
 

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZESA  

WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO DIANA 

  

 Czytając rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 

warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r.  

w § 8. dowiadujemy się że, myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni  

i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad: 

1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie; 

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku; 

3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane; 

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania  

i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, 

zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych 

okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana. 

 Mając na względnie powyższy obowiązek, należy pamiętać o powinności, jaka 

ciąży na każdym myśliwym. Kwestia ta może mieć ogromne znaczenie w przypadkach 

losowych, takich jak choćby wypadek na polowaniu.  

 Wychodząc temu obowiązkowi na przeciw, jak co roku, WKŁ Diana Sulechów 

organizuje przystrzeliwanie broni dla wszystkich myśliwych. Od pewnego czasu stało 

się to już tradycją, że przy okazji przystrzelania broni organizowane są zawody 

strzeleckie koła. 



 W tym roku zorganizowano zawody strzeleckie w dwóch konkurencjach: 

strzelanie do makiety rogacza i lisa oraz myśliwska oś praktyczna /MOP/. Zawody 

odbyły się na strzelnicy w Dłużynie Dolnej. Po przeprowadzeniu szkolenia oraz 

zapoznaniu z warunkami bezpieczeństwa przystąpiono do przystrzelania broni oraz 

treningu na MOP.  

 Po zakończeniu przystrzelania i treningu przystąpiono do przeprowadzenia 

zawodów, Po wylosowaniu numerów startowych, podzielono zawodników na grupy  

i przystąpiono do realizacji strzelań konkursowych. Każdy z zawodników starał się 

strzelić jak najlepiej, aby zająć premiowane miejsce, tym bardziej że puchar  

i ufundowane nagrody kusiły zawodników. 

 Zgodny werdykt sędziów zawodów został przedstawiony podczas ceremonii 

wręczenia pucharów i nagród. Pierwsze miejsce oraz Puchar Prezesa wywalczył kol. 

Piotr Cebernik, drugie miejsce kol. Stanisław Jałoszyński, trzecie kol. Marek Śliwka.  

W grupie dian wygrała kol. Monika Wacławik i zdobyła Puchar Dian. Najlepszym 

strzelcem z broni śrutowej okazał się kol. Marek Benysek a z broni kulowej kol. 

Stanisław Jałoszyński. Nagrodę pocieszenia wylosował kol. Bogdan Wilczyński. 

 Na koniec, składam podziękowania dla obsługi strzelnicy za przygotowanie 

obiektu do przeprowadzenia zawodów oraz przygotowanie grilla dla uczestników. 

Ponadto dziękuję kol. Hubertowi Nadborskiemu za merytoryczną pomoc podczas 

zawodów. Szczególne podziękowania kieruję do kol. Jacek Kaiser za przygotowanie 

zawodów, ich przeprowadzenie oraz sędziowanie. 

 

Tekst: Robert Majdecki 

Zdjęcia: Bogdan Wilczyński 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


