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SD 1. Pohorski bataljon Ruše je od 11. do 13. januarja organiziralo 25. mednarodno strelsko tekmovanje,
ki je posvečeno zadnji bitki Pohorskega bataljona. V petek je bilo na programu  tekmovanje mešanih
parov, v soboto tekmovanje ob prazniku Ruš in v nedeljo tekmovanje za Veliko Nagrado Ruš.

Nastopilo je 222 tekmovalcev iz osmih držav, med njimi je bilo 88 slovenskih strelcev, ki so zastopali
svoje klube oziroma so nastopili za reprezentanco Slovenije, ki je v treh tekmovalnih dneh osvojila

 13 medalj. V finalna tekmovanja so se naši strelci uvrstili 9 krat in osvojili in dva nova državna rekorda.
Ti  uspehi  so  še  posebaj  odmevni,  saj  so  bili  doseženi  v  dosedaj  najmočnejši  konkurenci  na  ruškem
tekmovanju.  Poudariti  je  potrebno,  da  se  je  letos  stalnim udeležencem iz  Japonske,  Hrvaške,  Srbije,
Madžarske, Slovaške in Avstrije, pridružila tudi ruska reprezentanca. Če pogledamo imena tekmovalcev
kot so Matsuda Tomoyuki, Artem Chernousov, Vitalina Batsarashkina, Damir Mikec, Zorana Arunović,
Andrea Arsović, Milutin Stefanović, Snježana Pejčić, Miran Maričić, Petar Gorša, Istvan Peni ... vidimo,
da je bila konkurenca res vrhunska.

PETEK:

Dvoršakova in Markoja 7. v mešanih parih z zračno puško

V mešanih parih z zračno puško sta bila zelo blizu finala Živa Dvoršak in Robert Markoja, saj jima je  za
uvrstitev v zaključni boj zmanjkalo le 3,5 krogov. Z rezultatom 828,5 krogov sta samo za 0,4 kroga
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zaostala za državnim rekordom. 9. mesto sta osvojila mladinca Urška Hrašovec in Luka Lukić (825,6),
13. mesto Vesna Markelj in Ernest Eman Babača (SD Lotrič Železniki) z 815,6 krogi, 15. mesto Suzana
Lukić in Jakob Petelinek (815,1), 16. mesto Nuša Špindler in Leon Režonja (Pomurje 1) z 814,1 krogi,
17. mesto Vesna in Oto Strakušek (SD 1956 Trbovlje) z 812,5 krogi, 18. mesto Nuša Žnidarič in Jure
Sočič (811,9), 19. Zala Junger in Simon Potrč (SD 1. Pohorski bataljon Ruše 1) z 806,2 kroga ter 20.
mesto Urška Krempl in Patrik Jakopiček (SD 1. Pohorski bataljon Ruše 1) s 794,4 krogi.

V finalu sta zlato medaljo osvojila odlična srbska strelca Andrea Arsović in Milutin Stefanović, ki sta za
več kot  krog premagala Valentino Gustin in Borno Petanjka, bron pa sta osvojila Tanja Perec in Miran
Maričić (Hrvaška).

Tkalčeva in Čeper do osmega mesta v mešanih parih z zračno pištolo

V izjemni konkurenci strelcev z zračno pištolo sta v kvalifikacijah mešanih parov Jagoda Tkalec in Jože
Čeper osvojila 8. mesto z  rezultatom 746 krogov. Anja Prezelj in Anže Gmajnič sta s 740 krogi osvojila
10. mesto, Klara Smolič in Sašo 11. mesto (734 krogov), Sara Ščuri in Domen Celec 13. mesto (713
krogov) ter Sabina Suljič in Dušan Junger (SD 1. Pohorski bataljon Ruše ) 14. mesto (707 krogov).

V  finalu  sta  zlato  medaljo  osvojila  rutinirana  ruska  strelca  Vitalina  Batsarashkina  (olimpijska
podprvakinja iz Ria de Janeira 2016) in Artem Chernousov (svetovni podprvak v letu 2018). S 487,3
krogi  sta  imela  samo  0,2  kroga  prednosti  pred  srbskima  strelcema  Zorano  Arunović  (svetovna
podprvakinja v letu 2018) in Damirjem Mikcem (svetovni  podprvak z MK pištolo  letu2018).  Tretje
mesto sta osvojila ruska strelca Margarita Lomova in Vadim Mukhametianov. 

SOBOTA:

Anja Prezelj drugi dan do zlata

Drugi dan tekmovanja pod Pohorjem so naši mladi strelci z zračno pištolo odlično tekmovali,  saj  so
dosegli nekaj izjemnih uvrstitev.

