
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH ĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM 

„Turnieju Dubletów o Połczyńską Flint ę”, 

który odbędzie się w ramach połczyńskich „Spotkań Łowieckich Darz Bór” w dniu  
30 sierpnia 2014 r. (sobota). 

 

MIEJSCE - strzelnica w Łężku koło Połczyna Zdroju, WPISOWE - 60,- zł. od osoby 
 

Zwycięzca otrzyma w nagrodę broń śrutową, a pozostali czołowi strzelcy cenne nagrody. Poza 
tym obiecujemy wszystkim pogodę, poczęstunek i miłą atmosferę na strzelnicy. Jako imprezy 
towarzyszące przewidujemy „parcours wiatrówkowy” i na zakończenie – jeśli starczy czasu -  
„poker” w strzelaniu dubletów w konkurencji „lis ze  stogu”. 

 

 
 

OPIS KONKURENCJI: 
1. PRZELOTY - strzały śrutem do nadlatujących rzutków podwójnych: po dwa dublety ze 

stanowisk nr 1. i 3. oraz jeden dublet ze stanowiska nr 2. 
2. OŚ  MYŚLIWSKA - strzały śrutem do odlatujących rzutków podwójnych: po dwa dublety 

ze stanowisk nr 1., 2., 3., 4. i 5. (dwa obejścia) 
3. KRĄG MYŚLIWSKI - strzały śrutem do przelatujących rzutków podwójnych: po jednym 

dublecie ze stanowisk nr 1. i 7. z dowolną kolejnością strzelanych rzutków oraz po dwa 
dublety ze stanowisk nr 2., 3., 5. i 6. z obowiązującą kolejnością strzelanych rzutków – raz 
prawy-lewy, raz lewy-prawy 

 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAWODÓW 
(strzelanie w grupach 6-sobowych): 

  8.30 - przyjazd uczestników, zapisy 
  9.00 - otwarcie turnieju, omówienie regulaminu i zasad strzelania 
  9.30 - rozpoczęcie parcours wiatrówkowego 
  9.30 - 11.00 odprawa i strzelanie grup I. i II. (numery 1.- 12.) 
11.00 - 12.30 odprawa i strzelanie grup III. i IV. (numery 13.- 24.)    
12.30 - 14.00 odprawa i strzelanie grup V. i VI. (numery 25.- 36.)    
14.00 - 15.30 odprawa i strzelanie grup VII. i VIII. (numery 37.- 48.)    
15.30 - rozpoczęcie pokera w strzelaniu dubletów „lis ze stogu” 
16.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród za miejsca 4 – 10 (na strzelnicy) 
ok. 17.30-18.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród głównych 
                       (w amfiteatrze w Połczynie Zdroju) 

 

Uwaga! Zawodnicy zapisani telefonicznie na późniejszą godzinę powinni dotrzeć na strzelnicę 
najpóźniej 30min  przed rozpoczęciem strzelań swoich grup. 

 

KONTAKT I ZAPISY: 
Włodzimierz Pilarz  - tel. 604292338 / - e-mail: pil6@wp.pl 


