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Државно првенство у стрељаштву
„Мирну руку и бистар вид стрелцима“ - пожелео је градоначелник града
Краљева др Предраг Терзић на отварању државног првенства у стрељаштву, које
се овог викенда, у новој хали спортова, одржава у нашем граду.
Он је истакао значај одржавања једног оваквог такмичења у Краљеву, граду
који подржава и помаже такмичења у разним спортовима.
„За град је од великог значаја што је домаћин још једног државног
првенства, овога пута у стрељаштву, и то стандардним ваздушним оружјем у А
програму. Суграђани ће имати прилику да у ова два дана викенда присуствују
такмичењу најбољих српских стрелаца, јуниора и сениора, од којих неки спадају у
сам крем светског стрељаштва“, изјавио је градоначелник Краљева приликом
свечане церемоније отварања.
Подсетивши да је град, определивши одлуком Градског већа 200.000
динара Стрељачком савезу Краљево на име подмирења трошкова, и бесплатном
употребом хале за два дана, подржао одржавање овог државног првенства,
градоначелник је нагласио да ће Краљево увек, у складу са својим могућностима,
подржати одржавање спортских такмичења у самом граду, али и у селима на
својој територији.
Организација је, поводом 130 година стрељаштва у Краљеву, овога пута
поверена Стрељачком савезу Краљево, који има и једног такмичара у сениорској
конкуренцији. Учешће је потврдило 205 такмичара у обе категорије. Првог дана се
такмиче јуниори – из стандардне ваздушне пушке и стандардног ваздушног
пиштоља, а другог дана сениори – из ваздушне пушке и ваздушног пиштоља.
Према речима спортског директора репрезентације Срећка Пејовића, сви
наши најбољи стрелци, олимпијци, репрезентативци, дошли су у Краљево. Он се
осврнуо на историјски успех недавно постигнут на Европском првенству у
Марибору, где су освојили десет медаља, од чега четири златне.
„То је највећи број медаља у историји, и југословенског стрељаштва и свих
наших држава после тога. Поносни смо на ову генерацију. То је успех
дугогодишњег рада, савеза, клубова. По броју медаља, били смо други, после
Русије. Данас је српска школа стрељаштва препознатљива у свету. У условима
који имамо, ми смо светско чудо“, каже Пејовић и додаје да ће репрезентација
свакако ићи и на следећу Олимпијаду, и то са моћним тимом.
Председник Стрељачког савеза Србије Ненад Путник је искристио прилику
да честита нашој репрезентацији, стручном штабу, стрелцима на успеху у
Марибору истакавши да је то резултат рада свих.
Прво првенство Србије, названо „Прво земаљско гађање“, одржано је у
Београду 1886. године. Први савез стрељачких удружења на Балкану је Савез
стрељачких дружина Краљевине Србије, основан 1887. године. Две године након
тога изашао је први број „Стрељачког гласника“. Стрељачки савез Краљевине
Србије примљен је 1909. у Међународни стрељачки савез.