Z zračno pištolo je bila v finalu mladink najboljša Anja Prezelj, udeleženka Mladinskih olimpijskih iger v
Buenos Airesu, ki je že po prvi seriji prevzela vodstvo in ga ni več izpustila iz rok. Do konca tekmovanja
je prednost le šepovečevala in končnim rezultatom 233,9 krogov osvojila zlato medaljo in dosegla nov
mladinski državni rekord krogov! Odlično tretje mesto je osvojila Pia Srpčič, ki je bila dolgo časa v boju
za drugo mesto, vendar jo je na koncu prehitela Marijana Matea Štrbac izHrvaške. Blizu medalje sta bili
Sara Ščuri na 4. mestu in Nina Bogša na 5. mestu.

V ekipni konkurenci so Anja Prezelj, Sara Ščuri in Pia Srpčič osvojile drugo mesto.

V finalu članic z zračno pištolo je Zorana Arunović vodila od prve serije in kljub slabšima zadnjima
streloma  še  zmeraj  suvereno  osvojila  zlato  medaljo  z  244  krogi.  Drugo  mesto  je  osvojila  Vitalina
Batsarashkina, tretje pa Ekaterina Korshunova, obe izRusije.
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Jagoda Tkalec je bila najboljša slovenska strelka in je s 562 krogi osvojila  13. mesto, Klara Smolič je
bila mesto nižje s doseženimi 561 krogi, Sabina Suljič je osvojila 17. mesto (557), Majda Raušl 18. (555),
Katja Vodeb 24. (545) in Denis Bola Ujčič 25. mesto s 543krogi.

V ekipni konkurenci so Klara Smolič, Majda Raušl in Denis Bola Ujčič osvojile 5. mesto.

Slak 4. z zračno pištolo

V finalu mladincev z zračno pištolo smo imeli dva tekmovalca, Amadeja Slaka kot 4. iz kvalifikacij s550
krogi) in Anžeta Gmajniča kot 5. uvrščenega v kvalifikacijskem delu tekmovanja s 542 krogi. V finalu je
bil na koncu najboljši Madžar Mate Nagy , ki je z 231 krogi osvojil zlato medaljo. Slaba dva kroga manj
je dosegel Borna Butković (Hrvaška) na drugem mestu, Leon Luka Čelič (Hrvaška) pa je osvojil tretje
mesto. Odlično sta se borila tudi Slak, ki mu je malo zmanjkalo do medalje in je osvojil 4. mestoter
 Gmajnič, ki je osvojil 7. mesto. Matija Kecelj je osvojil 10. mesto, Domen Celec 11. mesto (oba 525
krogov), Timon Lukež 12. mesto (511) in Jan Hribar 13. mesto (503 krogi).

Ekipno so Anže Gmajnič, Domen Celec in Timon Lukež osvojili 2. mesto.

Jože Čeper je bil v kvalifikacijah v streljanju z zračno pištolo med člani z osvojenim 10. mestom in
doseženimi 572 krogi najboljši  Slovenec, v finale pa bi ga vodil  samo krog več.  Boštjan Simonič je
osvojil  18.  mesto  (567),  Sašo  Stojak  19.,  Peter  Tkalec  20.  (oba  566),  Simon  Simonič  28.  (554),
Aleksander Ošep 31.,  Rok Ivanc 32.  (oba 550),  Franci  Ivanc 33.  (533),  Marjan Hribar 34. (503) in
Teodor Pevec 35. mesto (502). V ekipni konkurenci so Jože Čeper, Sašo Stojak in Peter Tkalec osvojili 3.
mesto. Zmagala je ruska ekipa, hrvaška ekipa pa je osvojila drugo mesto.

V finalu zračne pištole je zmagal Nikolai Kilin pred Artemom Chernousovim (oba Rusija), tretje mesto
pa je osvojil Damir Mikec (Srbija).

Nuša Žnidarič do zlata med mladinkami, Živa Dvoršak do srebra med članicami

V  kvalifikacijah  zračne  puške  med  mladinkami  so  se  v  finale
uvrstile kar tri slovenske mladinke: Urška Hrašovec s 618,8 krogi,
Nuša  Žnidarič  s  617,3  krogi  in  Naja  Prezelj.  s  613,8  krogi.
Katarina Fevžer je osvojila 11. mesto (609,5), Sara Slak 12. mesto
(608,8), Olja Kolenc 16. mesto (603,1), Antonija Kosi 18. mesto
(602,4), Alja Bračun 19. mesto (602,3), Špela Rutnik 20. (602) in
Brina Stajnko 21. mesto (596,7).

