Marcin Adaszewski Mistrzem Koła w
Myśliwskim Wieloboju Strzeleckim na rok
2018
W dniu 11.08.2018 na strzelnicy w Puławach odbyły się zawody o mistrzostwo Koła łowieckiego nr
47 Bekas w myśliwskim wieloboju strzeleckim .
Do rywalizacji przystąpiło 15 strzelających członków naszego Koła .Kilku kolegów przebywających na
urlopach lub zajętych pracą nie mogło stanąć w tym dniu w szranki rywalizacji..
Zawody wygrał faworyt ,tegoroczny mistrz okręgu i zdobywca klasy mistrzowskiej ,kol.Marcin
Adaszewski z wynikiem 449 pkt.
Drugie miejsce tradycyjnie Łowczy naszego Koła kol. Jacek Jasik z wynikiem 427 pkt.
Na najniższym miejscu podium co było sporą niespodzianką uplasował się najmłodszy uczestnik
naszych zawodów kol.Bartosz Maciąg z wynikiem 422 pkt wielobojowe.
Bardzo nas to ucieszyło bo przecież Bartek to Mistrz okręgu w klasie C (juniorzy).Wynik bardzo
blisko klasy Mistrzowskiej (425 pkt)
Miejsce 4 jeden z faworytów uczestnik ostatnich Mistrzostw Polski w Toruniu kol. Goliszek Grzegorz
z wynikiem 421 pkt.
Miejsce 5 kol.Piotr Skwarek wynik 398 pkt co jak na zawodnika nie trenującego trzeba uznać za
znakomity.
Miejsce 6 kol. Siedliski Marek wynik 383 pkt., były Mistrz Kola nie może odnaleźć formy sprzed 3 lat.
Dopiero 7 miejsce obrońca tytułu Prezes naszego Kola Zbigniew Wójtowicz. Prezes wyraźnie nie miał
dnia do strzelania ,zajęty po części organizacją zawodów.
Podobnie jak nasz Mistrz okręgu w klasie seniorów kol.Tomasz Kołodziejczyk ,który również był
uczestnikiem Mistrzostw Polski w klasie powszechnej.
Zawody pokazują jaki progres wyników i umiejętności strzeleckich jest u naszych kolegów i jak
ciężko rywalizować o podium .
Dzięki zaangażowaniu Zarządu Kola w rozwój strzelectwa, gratulacje za sukcesy płyną od kolegów z
innych kół od Zarządu Okręgu i Łowczego Okręgowego.
Zarząd Koła pragnie podziękować za pomoc w organizacji zawodów sędziom .Sędziemu głównemu
Januszowi Meisnerowi z KŁ. Bażant w Poniatowej ,Jackowi i
Jankowi Niburskim z Koła Sokół w Stawach, Remigiuszowi i Krzysztofowi Gazdom za pomoc w
organizacji zawodów.
Koleżance Małgorzacie Przychodzeń na którą można zawsze liczyć za prowadzenie sekretariatu
zawodów.

Darz Bór Zarząd Kola.

