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Predstavitev društva
Strelsko društvo Tone Bostič Zidani most je bilo ustanovljeno leta 1951 na pobudo Zveze borcev pod
takratnim imenom »Strelska družina Tone Bostič«. Ime je dobilo po prvem talcu ustreljenem v Zidanem
mostu. V začetku je obstajlo strelišče za vojaško puško na 300m. Strelska koliba je bila postavljena na
zemljišču Lešek Alojza in se je streljalo v smeri kamnoloma, kjer je bil urejen betonski rov za 4 strelska
mesta. Kasneje se je lesena koliba prestavila na sedanjo lokacijo strelišča, kjer se je uredil rov za
streljanje z MK puško na 50m. Poleg kolibe pa se je lahko na prostem streljalo tudi z zračno puško. Leta
1969 so se zgradili prvi temelji sedanjega strelišča ki ima sedaj urejenih 10 strelskih mest za streljanje z
MK puško in 7 mestno registrirano avtomatsko strelišče za zračno puško. Poleg obstoječega strelskega
objekta smo kasneje uredili še dva prizidka. V enem smo uredili sanitarije in prostor za sprejem strelcev,
drugi pa je uporaben za shrambo kurjave in drugega materiala in orodja. V vseh teh letih izgradnje in
urejanja strelišča je bilo ob skromnih finančnih sredstvih za material opravljeno tudi ogromno udarniških
ur sterlcev in krajanov Zidanega mosta.
Poleg dolgoletne izgradnje strelišča smo se strelci vedno udeleževali vseh tekmovanj vse do državnih
prvenstev in nastopov v državni reprezentanci. Naši strelci dosegajo vrhunske rezultate v državi in smo
skupaj z SD Dušan Poženel že tretje leto prejeli plaketo za najbolj perspektivno strelsko društvo v državi.
K temu so tudi dokaz strelski uspehi in prejeta odlikovanja na državnih prvenstvih. Smo tudi nosilci treh
državnih rekordov:
Disciplina pionirji – MK puška (30 leže)
Matek Simon 275 krogov
Disciplina pionirk – MK puška (30 leže)
Matek Vojka 267 krogov
Disciplina mladinke – Standard MK puška (60 leže)
Matek Vojka 558 krogov
V preteklem letu smo na državnih prvenstvih v vseh disciplilah in kategorijah skupaj z SD Dušan Poženel
osvojili 31 kolajn:
Ekipno:
Zlate 9
Srebrne5
Bronaste1
Posamezno:

Zlate SrebrneBronaste-

10
4
2

Najboljši strelski uspehi naših strelcev v letu 2000
Državno prvenstvo z zračnim orožjem:
Pionirji - ekipno
posamezno
Pionirke-ekipno
Posamezno
Ml. mladinci – posamezno
Ml. mladinke – posamezno

3. mesto
1. mesto
7. mesto
7. mesto
4. mesto
6. mesto

(544 krogov)
(187 krogov)
(488 krogov)
(175 krogov)
(569 krogov)
(376 krogov)

Matek Simon
Gorišek Jasmina
Vratič Luka
Matek Vojka

Državno prvenstvo z MK orožjem:
Disciplina 30 leže in 60 leže:
Pionirji – ekipno
posamezno
Pionirke- posamezno
Članice- posamezno

1. mesto
1. mesto
3. mesto
1. mesto
3. mesto

(763 krogov)
(267 krogov)
(257 krogov)
(264 krogov)
(571 krogov)

Matek Simon
Ojsteršek Damjan
Gorišek Jasmina
Matek Vojka
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Člani - posamezno
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7. mesto

(574 krogov)

Ravnikar Vili

1. mesto
1. mesto
2. mesto
1. mesto
5. mesto
3. mesto
5. mesto

(696 krogov)
(252 krogov)
(233 krogov)
(215 krogov)
(1082 krogov)
(562 krogov)
(1115 krogov)

Matek Simon
Ojsteršek Damjan
Gorišek Jasmina
Vratič Luka
Matek Vojka
Ravnikar Vili

Disciplina 3x10 , 3x20 in 3x 40:
Pionirji – ekipno
posamezno
Pionirke- posamezno
Mladinci- posamezno
Članice- posamezno
Člani - posamezno

Tekmovali smo tudi v državni II. ligi sever kjer smo dosegli 7. mesto.
Končne uvrstitve v državni pionirski ligi z zračno puško kjer je bilo 7 krogov tekmovanj:
Pionirji – ekipno
2. mesto
(65 točk)
posamezno
2. mesto
(137 točk)
Matek Simon
13. mesto
(40 točk)
Ojsteršek Damjan
Pionirke- ekipno
7. mesto
(7 točk)
posamezno
15. mesto
(40 točk)
Gorišek Jasmina
Finale državne dopisne lige z zračnim orožjem:
Pionirji – ekipno
2. mesto
posamezno
1. mesto
3. mesto
Mladinke- posamezno
2. mesto
Člani - posamezno
1. mesto

