
Deveta razglasitev najboljših slovenskih strelcev 
Debevec prvi devetič, Lavrinčeva četrtič 

Na prisrčni slovesnosti, tokrat v prostorih Slovina v Lju

bljani, so razglasili najboljše slovenske strelce za leto 1989. 

Na deveti tovrstni prireditvi so že devetič zapored za naj

boljšega proglasili Rajmonda Debevca iz SO Olimpija. 


Mcd dekleti jc že drugič zapored in četrtič v karieri najbolj

ša Helena Lavrinc in SO Dušan Poženel. 


V posameznih disciplinah so bili najboljši: 

V pištolskih - Helena Lavrinc , v trapu prvič - Roman Bo

kavšek (Dolomiti), s puško v nacionalnem programu -

Marjan Repič (Kamnik), najbolj ša SO v mednarodnem 

programu - Olimpija, v nacionalnem programu - Kamnik. 


RCI/u/U Ora:'elll l/(/Ih ut;.~u mladil/ka leta 1989 

B. kralj - Trzin in SO D. Poženel , z zračno pištolo - mla
dinke. 

Priznanaja za požrtvovalno delo pri razvoju strelskega 
športa so prejeli DO »SLOVIN«. Ivan Hafner - RSLO. 
Radmilo Oroz - RŠTO, Kosta Bizjak - predsednik SZS, 
Branko Pintar, podpredsednik SZS, Alojz Mikolič - trener 
SO Olimpije, najboljša SO kot izvajalec republiških in me
drepubliških tekmovanj - STT iz Trbovelj ter športnare
dakcija Radia Ljubljana. 

Najho(jša l' leru 1989 - H elella Lavrinc ill Rajmund Debevec 

Predsednik S Z S Kasra Bi:jakje (es Iiralnajprej Helelli. 

Pri:nanje Simunll Kovičil. najhu!jSenw pioni(ju v sezoni 89 

V posameznih kategorijah so bili najboljši : 

Pionirji - Kovič , Domžale , 

pionirke - Kavar, Partizan .Tulek, 

mladinci - Kandare , Brest, 

mladinske - Oražem , Portorož. 

Na slovesnosti so podelili tudi priznanja državnim repre
zentantom, teh pa je bilo devet: Z. Ratek M. Sotlar - oba 
Svoboda, E. Serafin, B. B vk, R. Debevec - vsi Olimpija, S. 
Veterni k-Mrož, F. Peternel st. in ml. Kra nj , H. Lavrinc 
D. Poženel. 

Priznanja so dobili tudi državni prvaki , teh pa je bilo v letu 
1989 sedem: 


Po dvakrat sta ta naslov osvojila Debevec iz Olimpije in 

Lavrinčeva iz SO D. Poženel , enkrat pa 1. Frelih - Kranj, 
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