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Strelsko društvo Rudnik Hrastnik je letos že osmič organiziralo tekmovanje v počastitev 3. julija
- praznika rudarjev in občine Hrastnik. Strelci so se na tekmovanju potegovali za osvojitev
rudarske svetilke.

Tekmovanja s serijsko zračno puško se je udeležilo 55 strelcev in strelk iz 9 strelskih društev.
Ekipa mlajših pionirjev je osvojila 3.mesto, posamezno pa je Meta ponovno dokazala, da se ne
boji svojih tekmic in še izboljšala svoj rezultat iz Loke, kar je morala navsezadnje že drugič
zapored okusiti tudi prvakinja iz Laškega. Fantje so streljali bolj zadržano in jih bo potrebno za
novo sezono nekoliko naviti. Še najbolje se je uvrstil Jan Rom na 4. mestu, Ambrož je bil 8.,
Jaka in Jošt pa sta bila na 15. oz. 16. mestu. Ekipa članov je v v kategoriji nad 60 let ponovila
svoj uspeh s prvim mestom, med posamezniki pa se je v kategoriji do 50 let medalja za en krog
izmuznila Alešu, ki je tokrat suvereno opravil svoj nastop. Med članicami nad 35 let pa ponovno
na prvem mestu Mojca, na tretjem mestu pa Katarina s svojo prvo medaljo na svojem drugem
tekmovanju. No pa se je začelo.

Bojan st. je v kategoriji nad 50 let pokazal, da še vedno ni za odpis in gladko zmagal z
najboljšim rezultatom tekmovanja, s čimer si je prislužil tudi posebno nagrado. Tudi Matija ne
najde svoje forme iz DP veteranov, osvojil je 14. mesto.

Najboljša ekipa je bila tudi letos članska ekipa iz strelskega društva 1956 Trbovlje, ki je ponovno
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prejela prehodni pokal - rudarsko svetilko, vrhniške strelce pa se že drugič zapored drži smola,
da so dosegli enak rezultat, vendar slabšo zadnjo serijo. No morda pa naslednje leto.
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