(524 krogov)
(189 krogov)
(180 krogov)
(377 krogov)
(587 krogov)

Matek Simon
Ojsteršek Damjan
Matek Vojka
Ravnikar Vili

Končne uvrstitve v regijski pionirski ligi z zračno puško kjer je bilo 6 krogov tekmovanj:
Pionirji – ekipno
2. mesto
(90 točk)
posamezno
2. mesto
(155 točk)
Matek Simon
4. mesto
(138 točk)
Ojsteršek Damjan
Pionirke- ekipno
2. mesto
(90 točk)
posamezno
4. mesto
(148 točk)
Gorišek Jasmina
Občinska »Zlata puščica«
Posamezno

1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

Ojsteršek Damjan
Matek Simon
Šašek Janez
Matek Vojka
Matek Dejan

Končne uvrstitve v občinski pionirski ligi z zračno puško kjer je bilo 10 krogov tekmovanj:
Pionirji – posamezno
1. mesto
(1779 krogov) Matek Simon
2. mesto
(1712 krogov) Ojsteršek Damjan
3. mesto
(1542 krogov) Guček David
Pionirke- posamezno
1. mesto
(1652 krogov) Gorišek Jasmina
Končne uvrstitve v občinski ligi z zračno puško kjer je bilo 12 krogov tekmovanj:
Člani – ekipno
1. mesto
(11704 krogov) Tone Bostič I
2. mesto
(11537 krogov) Tone Bostič II
posamezno
1. mesto
(2990 krogov) Matek Dejan
2. mesto
(2955 krogov) Gorišek Boris
3. mesto
(2944 krogov) Matek Simon
4. mesto
(2914 krogov) Matek Roman
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Dosedanji najboljši strelski uspehi naših strelcev v letu 2001
Naši strelci tudi v tem letu tekmujejo na vseh tekmovanjih po koledarju Republiške strelske zveze in
koledarju občinskih tekmovanj in tudi v tem letu dosegajo začrtovane cilje.
Uvrstitve v VII. krogu državne pionirske lige z zračno puško:
Pionirji – ekipno
2. mesto
(537 krogov)
posamezno
2. mesto
(180 krogov)
7. mesto
(179 krogov)
8. mesto
(178 krogov)
Pionirke- ekipno
3. mesto
(524 krogov)
posamezno
3. mesto
(180 krogov)

Ojsteršek Damjan
Guček David
Belaj Urban
Gorišek Jasmina

Končne uvrstitve v regijski pionirski ligi z zračno puško kjer je bilo 6 krogov tekmovanj:
Pionirji – ekipno
2. mesto
(110 točk)
posamezno
2. mesto
(134 točk)
Guček David
5. mesto
(106 točk)
Ojsteršek Damjan
Pionirke- ekipno
1. mesto
(120 točk)
posamezno
1. mesto
(195 točk)
Gorišek Jasmina
3. mesto
(135 točk)
Vengust Maja
4. mesto
(123 točk)
Stražar Andreja
Občinska »Zlata puščica«
Posamezno

1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto

(454 krogov)
(450 krogov)
(431 krogov)
(428 krogov)
(419 krogov)

Gorišek Jasmina
Matek Dejan
Gorišek Boris
Matek Simon
Guček David

Državno prvenstvo osnovnih šol
Posamezno – pionirji
2. mesto
Pionirke
3. mesto

(185 krogov)
(182 krogov)

Ojsteršek Damjan
Gorišek Jasmina

(537 krogov)
(186 krogov)

Gorišek Jasmina

Državno prvenstvo z zračnim orožjem:
Pionirke-ekipno
Posamezno

2. mesto
1. mesto

Finale državne dopisne lige z zračnim orožjem:
Pionirji – ekipno
2. mesto
posamezno
1. mesto
(184 krogov)
Pionirke- ekipno
2. mesto
posamezno
2. mesto
(180 krogov)

Guček David
Vengust Maja

Tudi v občinski pionirski in članski ligi naši strelci po 6. krogu zasedajo vsa prva mesta, tako da bo tudi tu
dosežen začrtan cilj. Za vse te uspehe strelcev so seveda tudi najbolj zaslužni domači šolani trenerji
(Matek Roman, Ojsteršek Marjan, Hohkraut Rudi, Matek Dejan in Gorišak Boris), brez katerih si
vrhunskega streljanja ne moremo zamisliti. Vsi strelci pa se zavedamo, da brez takšne finančne podpore
sponzorjev si teh rezultatov ne bi mogli predstavljati.Zato še enkrat hvala sponzorjem:
Občina Laško
Zdravilišče Laško
Pivovarna Laško
Tim Laško
Gradis Celje
Zavarovalnica Triglav
Banka Celje
Simer
Spl. steklarstvo Majoranc Franc
in pa predsedniku Občinske strelske zveze Romanu Mateku za finančno skrb delovanja strelskih društev
v občini Laško.
Predsednik SD:
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Boris Gorišek

