
Priznanja strelski zvezi Slovenije 
Strelska zveza Slovenije je letos prejela več pri
znanj: 
• 	 Republiška konferenca ZRVS Slovenije je podelila 

SZS plaketo ZRVS Jugoslavije. 
cl 	 Strelska zveza Črne Gore je SZS podelila plaketo 

za sodelovanje pri organizaciji 17. Evropskega pr
venstva v streljanju z MK orožjem, ki je bilo v 
Titogradu . 

• 	 Plaketo je SZS podelil tudi Streljački savez Kosova. 
• 	 SZS pa je prejela plaketo tudi od SD ,,29. oktober« 

Grosuplje, ko je le-ta slavila deset-letnico obstoja. 

Strelska zveza Slovenije 
je razglasila najboljše slovenske 
strelce za leto 1981 
Strelska zveza Slovenije je letos prvič razglasila in 
nagradila najboljše slovenske strelce, ki so dosegli 
najboljše rezultate v letu 1981 . 
Najboljši slovenski strelci so na posebni, slovesni 
prireditvi prejeli pokale v trajno last, posebne pla
kete pa so prejeli tudi člani državne reprezentance 
in državni prvaki. V mednarodnem programu je bil 
nagrajen Rajmond Debevec, ki je v letu 1,981 dosegel 
najboljše rezultate s puško; v pištolskih disciplinah 
je bil najboljši Franc Peternel - Kranj. v disciplini 
glinasti golobi trap Marijan Sotlar iz SD "Svoboda« 
Senožeče; v nacionalnem programu je bila nagrajena 
Alenka Jager iz SD "Celje«; kot najboljša ekipa pa 
mladinska ekipa "Celja«, ki je lani dvakrat osvojila 
naslov republiškega ter dvakrat naslov državnega 
prvaka. 
člani državne reprezentance so v lanskem letu bili: 
v disciplini glinasti golobi trap: Marijan Sotlar ("Svo
boda« - Senožeče) in Janko Rožmarin (Olimpija 
Ljubljana); v disci,plinah s puško: Rajmond Debevec 
(Olimpija - Ljubljana) in Marjan Repič (Kamnik); 
v discip:linah s pištolo pa oba Peternela (Kranj). 
Naslove državnih prvakov so osvoj-ili: ekipa mladink 
Celja z MK puško serijske izdelave; mladinec Dušan 
Keisersberger iz SD »Avgust Majerič« Maribor z 
zračno serijsko puško; Roman Kajtna iz SD »Okrogar
Skvarča« Zagorje, v članski konkurenci; Janko Rož
marin, v disciplini trap; Franc Peternel st. s hitro
streino pištolo in Rajmond Debevec ter Alenka Jager 
iz Celja oba z MK puško. 
Vsem nagrajencem je priznanja izročil predsednik 
SZS Edvard Progar, ki je v krajšem nagovoru po
zdravil vse vabljene ter osvežil rezultate, ki so jih 
dosegli slovenski strelci v letu 1981. Nagrajence je 
pozdravila v imenu predsedstva ZTKOS tudi znana 
strelka, Anica Mihorko, v imenu nagrajencev \Ja se 
je zahvalil Rajmond Debevec. 

Slovenski strelci - športniki 
mednarodnega in zveznega 
razreda ter mojstri 
V seznamu kategoriziranih športnih strelcev, ki so 
na osnovi znanih kriterijev dosegli v 'letu 1981 do
ločene norme za naziv športnik mednarodnega raz
reda, so izmed 19, kolikor jih je v naši državi, trije 
iz naše republik€ (lani 2) in sicer: 
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