Tekmovanje v Slovenskih Konjicah
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Z našimi mladimi strelci smo se v Slovenskih Konjicah, zibelki strelstva Bojana Lamprehta,
udeležili kar dveh tekmovanj. Najprej so zjutraj cicibani in mlaši pionirji tekmovali za Kekčev
pokal. Tovrstnih tekmovanj se nismo udeleževali, saj je zaradi preobilice drugih, nemogoče biti
prisoten na vseh. Tokrat je bila izjema, saj sta bila praktično na istem strelišču dve tekmovanji,
le nekaj urna razlika.

Kot smo že omenili, so se najmlajši najprej pomerili za Kekčev pokal, kjer so streljali z
naslonom. V kategoriji cicibanov je Čretnik Jošt osvojil 11. mesto, prav tako tudi Ajda Fabčič
Kogoj med cicibankami. Naslednja kategorija mlajših dečkov je pričela tekmovanje takoj za prvo
skupino, tu se je med fanti najbolje znašel Ambrož Jilek, ki je z izjemnim rezultatom osvojil 7.
mesto, Jaka Čretnik je bil 40. Edino medaljo je pristreljala Meta Dobrovoljc, ki je s 178 krogi
osvojila 3. mesto. Tudi za ekipno uvrstitev med najboljše je zmanjkalo nekaj krogov, tako da
smo se zadovoljili s 7. mestom.

Vrh vsega tekmovanja je bilo tekmovanje za 2. Memorial Vladimirja Kebra (prvi trener B.
Lamprehta). Kjer pa so nastopali pionirji. V moškem delu so vsi trije strelci streljali solidno,
najboljši pa Ambrož Jilek, ki je v rednem delu osvojil 2. mesto. Jan Rom je bil 6. in Jurij Medic
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12. Novost tega tudrnirja pa je bila napovedana iznenada, da bodo pionirji streljali finalne strele,
kar je sicer v navadi pri članskih selekcijah, vendar izkušnje je potrebno nabirati že toliko prej.
Torej prvih osem strelcev iz rednega kvalifikacijskega dela se je uvrstilo v finalno serijo, kjer so
vsi štartali iz nule, torej se je prejšnji rezultat izničil. Tu pa je imel Ambrož smolo in izpadel drugi,
tako da je osvojil končno 7. mesto. Je pa pridobil Jan, ki se je iz 6. mesta zavihtel na tretje in
osvojil bronasto medaljo. Vsi trije pa so ekipno osvojili 2. mesto. Med deklicami naša Meta ni
imela sreče, saj sta jo dve tekmi v enem dnevu presegli in se je morala zadovoljiti z 11.
mestom.

Smo pa iz Konjic odšli dobre volje, saj je bil naš izkupiček 2 medalji in en pokal. Postanek do
doma pa kot se že po navadi spodobi . TROJANE.
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