
Pokal Doberdob/Streljanje na glinaste golobe
LOV NA GLINASTE GOLOBE

Društvo  slovenskih  lovcev  Doberdob  je  tudi  letos  organiziralo  tradicionalno
tekmovanje v streljanju na glinaste golobe. Gre za dokaj zahtevno strelsko preizkušnjo,
ki je podvržena pravilom italijanske državne federacije Fitav, kot že vrsto let, pa je bilo
tudi tokratno srečanje na strelišču pri Miljah. Tekma je podobna bolj znanemu trapu in
skeetu, ki sta tudi olimpijski disciplini, glavna razlika pa je v tem, da glinasti golobi
priletijo  na  strelišče  iz  različnih  smeri,  tekma  pa  se  odvija  v  obliki  pohoda  po
namišljenem lovišču.

Po besedah predsednika DSL Doberdob Žarka Šuca je bila udeležba dobra, čeprav
je  bil  obisk  z  Goriške  zaradi  sočasne  trgatve  nekoliko  okrnjen,  nasploh  pa  je  Šuc
zadovoljen nad odzivom društvenih članov. Pobude pa se niso udeležili le lovci, pač pa
tudi drugi strelci iz dežele in Slovenije. Z zadovoljstvom smo ugotavljali, da ta strelska
panoga privablja vedno več mladih, ki tekmujejo v kategoriji mladincev od 12. do 21.
leta starosti. Prav mladinci so na nedeljskem tekmovanju pokazali veliko borbenost in
odlično natančnost  ter  tako  zbrali  večje  število  točk  kot  odrasli  strelci  z  večletnimi
izkušnjami.

Pripravljenih je bilo 12 strelskih linij,  ki so sprejele po pet tekmovalcev,  vsak
udeleženec pa je streljal na 25 glinastih golobov. Pok za pokom so se drobili glinasti
 golobi in nastala je lestvica najboljših strelcev. Naj navedemo nagrajene člane DSL
Doberdob Umek Sergio, Metlikovec Roberto, Štoka Sergij. V kategoriji lovcev so bili
nagrajeni Sorcich Alessandro, Gec Andrej-SLO, Petorosso Roberto, Briščak Erik, Vitez
Alen-SLO, med lovci strelci Zerial Mauro, Benedetti Giampaolo, Saincich Roberto, pri
strelcih Milcovich Eric, Candotti Renato, med veterani Piuca Luciano, Scordino Romeo,
Miljan  Maraž,  v  kategoriji  mladincev  Glavich  Fulvio,  Saincich  Alessio,  Candottii
Aaron., med lovkami pa se je izkazala Susanna Mazzon. Pokrovitelja tekmovanja sta
bila ZSŠDI in Tržaška kmetijska zadruga, nagrade pa sta podelila predsednik Šuc in
odgovorni za strelstvo Sergij Štoka.

Sam  potek  tekmovanja  si  je  ogledal  predsednik  ZSŠDI  Ivan  Peterlin  in  se
fotografiral z odgovornimi strelske sekcije društva. Poudarjeno je bilo, da je ta športna
disciplina  v  našem  slovenskem  športnem  udejstvovanju  otežkočena,  ker  pri  nas  ne
razpolagamo s športnimi objekti za te dejavnosti.

 



          Na sliki iz leve: Žarko Šuc, Ivan Peterlin, Sergij Štoka in Suzanna Mazzon 

Milje, 7. september 2016


