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Sedma razglasitev najboljših slovenskih strelcev 

NAJBOlJSA DEBEVEC IN BOlA 

Strelska zve za Slovenije je že sedmo leto zapored 
razglasila najbo ljše sl ovenske strelce. Slovesnost je 
bila kot vedno v prostorih SZS, udeleži li pa so se je 
poleg najbol jših slovenski h strelcev tudi član i pred
sedstva SZS, predstavni k i d ružbenopolitičnih orga
nizacij, ZTKOS, l M, RSTO in sredstev javnega ob
veščanja . 

Priznanja SZS in pokale je najboljšim slovenskim 
strelcem, novinarjem in Dušanu Mandicu podeli l 
predsednik SZS Kosta Bizjak. Za najboljšega strelca 
z M K puško v mednarodnem programu ter najbolj· 
šega strelca Slovenije je bil že sedmo leto zapored 
izbran Raj mond Debevec iz ljubljanske Olimpije, za 
najboljšo streiko pa Denis Bola iz SO Mrož Titova 
Velenje . 

V nacional nem programu je bil ponovno najboljši 
Danilo Hrobat iz SO Panovec Nova Gorica, v tra pu 
prv i č Aco Rebernik iz ljubljanske Olimpije, v pištol· 
skih disci plinah pa že četrtič Franc Peternel starejši 
iz Kranja. Med st relskimi družinami je bila v medna
rodnem programu zopet najboljša Olimpija Ljublja
na, v nacionalnem pa ponovno Avgust Majerič Iz 
Maribora. 

Priznanja so prejeli tudi državni prvaki in sicer: 
Denis Bola, Mrož Tit ovo Velenje z MK standard 
pištolo, Helena lavrinc, Dušan Poženel Rečica z Rajmond Debevec in Denis 80la 



V mednarodnem programu je bila že drugič najbolj~ SO 
Avgust Majerič iz Maribora. Priznanje je prejel predsednik 
SO Edo Kosi. 

zračno standard pištolo, Rajmond Debevec z zrač
no in M K puško, Franc Peternel st. Kranj z MK 
hitrostrelno pištolo, Jure Frelih Kranj z zračno se
rijsko puško, Mirko Bele Krka Novo mesto z zračno 
pištolo, Branko Balažič Noršinci Murska Sobota z 
zračno puško, SD Kranj z MK hitrostrelno pištolo, 
SD Olimpija - članice z MK standrdno pištolo, SD 
Branko Ivanuš Ljubljana - mladinci z zračno pišto
lo. 

l\Jagrajeni pa so bili tudi vsi, ki so nastopali v držav
ni reprezentanci. Ti so bili štirje: Debevec, Lavrinc, 
Bola in Legner. 

Posebna priznanja SZS so prejeli tudi najbo1ljši mla
di strelci in sicer: pri mladinkah Manuela Rudolf 
Olimpija, pri mladincih Sašo Podgornik Kamnik, pri 
pionirj ih Branko Balažič Noršinci ter pri pionirkah 
Renata Oražem Portorož. 

Posebne plakete SZS sta prejela tudi Dušan Mandic, 
ki je dolgo vrsto let vodil šport v JLA, ter Branko 
Vekic, novinar Sportskih novosti, dopisništvo Ljub
ljana, ki je v zadnjih letih veliko prispeval k boljše
mu informiranju o strelskem športu v Sloveniji. 
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