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D nia 18 czerwca 2017 r. po raz 

kolejny na strzelnicy samorzą-

dowej w Żołyni, odbyły się zawody 

strzeleckie w ramach VI edycji dwu-

boju strzeleckiego z broni palnej 

centralnego zapłonu. 

 Tym razem patronat honorowy 

objęła Fundacja SPRZYMIERZE-

NI z GROM. Zawodnicy startowali 

w dwóch konkurencjach: pistolet 

dokładny oraz pistolet dynamiczny.  

 W pierwszej konkurencji uczest-

nicy strzelali z pozycji stojącej na 

dystansie 25 metrów. Cel - tarcza 

sportowa z punktowanymi pierście-

niami, 3 strzały próbne + 10 ocenia-

nych, czas 5 minut. W konkurencji 

drugiej zawodnicy strzelali 17 razy z 

dystansu 7-15 metrów do celi reak-

tywnych w trzech grupach(gongi, 

popery i wahadło). Ciągła zmiana 

pozycji strzeleckich, liczne przesło-

ny i przeszkody, czterokrotna wy-

miana magazynka, strzelanie w ru-

chu oraz limit czasowy 55 sekund, 

sprawiły startującym wiele trudno-

ści.  

 W przerwie pomiędzy konkuren-

cjami można było nasycić się gro-

chówką wojskową, a także podzi-

wiać WYSTAWĘ BRONI, zorgani-

zowaną przez stowarzyszenia 

„PEPESZA” z Zagorzyc oraz 

„KOLEKCJONER STALOWA 

WŁÓCZNIA” z Leżajska. 
 W sumie w zawodach wzięło 

udział kilkudziesięciu zawodników z 

czego najlepsze wyniki uzyskali: 

 Pistolet dokładny: 
I miejsce Jarosław Wójtowicz, 

II miejsce Paweł Antolak, 

III miejsce Paweł Andreasik. 

 Pistolet dynamiczny: 
I miejsce Sebastian Skóra, 

II miejsce Paweł Antolak, 

III miejsce Jarosław Wójtowicz. 

 Klasyfikacja ogólna: 
I miejsce Paweł Antolak, 

II miejsce Sebastian Skóra, 

III miejsce Jarosław Wójtowicz. 

Na zakończenie Pan Dyrektor firmy 

Security Office z Rzeszowa Dariusz 

Froń wręczył nagrody oraz udekoro-

wał wyróżnione osoby. Zwycięscy 

otrzymali dyplomy, medale oraz sta-

tuetki. Najlepsza zawodniczka Pani 

Karolina Pelc otrzymała nagrodę 

książkową ufundowaną przez Przed-

stawiciela Stowarzyszenia „Kolek-

cjoner Stalowa Włócznia” z Leżaj-

ska oraz dyplom. 

 Prowadzący strzelanie: Franci-

szek Fedorowicz. Sędziowie: Ry-

szard Kozioł, Mariusz Nazar, Paweł 

Antolak, Łukasz Mach, Sławomir 

Cisek. 

 Sponsorzy: 
Firma Security Office w Rzeszowie, 

Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

 Organizatorzy: 
Klub  Spor tów S t r ze l ecki ch 

„IGLICA” w Leżajsku, 

Stowarzyszenie „Kolekcjoner Stalo-

wa Włócznia” w Leżajsku, 

Stowarzyszenie „Pepesza” w Zago-

rzycach, 

Specjalistyczna Grupa Szkoleniowo 

– Treningowa w Leżajsku. 

 Partnerzy: 
Wójt Gminy Żołynia, 

Stowarzyszenie Miłośników Broni 

„Żołynia” w Żołyni, 

Zarząd Rejonowy LOK w Żołyni. 

 

 Szczególne podziękowania nale-

żą się Stowarzyszeniu „PEPESZA” 

z Zagorzyc, za pomoc przy organiza-

cji WYSTAWY BRONI. Należy 

podkreślić iż Panowie organizowali 

tego dnia dwie imprezy tego typu. 

Pierwsza z okazji VI edycji dwuboju 

w Żołyni a druga z okazji Dnia 

Dziecka w Rzeszowie. Postawa ko-

legów i zaangażowanie w rozwój 

strzelectwa w regionie podkarpac-

kim powinno być przykładem dla 

nas wszystkich. 
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VI edycja dwuboju „Pistolet praktyczny” 

i wystawa broni w Żołyni 
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