
III edycja dwuboju „Pistolet Praktyczny” 

 

W dniu 19.06.br. na strzelnicy sportowej w Żołyni, odbyła się kolejna już trzecia 

edycja dwuboju strzeleckiego, z broni palnej centralnego zapłonu . Turniej rozpoczęto  

o godzinie 10:30 konkurencją pistolet statyczny-dokładny. Zawodnicy strzelali z dystansu  

25 m, ilość strzałów 3 próbne i 10 ocenianych. Pozycja strzelecka stojąca, cel tarcza sportowa 

z punktowanymi pierścieniami, czas nieograniczony. Zmiany wprowadzone przez 

organizatora podczas konkurencji dynamicznej, z pewnością zachwyciły wszystkich 

startujących. Symulacja obrony przed kilkoma napastnikami w lokalu, gdzie zawodnik 

rozpoczynał  siedząc przy stoliku, na którym stał kubek z woda a przy nim leżały magazynki 

z amunicją, broń GLOCK 17 rozładowana w kaburze. Po Komedzie „START ” uczestnik 

wypijał zawartość kubka, po czym wstawał od stołu, ładował broń i strzelał do celi 

reaktywnych. Kolejnym elementem toru  było wahadło, symulujące zakładnika i porywacza, 

do którego zawodnik mierzył  z za zasłony. Końcówka toru nie różniła się niczym od tych  

z poprzednich edycji. Uczestnik pobierał ze stolika, rozładowany pistolet CZ 75 B, ładował  

i strzelał do figur stalowych oraz tarcz pierścieniowych. W tej konkurencji, każdy  

z uczestników oddał 17 strzałów,  przy czym aż 6 razy zmieniał magazynek.  

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał prowadzący strzelanie i instruktor 

strzelectwa Franciszek Federowicz, oraz instruktorzy Jarosław Wójtowicz i Paweł Antolak. 

Sędziowali: Ryszard Kozioł, Bartosz Kuczek, Konrad Kuczek i Czesław Jagiełło. Na 

szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji zasługują Łukasz Mach i Jan 

Jodłowski. Dziękujemy również Wójtowi Gminy Żołynia, za nieodpłatne udostępnienie 

obiektu sportowego jakim jest strzelnica samorządowa w Żołyni, na czas trwania zawodów. 

Wyniki: 

Konkurencja - Pistolet dokładny: 

I miejsce – Rafał Jama, 

II miejsce – Jarosław Wójtowicz, 

III miejsce – Konrad Kuczek. 

Konkurencja – Pistolet dynamiczny: 

I miejsce – Konrad Kuczek 

II miejsce – Wojciech Cisek, 

III miejsce – Rafał Jama. 

Klasyfikacja ogólna: 

I miejsce – Rafał Jama, 

II miejsce – Konrad Kuczek, 

III miejsce – Jarosław Wójtowicz. 

Uczestnik, który uzyskał najsłabszy wynik, otrzymał książkę z autografami byłych i obecnych 

Żołnierzy GROM-u.  

Organizatorzy: 

KSS IGLICA LOK w Leżajsku, 

Stowarzyszenie KOLEKCJONER STALOWA WŁÓCZNIA w Leżajsku, 

Specjalistyczna Grupa Szkoleniowo-Treningowa SGS-T 

 

                                                                                                         Tekst: Paweł Antolak 

Zdjęcia : Sławomir Cisek 

 

 

 

 

 





 


