
Osma razglasitev najboljših slovenskih strelcev 

DEBEVEC PRVI OSMiČ, LAVRINČEVA TRETJiČ 

Razglasili so najboljše strelce in strelke v SRS '88 - Med 
družinami Olimpija in NTU Slovenj Gradec 

Rajmond Debevec, strelec ljubljanske Olimpije, in Helena Lav
rinc, strelka iz strelske družine Dušan Poženel iz Rečice, sta naj
boljša slovenska strelca v letu 1988. Priznanji za ta dosežka ji
ma je na slovesnosti v prostorih Strelske zveze Slovenije podelil 
predsednik SZS Kosta Bizjak. Rajmond Debevec je to laskavo 
priznanje osvojil že osmič zapored, Helena Lavrinc pa je bila 
najboljša v Sloveniji že tretjič. 

Naslova sta seveda prišla v prave roke. Debevec v moški konku
renci zdaj že nekaj let v Sloveniji nima dostojnega tekmeca. Le
tos je na mednarodnem odru vnovič dosegel nekaj imenitnih re
zultatov. Bil je najbolj ši član jugoslovanske reprezentance, ki je 
z zračno puško osvojila evropsko zlato z izenačenim svetovnim 
rekordom. Na BP je osvojil pet odličij, od tega štiri zlate. Z zra
čno puško je bil balkanski prvak (z novim balkanskim rekor
dom) in državni prvaic, nastop na olimpijskih igrah pa se mu ni 
najbolje posrečil. Helena Lavrinc je že dalj časa ena najboljših 
mladink v državi v pištolskih disciplinah. Letos je bila v Slove
niji najboljša tudi v vseh mladinskih disciplinah, v konkurenci 
vseh strelcev s pištolami pa je bila na drugem mestu, takoj za 
veteranom Peternelom. 
Kdo so še dobili priznanja? S puško v nacionalnem programu je 
bil najboljši Kamničan Marjan Repič . V trapu je že petič naj
boljši Marjan Sotlar iz Senožeč. V pištolskih disciplinah je zno
va prvi Franc Peternel st. iz Kranja. Pri mladincih si je naslov 
najboljšega priboril Fortunal Legner iz Titovega Velenja, ki je 
potem odšel v JLA v Beograd. Pri pionirjih je prvi Simon Kovič 
iz Domžal , p ri pionirkah pa Darja Bešter iz PodOlarta na Go
renjskem . Za najboljšo strelsko družino v mednarodnem pro
gramu so razglasili Olimpijo, v nacionalnem programu pa je 
prva družina NTU Slovenj Gradec . 
Posebna priznanja so dobili tudi vsi državni reprezentanti iz 
Slovenije. Teh je bilo letos osem: Rajmond Debevec, Helena 
Lavrinc, Franc Peternel st., Franc Peternel ml. , Denis Bola, Si
mona Bevk , Fortunat Legner in Marijan Sotlar. Nagrajeni so 
bili tudi vsi državni prvaki. Teh je bilo letos šest. Dva naslova 
sta posamična (Rajmond Debevec, zračna puška in Barbara 
Horvat, serijska zračna puška), štirje pa ekipni. 

Branko Soban 

Najboljša v letu 1988, Helena Lavrinc in Rajmond Debevec in 
oba zvezna selektorja Lojze Mikoli( in Slavko Milič 

S slavnostne razglasit ve najboljših v letu 1988 

Pionirska ekipa NTU, državni prvaki z "ročno puško, 
s predsednikom Janezom Kamnikom 

MILAN TOMAŽINČIČ 
odliten sIre/ec s pištolo 
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