Po nekoliko slabšem začetku v finalu je Nuša Žnidarič izboljševala
svoj položaj in po 18 strelih prevzela vodstvo, ki ga ni več izpustila iz rok ter zmagala z 246,4 krogi.
Estera Herceg (Hrvaška) je osvojila 2. mesto, do brona pa je prišla domačinka Urška Hrašovec. Naja
Prezelj je premagala dve tekmovalki v finalu in tako osvojila 6. mesto.

V ekipni konkurenci je slovenska ekipa mladink v postavi Urška Hrašovec, Nuša Žnidarič in Naja Prezelj
zmagala pred dvema hrvaškima ekipama.
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Tudi v konkurenci članic z zračno puško so se tri naše strelke uvrstile v finale: Živa Dvoršak kot 4.
(624,5),  Klavdija  Jerovšek 5.  (624,4)  in Urška Kuharič 6.  (623,7)  v kvalifikacijskem tekmovanju.  V
finalu  je  bila  nepremagljiva  Andrea  Arsović  (Srbija)  z  250,8  krogi,  ki  je  bila  najboljša  tudi  v
kvalifikacijah. Živa Dvoršak si  je z dvema krogoma manj priborila srebrno medaljo, tretja pa je bila
Marta Zeljković (Hrvaška). Zelo blizu zmagovalnega odra je bila Klavdija Jerovšek, ki je osvojila 4.
mesto, Urška Kuharič pa je bila osma.

Ostale uvrstitve slovenskih strelk: Suzana Lukić je osvojila 16. mesto (618,9 kroga), Vesna Markelj 17.
mesto (616,9),  Sonja Benčina 18. mesto (616,9),  Nuša Špindler 24. (609,9) in Nina Juvan 25. mesto
(604,5).

Živa  Dvoršak,  Klavdija  Jerovšek  in  Urška  Kuharič  so  bile  odlične  tudi  v  ekipni  konkurenci,  saj  so
osvojile drugo mesto. Pred njimi je bila srbska ekipa (Arsović, Lazarević, Malić),  tretje mesto pa so
osvojile Slovakinje Benkova, Hyberlova in Skotkova.

Debevec najboljši Slovenec z zračno puško, Peni zmagal v finalu z 251,9 kroga

V kvalifikacijah zračne puške med člani je Rajmondu Debevcu zmanjkalo samo 0,6 kroga do uvrstitve v
finale, tako da je s 621,6 krogi je osvojil 10. mesto. 0,3 kroga manj pa je dosegel Anže Presterel na 11.
mestu. Željko Moičević je bil 19. (616,7), Jakob Petelinek 20. (616,5), Robert Markoja 22. (615,8), Maj
Kadunc 24. (611,3), Boštjan Fabjan 25. (610,9), Benjamin Jodl 26. (610,7), Jernej Adlešič 27. (609,1)
Simon Potrč 28. (607,2), Leon Režonja 29. (606,5), Žan Močnik 31. (603,6) in Viljem Ravnikar, ki je
pristal na 34. mestu (594,2).

V finalu je svojo vrhunskost znova potrdil Madžar Istvan Peni, ki je osvojil zlato medaljo z 251,9 krogi.
Srebro je osvojil Hrvat Miran Maričić, bronasti iz svetovnega prvenstva 2018, tretje mesto pa je osvojil
Patrik Jany iz Slovaške.

V ekipni konkurenci je ekipa Slovenije (Presterel, Petelinek, Markoja) osvojila 4. mesto, ekipa SD Trzin
(Kadunc, Adlešič, Močnik) pa 5. mesto.

Sočič do brona z zračno puško

V kvalifikacijah z zračno puško med mladinci sta odlično streljala Nejc Klopčič in Jure Sočič, ki sta se
kot 4. s 615,7 krogi in 8. s 610 krogi uvrstila v finale. Blizu uvrstitve v finale so bili tudi Luka Lukić na 9.
mestu (609 krogov), Blaž Lužar na 11. mestu (608,2) in Jernej Kušar na 12. mestu (607,8).

V finalu je bil  izjemno močan Zalan Pekler (Madžarska),  ki  je prepričljivo zmagal z 247,7 krogi.  Z
dobrimi tremi krogi manj je drugo mesto osvojil Luka Štrbenac (Hrvaška), za bronasto medaljo pa sta bila
boj naša predstvnika. Po nekoliko slabšem začetku je Sočič začel izboljševati svoj položaj in po 20 strelih
za 0,2 kroga odnesel bron Klopčiču, ki je osvojil četrto mesto.

