
XXII Mistrzostwa Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich, I Lupus Cup Zielona Góra – Dłużyna Dolna 
18.06.2022r. 

 XXII Mistrzostwa Okręgu Zielonogórskiego w strzelaniach myśliwskich zostały zorganizowane  
w tym roku na strzelnicy Lupus w Dłużynie Dolnej.  Dodatkowo w zawodach mogli wziąć udział 
zawodnicy reprezentujący inne okręgi PZŁ. Pogoda nie rozpieszczała zawodników, wysoka temperatura 
powietrza w granicach 35o C raczej nie chłodziła głów startujących uczestników. Pomimo tego do  

współzawodnictwa  stanęło 50 zawodników z 6 okręgów PZŁ:  2 zawodników z gorzowskiego, 3 
z jeleniogórskiego, 3 z legnickiego, 1 z wałbrzyskiego, 2 z włocławskiego i 38 z 
zielonogórskiego. W puli nagród znalazły się nagrody za około 2 000 zł. Wyniki oraz poziom  
strzeleckich  umiejętności  był raczej wysoki. Tylko jeden ze startujących zawodników uzyskał 
wynik powyżej 440 pkt.  

 Program  zawodów  obejmował  pełny  pięciobój  myśliwski z myśliwską osią praktyczną,  
przeprowadzony  według prawideł strzelań myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego.  

 W klasyfikacji indywidualnej w klasie powszechnej w Zielonej Górze pierwsze miejsce zajął 
kolega Paweł Rusewicz - 398 pkt., drugie  miejsce kolega Tomaszewski Dominik - 387pkt. , a trzeci był 
Nawrot Łukasz – 371 pkt.  

 W klasie mistrzowskiej zwyciężył Tarnowy Mateusz z wynikiem 441 pkt., drugi był Skowroński 
Jan - 438 pkt, a trzeci był kolega Buda Przemysław - 437 pkt. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy 
wynik w konkurencjach kulowych uzyskał kolega Mateusz Tarnowy - 191/200  pkt.,  a  w  konkurencjach 
śrutowych kol. Hubert Nadborski z wynikiem 270/300 pkt.  

 W klasyfikacji  drużynowej  najlepszy wynik w  kategorii „otwartej” uzyskało  Koło Łowieckie 
”Piast” Sulechów z łącznym wynikiem 1272 pkt. II miejsce zajęła drużyna z Koła Łowieckiego „Dzik” 
Krosno Odrzańskie, uzyskując 1158 pkt., a III miejsce zajęła drużyna z Koła Łowieckiego „Jeleń” Żagań, 
uzyskując 1096 pkt. W klasyfikacji drużynowej najlepszy wynik w kategorii „powszechnej” uzyskało 
Koło Łowieckie ”Dzik” Krosno Odrzańskie II z łącznym wynikiem 937 pkt., II miejsce zajęła drużyna z 
Koła Łowieckiego „Zając” Chlebowo uzyskując 930 pkt.  

 W klasie „Senior” zwyciężył kolega Buda Marek z wynikiem 408 pkt., drugi był kolega Olejarz 
Leszek - 400 pkt., a trzeci kolega Wittke Wojciech - 369 pkt.  

 Podczas przerw  między  konkurencjami można  było  cieszyć  podniebienie  smakiem chleba 
ze smalcem z ogórkiem małosolnym, zupą grochową, wędlinami z dziczyzny oraz pieczoną karkówką z 
zapiekanymi ziemniakami. Słowa  uznania należą się organizatorom mistrzostw,  a  także członkom 
komisji sędziowskiej z sędzią głównym  kolegą Eligiuszem Woźniakowskim na czele, którzy dosłownie 
w pocie czoła, z powodu wysokich temperatur, sprawiedliwie czynili swoją sędziowską i myśliwską 
powinność.  

Ogromne słowa podziękowania kierujemy do sponsorów, którzy udzielili wsparcia przy organizacji 
Mistrzostw, a bez którego trudno byłoby mówić o wysokim poziomie organizacyjnym. 

A oto nasi niezawodni sponsorzy: 

• Vademecum Myśliwego – ambasador marki Led Lenser, 

• Kol. Czesław Hołołub 

• Kolega Jan Olszewski SALON MYŚLIWSKI „ZŁOTY RÓG”, 

• Kol. Krzysztof Stefaniak Sklep Myśliwski „Strzelec”, 

• Lubuska Izba Rolnicza, 

• Koło Łowieckie „Dąbrowa” Jelenin, 

• Koło Łowieckie „Ryś” Żary 

Galeria oraz szczegółowe wyniki z zawodów do obejrzenia na stronie pod adresem 

https://zielonagora.pzlow.pl/xxii-okregowe-zawody-w-strzelaniach-mysliwskich-i-lupus-cup-wyniki-i-
fotogaleria/ 

 Hubert Nadborski 
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