
IV edycja dwuboju „Pistolet praktyczny” 

     24 lipca 2016 r. już po raz czwarty na strzelnicy sportowej w Żołyni, odbyły się zawody strzeleckie 

w ramach IV edycji dwuboju „PISTOLET PRAKTYCZNY”. Organizatorami i tym razem byli: Klub Sportów 

Strzeleckich „Iglica” LOK w Leżajsku, Stowarzyszenie „Kolekcjoner Stalowa Włócznia”,  

a także Specjalistyczna Grupa Szkoleniowo –Treningowa „SGS–T” w Leżajsku. Zawody miały charakter 

otwarty, w rywalizacji wzięło udział około 20 osób. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach  

– pistolet dokładny, a także niezwykle ciekawej i wzbudzającej sporo emocji konkurencji pistolet 

praktyczny. 

 

      Zawody rozpoczęły się o godzinie 10:30, tradycyjnie od omówienia zasad bezpieczeostwa 

 i bezpiecznego posługiwania się bronią. Pierwsza konkurencja polegała na strzelaniu do tarcz 

sportowych z dystansu 25 m.  Zawodnicy mieli do dyspozycji broo centralnego zapłonu: Glock  17 i CZ 

75B. W konkurencji tej każdy z zawodników oddał do tarczy łącznie 13 strzałów, w pierwszej 

kolejności 3 próbne, a następnie 10 ocenianych. Największą precyzją wykazał się Rafał Jama zajmując 

pierwsze miejsce, zdobywając 81 pkt., na drugim miejscu uplasował się Jarosław Wójtowicz z 

wynikiem 78 pkt., natomiast trzecie miejsce zajął Sebastian Skóra z 77 pkt.  

     

     Po zakooczeniu pierwszej konkurencji, zawodnicy w przerwie technicznej udali się na konsumpcję 

grochówki. Organizatorzy natomiast w tym czasie umieścili w wyznaczonych miejscach tarcze 

reaktywne do drugiej konkurencji - strzelania dynamicznego. W IV edycji osoby biorące udział  

w zawodach strzelali z pistoletu Glock 17, mając do dyspozycji łącznie 17 sztuk amunicji załadowanej 

do pięciu magazynków. Zawodnicy musieli skupid się nie tylko na celnym oddawaniu strzałów, ale 

również na szybkim i przede wszystkim bezpiecznym przemieszczaniu się na kolejne stanowiska  



z bronią w ręku z zachowaniem zasad bezpieczeostwa. Konkurencję rozpoczynał sygnał instruktora 

prowadzącego Franciszka Federowicza, który mierzył czas,  a także cały czas czuwał nad przebiegiem 

zawodów. Zawodnik stojący tyłem do celów, odwracał się,  wyciągał broo z kabury i ładował 

trzymany w ręce magazynek. Po przeładowaniu broni rozpoczynał strzelanie. Pierwszym celem były 

metalowe blachy oddalone o około 12 metrów, po oddaniu 4 strzałów zawodnik wypinał magazynek  

i przemieszczał się do kolejnego stanowiska. Po załadowaniu drugiego magazynka, musiał oddad dwa 

strzały przez okno w przysłonie z pozycji klęczącej. Pierwszy celny strzał z odległości około 7 metrów 

uruchamiał wahadło. Drugą kulą natomiast należało trafid w cel o średnicy 30 cm z odległości około 

12 metrów. Po oddaniu drugiego strzału zawodnik wstawał, zmieniał magazynek i starał się jak 

najszybciej z pozycji stojącej oddad 4 strzały przez otwór w przysłonie do zatrzymującego się wahadła 

symulującego porywacza, ukrywającego się za zakładnikiem. Po skooczeniu amunicji, należało wypiąd 

magazynek, przemieścid się na kolejną pozycję, załadowad nowy magazynek z amunicją i oddad pięd 

kolejnych strzałów do tarczy przypominającej świecznik. Następnie po zmianie magazynka należało 

jeszcze trafid w dwie kolejne tarcze zwane „poperami”.  

     

    Z zadaniem tym najlepiej poradził sobie Sebastian Skóra, potrzebując na bezbłędne wykonanie 

zadania 42,58 sek. Drugie miejsce zajął Rafał Jama, również trafiając wszystkie cele  

w czasie 43,67 sek. Na trzecim miejscu natomiast uplasował się Cezary Kamioski, który pokonał tor  

w czasie 42,82 sek., nie trafiając jednak we wszystkie reaktywne tarcze, czego efektem było 

doliczenie 2 punktów karnych. 

      Po zakooczeniu zawodów Organizatorzy ogłosili wyniki i wręczyli pamiątkowe trofea, medale, 

dyplomy, a także książkę.  
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