V ekipni konkurenci so Klopčič, Sočič in Lukić osvojili 2. mesto, zmagala  je ekipa Hrvaške.
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NEDELJA:

Živa Dvoršak do srebra z zračno puško

Naskok  na  oder  za  zmagovalce  je  z  najboljšim  rezultatom  v
kvalifikacijah (627,7) med članicami z zračno puško napovedala
Živa  Dvoršak.  V finalu  je  ponovno  blestela  srbska  tekmovalka
Andrea Arsović in s tretjo zlato medaljo v treh tekmovalnih dneh
dosegla "hat-trick". Valentina Gustin (Hrvaška) jo je lovila, vendar
je bila na koncu za pol kroga prekratka in je z 250,4 kroga osvojila
srebrno medaljo. Bron pa si je ob bučni podpori gledalcev in "hudi

bitki" z ostalimi tekmovalkami pristreljala Živa Dvoršak.

Nekaj ponesrečenih strelov je odneslo finale devetouvrščeni Urški Kuharič (621,9), ki je za Arsovićevo,
osmo iz kvalifikacij zaostala za samo 0,7 kroga. Klavdija Jerovšek je s 620,3 krogi osvojila 14. mesto,
Nuša Žnidarič 16. mesto (618,3), Vesna Markelj 18. (618,1), Suzana Lukić 19. (617,7), Sonja Benčina 23.
(617), Urška Hrašovec 29. (613,3), Nuša Špindler 30. (612,7), Katarina Fevžer 31. (611,9), Antonija Kosi
33. (609,6), Naja Prezelj 34. (609,4), Vesna Strakušek 35. (608,9), Olja Kolenc 36. (606,9), Sara Slak 37.
(604,4), Ana Nuša Detela 41. (599,9), Zala Junger 44. (597,8), Špela Rutnik 45. (589,7), Klara Osrajnik
46. (587,5), Irena Golob 47. (580,4) in Urška Krempl 48. mesto (569,3).

V tako močni konkurenci so Slovenke Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek osvojile prvo
mesto z 0,6 kroga prednosti pred ekipo Srbije (Lazarević, Arsović, Malić),  ki je bila druga, in ekipo
Hrvaške (Perec, Gustin, Pejčič), ki je osvojila tretje mesto s 4,6 krogov manj kot slovenska ekipa.  

Peni najboljši v kvalifikacijah in finalu

V finalu zračne puško med člani so videli borbo za zmago med mladim Istvanom Penijem (Madžarska) in
izkušenim Milenkom Sebićem (Srbija). Sebić je vodil  do 22. strela, ko je vodstvo prevzel Peni in ga ni
več izpustil iz rok ter zabeležil že drugo zmago na letošnjem tekmovanju v Rušah. Drugo mesto je osvojil
Sebić z 249,6 krogi, tretji pa je bil Zalan Pekler iz Madžarske.

V kvalifikacijah je 18. mesto osvojil Jan Šumak (619,4), 22. Jakob Petelinek (616,8), 23. Simon Potrč
(616,7), 24. Anže Presterel (616,6), 25. Nejc Klopčič (616,2), 26. Rajmond Debevec (615,8), 28. Mitja
Černi (615,7), 29. Jure Sodja (614,4), 31. Benjamin Jodl (612,8), 33. Luka Lukić (610,7), 34. Domen
Jarni (610,5), 35. Željko Moičević (610,5), 36. Jure Sočič (610,4), 37. Maj Kadunc (610,3), 38. Jernej
Adlešič (610,1), 40. Tadej Žalik (609,7), 43. Ernest Eman Babača (608,3), 44. Uroš Maučec (607,6), 47.
Blaž Lužar (605,9), 50. Leon Režonja (604,2), 51. Oto Strakušek (604), 53. Patrik Farkaš (598,9), 55. Žan
Močnik (598,3), 57. Andraž Dovč (597), 58. Ivo Cicmanovič Zimet (594,2), 59. Mitja Ribarič (593,6),
60.  Gregor  Maučec (590),  61.  Tilen  Vuk (586,4),  62.  Anton Korbar  (582,8)  in  63.  Jan  Soto  Vargaš
(579,8).

