
PODELITEV STRELSTVO 1997 

17. razg asitev 
ajbo jših s re cev 

'y Priznanja nalbolj~im na podelitvi v Lrukem. 

Na slovesnosti V ZdraviliSču LaSko je Strelska zveza 
Slovenije v skladu s pravilnikom o izboru najboljših 
tekmovalcev razglasila najboljSe strelce za leto 
1997. Po posameznih kategorijah so zbrali največ 
totk naslednji strelci. strelke in strelska druStva: 

- pionirji: Martin Ivančič 
- pionirke: Vojka Matek 
- mlajši mladinci: Androt Dovč 
- mlajše mladinke: Maja libert 
- mladinke: Bojana Bombač 
- mladinci: Dejan Gomboc 
- članice pištola.' Irena Toroš 
- člani pištola.' Franc Peternel mlajši 
- članice puška: Renata Oratem 
- člani šibrenica: Androt Lipolt 

- člani puška: Rajmond Debevec 
- najboljša SO: Olimpija, Ljubljana 
- strelsko društvo z največjim napredkom: 

Kruno, Brežice 

PRIZNANJA SZS ZA ORGANIZACIJSKO DELO SO 
PREJEU: 
- Zlati plaketi: Alojz Slanič in SO Trebnje 
- Srebrni plaketi: Slavko Milič in Vladimir Keber 
- Bronaste plakete: Bojan Kavčič, Edi Soudat in 

Franc Ščančar 

PRIZNANJA SZS ZA $PORTNE DOSEŽKE SO PREJEU: 
Zlato plaketo: 

- Rajmond Debevec za 2 svetovna in evropska 
rekorda s samostrelom 10 m s 589 in 686 krogi. 
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Srebrne plakete: 
- Tina Grabnar za 3. mesto na svetovnem prven

stvu s samostrel om 10m. 
- Izidor Hreščak za 3. mesto na svetovnem 

prvenstvu s samostrelom 30 m stoje, 
- Andraž Lipolt za 3. mesto na sredozemskih igrah 

v trapu. 

Posebno priznanje je prejela reprezentanca s 
samostrelom 10m za 3. mesto na SP v Zagrebu v 
sestavi: Rajmond Debevec, Oto Strakušek, Da
mjan Kandare in Izidor Hreščak . 

Bronaste plakete: 
- Robert Kranjc za drLavni rekord z zračno pištolo 

584 krogov, 
- Renata Oražem za državne rekorde z MK puško 

3 x 20 s 571 krogi. s samostrelom 10m s 391 in 
484 krogi, 

- Andraž Dovč za državna rekorda pri mlajših mla
dincih z MK puško 60 leLe s 581 krogi in 3 x 20 s 
554 krogi, 

- Marjan Gril za državni rekord pri mlajših mladin
cih z MK pištolo proste izbire s 321 krogi, 

- Dejan Gomboc za državni rekord pri mladincih 
v trapu s 134 zadetki, 

- SO Tabor Ježica za ekipni državni rekord pri mlaj
ših mladincih z zračno puško s 1118 krogi. 

... Slavko Milič, dobitnik srebrne plakete SZS. 

... Predsednik Janez Slapar izroča plaketo Rajmondu Debevcu. 
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