in Boštjan Maček sta tekmovala tudi v mešanih parih, disciplini v kateri sta bila lani štirinajsta na
svetu.  Tokrat so jima zmanjkali  trije zadetki za uvrstitev v finale,  s  129 tarčami sta bila deseta med
devetindvajsetimi pari. V finalu sta najbolje streljala Ukrajinca Danilova in Tielnyi, samo eno tarčo manj
sta zadela Barsuk in Smykov, ki sta osvojila drugo mesto, tretja pa sta bil Semianova in Mamkin (vsi
Rusija).

Jasmina Maček 15. med članicami

Med članicami v trapu so blestele ruske tekmovalke, ki so bile najboljše tako v kvalifikacijah kot tudi
kasneje v finalu. Zlato medaljo je osvojila Yulia Tugolkova, svetovna mladinska prvakinja iz leta 2014, ki
je v finalu z enim zadetkom več ugnala Iuliio Savelevo, svetovno mladinsko podprvakinjo izpred dveh
let. Tretje mesto je osvojila Ekaterina Rabaya, trikratna evropska podprvakinja. V tako močni konkurenci
je Jasmina Maček, deseta na lanskem svetovnem prvenstvu, s 104 zadetimi tarčami osvojila petnajsto
mesto. Do dodatnega razstreljevanja, ki je vodilo v finale, ji je zmanjkalo samo 6 zadetih tarč.

Martin Kolar
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