
Sprawozdanie z dwuboju strzeleckiego  
z broni krótkiej – pistolet 

Żołynia dnia 31.01.2016 
 

W dniu 31.01.2016 na strzelnicy sportowej w Żołyni przy ul. Mickiewicza, 
odbyły się zawody strzeleckie z broni palnej krótkiej.  Rozegrały się one w 
formie dwuboju w konkurencjach pistoletu dokładnego oraz dynamicznego, do 
celi reaktywnych. Celem imprezy było wyłonienie najlepszego strzelca, 
doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, popularyzacja 
strzelectwa sportowego w formie dynamicznej oraz integracja środowiska 
strzeleckiego. Rejestrację zawodników na listę startową rozpoczęto o godzinie 
10:00. Około godziny 10:30 Instruktor Strzelectwa, pan Franciszek Fedorowicz 
uroczyście przywitał przybyłych uczestników. Omówione zostały poszczególne 
konkurencje oraz przebieg zawodów. Przypomniano warunki bezpieczeństwa i 
ustalono kolejność startu. Mimo niesprzyjającej pogody – padał deszcz ze 
śniegiem i wiał silny wiatr, zgłosiło się 24 śmiałków, w tym jedna Pani. W 
pierwszej konkurencji uczestnicy strzelali z pistoletów centralnego zapłonu, na 
dystansie 25 metrów. Każdy oddał 3 strzały próbne i 10 ocenianych w kierunku 
tarczy sportowej z punktowanymi pierścieniami. Pozycja strzelecka stojąc, czas 
nieograniczony. Po zakończeniu przystąpiono do konkurencji dynamicznej. Tu 
strzelano z pistoletów kal.9x19mm Para (GLOCK-17,CZ-75,SIG SAUER) na 
dystansie 12-20 metrów. Każdy zawodnik oddał 12 strzałów do celi 
reaktywnych w trzech grupach. Obowiązywała pozycja stojąca, oraz limit 
czasowy 35 sekund. Klasyfikacja ukształtowała się następująco: 
W konkurencji pistolet dokładny: 
 1.Sebastian Skóra, 
 2.Jerzy Pelc, 
 3.Rafał Jama. 
W konkurencji pistolet dynamiczny: 
 1.Sebastian Skóra, 
 2.Czesław Jagiełło, 
 3.Miłosz Krzywonos. 
W klasyfikacji dwuboju: 
 1.Sebastian Skóra, 
 2.Rafał Jama, 
 3.Miłosz Krzywonos, 
 4. Czesław Jagiełło. 

Za wygraną w poszczególnych konkurencjach uczestnikom wręczono 
pamiątkowe dyplomy oraz medale. Ponadto zwycięscy w klasyfikacji dwuboju, 
otrzymali od dyrektora firmy Security Office pana Dariusza Fronia, dyplomy 



oraz puchary. Wszyscy zawodnicy otrzymali symboliczne upominki, 
ufundowane przez anonimowego sponsora. Prowadzącymi strzelanie byli: 
Franciszek Fedorowicz i Paweł Antolak. Sędziowali: Miłosz Krzywonos, Maciej 
Przytocki i Ignacy Kalinowski.  

 Sponsorem nagród głównych było Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i 
Usług Detektywistycznych SECURITY OFFICE Sp z o.o w Rzeszowie. 

Organizatorzy zawodów: 
- Klub Sportów Strzeleckich „IGLICA” LOK w Leżajsku, 
- Stowarzyszenie „Kolekcjoner Stalowa Włócznia” w Leżajsku. 
- Specjalistyczna Grupa Szkoleniowo-Treningowa „SGS-T” w Leżajsku                                                    
 

Paweł Antolak 
 

 



 

 


