20 let SD Kovinoplastike Lož
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SD Kovinoplastika Lož je ob svoji 20-letnici delovanja priredila strelsko tekmovanje na strelišču
v Ložu. Tekmovanje je potekalo na šest mestnem strelišču v s serijsko zračno puško v kategoriji
moški in ženske. Ker z organizatorjem že kar nekaj let sodelujemo smo se vabilu prijazno
odzvali z ekipo moških in ekipo žensk. v prijateljskem vzdušju smo se zvrstili na strelišču, Tone
in njegova ekipa pa je opravila ocenitev tarč, druga ekipa pa se je pripravljala na pogostitev. Ko
so tekmovanje zaključili zadnji strelci, smo se nato vsi skupaj odpravili na rezervno lokacijo, kjer
so nas že pričakovali z malico. V prijetnem kramljanju in izmenjevanju izkušenj, so opravili še
zadnje popravke in priprave na razglasitev. Tekmovanja se je udeležilo 11 ekip. Najuspešnejši
smo bili strelci iz Vrhnike, kjer je v ženski konkurenci zmagala Benjamina Rudolf, pred Mojco
Rus in Dolores Šuštar iz Izole, naša tretja članica Katarina Jilek je bila četrta. Rezultati so bili
tesni, tako da so razvrstitev odločale malenkosti. Tudi v moški kategoriji sta bila na stopničkah
dva vrhniška strelca in sicer na najvišji Bojan Lampreht, drugi Dejan Della Torre iz Vremščice in
na tretji Bojan Lampreht ml. Matija Japelj kot tretji član ekipe je osvojil 22. mesto. In še
razvrstitev ekip: 1. mesto SD Vrhnika - moški, 2. mesto domačini Kovinoplastika Lož, 3. mesto
SD IX. korpus - Piran in 4. mesto ženska ekipa SD Vrhnika, ki je le za krog zgrešila stopničke.
In ker je bilo za povrh še lepo vreme, smo svoje polne trebuščke prenesli še na balinarsko
igrišče, kjer pa nismo bili tako uspešni kot v streljanju. Z nami so pometli kočevski strelci,
katerim smo se zahvalili za učne ure, ampak vtis na igrišču pa je ostal. Ker so nekateri za
nagrado dobili tudi hodulje, so svojo hojo po modni pisti preizkusili najpogumnejši. Ob tej priliki
bi se organizatorju Tonetu še enkrat zahvalil za prijeten dan, dobro pogostitev in mu začelel še
nadalnje uspešno sodelovanje v strelskem športu.

1/1

