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1. in 2. aprila je bilo v športni dvorani na Rogli organizirano 26. državno prvenstvo v streljanju z
zračnim orožjem, za vse kategorije. V lepem sončnem vremenu se je na pot podala devetnajst
članska karavana strelcev, vsi v upanju, da naredijo svoj najboljši rezultat v sezoni. Že v
predtekmovanju so morali mladi strelci preko ovir, saj je bilo potrebno za nastop na DP izpolniti
normo, ki je različna glede na kategorijo, v kateri nastopajo. V soboto 1. aprila so bili na vrsti
naši najmlajši. V kategoriji starejši dečki se je najvišje povzpel Čretnik Jaka, ki je s svojim
osebnim rekordom osvojil 15. mesto, kar je med 90. strelci zelo dobra uvrstitev. V kategoriji st.
deklic je Meta Dobrovoljc tudi letos ciljala na stopničke, vendar je bila na žalost prekratka za
dva kroga, tako da je na koncu osvojila odlično 5. mesto med 40. nastopajočimi. Naj številnejši
si bili mlajši dečki, kjer je bilo prijavljeno kar 120 tekmovalcev, naš najboljši pa je bil Lovro
Zamejc na 28. mestu. Tudi pri deklicah je bilo skoraj 40 nastopajočih, Zoja Notersberg pa je
osvojila odlično 12. mesto, kar je njen najboljši rezultat, odkar je zamenjala puško. Imeli smo
tudi samo eno ekipo in sicer ml. dečki, ki so med 23. ekipami osvojili 14. mesto. V kategoriji
cicibanov letos nismo imeli nastopajočih, saj norme niso bile izpolnjene. V soboto je s puško
nastopil še Bojan Lampreht, ki je po nesrečni prvi seriji nato odlično nadaljeval, vendar je
rezultat 596,8 na koncu zadoščal le za 41. mesto

V nedeljo pa so bili nastopi s pištolo in starejše kategorije. V kategoriji članov s pištolo je
Marcello Notersberg več kot odlično opravil svoj prvi nastop na velikih tekmovanjih, saj je pištolo
dobil šele nekaj tednov pred DP. Med 80 tekmovalci je osvojil 24. mesto. Ostali nastopi:
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Benjamina Rudolf Med članicami 31. mesto, mladinka Sabrina Marija Japelj 20. mesto, kadeta
Jan Rom in Jurij Medic na 24. in 33 mestu, kadetinja Anja Umek pa prav tako s svojim prvim
nastopom na velikih tekmovanjih na 23. mestu.

Za mnoge je bil rezultat pričakovan, nekateri so presenetili samega sebe, nekateri pa seveda
razočarani. A kaj? Vse to je šport, zmagovalec je vedno samo eden, ostali se mu lahko samo
približajo. Glede na to, da je večina naših mladih tekmovalcev zamenjala kategorijo, bo
prihodnja sezona precej delovna in natrpana, tako da se bo nivo rezultatov dvignil. Tekmovanje
se ne konča z nezadovoljstvom ampak z veseljem, da si bil del velikega in letos rekordnega
števila strelcev, na res prekrasni prireditvi na Rogli.
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