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Ekipa PVD Sever - Gorenjska se je dne 29. 5. 2021 v sestavi: Zoran Rink, Marjan Anzeljc in Emil
Oblak odpeljala v Kisovec, kjer je PVD Sever - Zasavje pod pokroviteljstvom ZPVD Sever organiziralo
1. državno prvenstvo ZPVD Sever v streljanju z zračno puško. Prvenstvo je bilo odlično organizirano
in lahko izrečemo vse pohvale prirediteljem. Streljali smo na čudovitem elektronskem strelišču, kar
je bila za našo ekipo zanimiva izkušnja. Prvenstva se je udeležilo 12 ekip iz devetih društev ZPVD
Sever.
Po tekmovanju smo se okrepčali z odlično enolončnico ter pivom in veselo pokramljali, saj se že kar
nekaj časa nismo videli. Prav tako smo analizirali naše dosežke in ugotovili, da smo se sicer močno
trudili, a nismo imeli pravega dne in posledično ne najbolj mirne roke. Naša ekipa je osvojila skupno
10. mesto. V ekipni konkurenci je prvo mesto osvojila ekipa PVD Sever - Celje v sestavi: Dejan
Matek 178 točk, Boris Gorišek 176 točk in Janez Sašek 165 točk, skupaj 519 točk; drugo mesto je
osvojila druga ekipa gostiteljev PVD Sever – Zasavje v sestavi: Anton Mohorko 180 točk, Uroš
Glavač 164 točk in Ervin Korbar 161 točk, skupaj 505 točk; tretja pa je bila ekipa PVD Sever Dolenjska in Bela Krajina, v sestavi: Marjan Becele 157 točk, Drago Sikošek 155 točk in ena od dveh
veterank, udeleženk prvenstva, Lidija Fabjan 151 točk, skupaj 505 točk. Najboljši rezultat državnega
prvenstva je s 180 točkami dosegel domačin Anton Mohorko, srebrni in bronasti pa sta bila člana
celjske ekipe, Dejan Matek s 178 in Boris Gorišek s 176 zbranimi točkami.
Prve tri najbolje uvrščene ekipe so prejele pokale, člani teh ekip medalje, prav tako pa tudi prvi trije
najuspešnejši strelci med policijskimi veterani. Vsi udeleženci tekmovanja so prejeli spominske
kozarce organizatorja z vgraviranimi imeni in priimki, ki jih je pripravil Slavko Gornik, član PVD Sever
- Zasavje. Pokale najboljšim ekipam in medalje najboljšim posameznikom sta podelila Alojz Klančišar
in predsednik Komisije za šport mag. Darko Repenšek, ki se je ob zaključku tekmovanja še posebej
zahvalil PVD Sever - Zasavje in SD Kisovec za odlično organizacijo prvenstva.
Razšli smo se dobre volje z obljubo, da se naslednje leto zagotovo srečamo.