V ekipni konkurenci so zmagali  tekmovalci iz Hrvaške (Gorša,  Maričić,  Mikuljan) pred ekipo Srbije
(Stefanović, Sebić, Mitrović) na drugem mestu in ekipo Slovaške 1 (Jany, Medved, Šulek) na tretjem
mestu.  Ekipa  Slovenije  (Petelinek,  Presterel,  Klopčič)  je  osvojila  4.  mesto,  ekipa  SD Štefan  Kovač
Turnišče (Žalik, Maučec, Režonja) 6. mesto, ekipa SD Trzin (Kadunc, Adlešič, Močnik) 7. mesto in ekipa
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SD Kidričevo (Cicmanovič, Vuk, Soto Vargaš) 8. mesto.

Katja Vodeb med najboljšimi strelkami s pištolo

Med najboljših osem strelk na tekmi za Veliko nagrado Ruš z zračno pištolo se je uvrstila Katja Vodeb, ki
ji  v kvalifikacijah s 568 krogi osvojila 7. mesto. Denis Bola Ujčič je osvojila 12. mesto (563), Anja
Prezelj 14. (561), Sara Ščuri 17. (557), Klara Smolič 20. (552), Sabina Suljič 21., Majda Raušl 23. (obe
551), Pia Srpčič 27. (548), Jagoda Tkalec 29. (547), Nina Bogša 34. (530) in Ula Zelnik Gregorčič 37.
(528).

V finalu so nastopale izredno "močne" tekmovalke,  saj  so nekatere izmed njih svetovne in evropske
prvakinje, zmagovalke tekem svetovnega pokala in nosilke medalj iz olimpijskih iger. V tej konkurenci se
je Katja Vodeb dobro borila, mešala štrene ostalim tekmovalkam in na koncu osvojila odlično 8. mesto.
Drugo zlato medaljo na letošnjem tekmovanju v Rušah je osvojila Zorana Arunović (Srbija), kateri je ves
čas dihala za vrat Vitalina Batsarashkina (Rusija). Po 24 strelih je imela Arunovićeva z 242,9 krogi 0,7
kroga  prednosti  pred  Rusinjo.  Tudi  bronasta  medalja  je  odšla  v  Rusijo,  osvojila  jo  je  Svetlana
Medvedeva.

V ekipni konkurenci je zmagala ruska ekipa (Korshunova, Batsarashkina, Medvedeva)  pred srbsko ekipo
(Momčilović Veličković, Arunović, Milovanović) in japonsko ekipo (Konishi, Yamada, Sato). Slovenska
ekipa (Smolič, Raušl, Tkalec) je osvojila 5. mesto.

Chernousov prepričljivo najboljši

V  kvalifikacijah  zračne  pištole  med  člani  smo  videli  zelo  visoke  rezultate,  saj  je  najboljših  pet
tekmovalcev  doseglo  rezultate  višje  od  580  krogov,  Rus  Artem  Chernousov  pa  celo  588  krogov.
Chernousov je  bil  tudi  v  finalu prepričljivo najboljši,  saj  je  po desetih  strelih prevzel  vodstvo in ga
suvereno obdržal do konca Z 243,8 krogi je zmagal z več kot krogom prednosti pred rojakom Vadimom
Mukhametianovim. Tretje mesto je osvojil Damir Mikec.

Med našimi tekmovalci je bil najboljši Jože Čeper, ki je s 565 krogi osvojil 18. mesto. Do uvrstitve v
finale mu je zmanjkalo natanko 10 krogov. Ostale uvrstitve slovenskih tekmovalcev: Boštjan Simonič je
osvojil  20. mesto (564), Aleksander Ciglarič 23. (563), Peter Tkalec 24. (562), Rok Ivanc 29. (558),
Zlatko Kostanjevec 30. (557), Sašo Stojak 31. (556), Matija Potočnik 32. (555), Domen Celec 33. (553),
Simon Simonič 36. , Anže Gmajnič 37. (oba 550), Amadej Slak 41. (542), Franci Ivanc 46. (534), Timon
Lukež 48 (524), Dušan Špindler 50. (515) in Matija Kecelj 51. (509).

Tudi v ekipni konkurenci so bili Rusi nepremagljivi, saj je njihova ekipa (Chernousov, Isakov, Kilin)
zmagala  s  1742  krogi.  Slovaška  ekipa  (Tuzinsky,  Balaz,  Kostur)  na  drugem mestu  je  dosegla  1724
krogov,  hrvaška  ekipa  (Cidrić,  Kačavenda,  Posavec)  pa  je  s  1709  krogi  pristala  na  tretjem mestu  .
Slovenska ekipa (Čeper, Tkalec, Stojak) je s 1683 krogi osvojila 5. mesto.

 Martin Kolar
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 Rezultati
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