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Rozpoczął się jedyny na Litwie międzynarodowy turniej
strzelecki

Zawody strzeleckie

W Domu Kultury Polskiej rozpoczęły się
międzynarodowe zawody strzeleckie. Po raz 18
zawody zorganizował klub sportowy „Polonia”.
Turniej potrwa do niedzieli.

„Na międzynarodowy turniej strzelecki przyjeżdżają
zawodnicy z Rosji, Łotwy, Estonii, Białorusi, Polski,
Ukrainy, gościliśmy zawodniczkę z Anglii,
przedstawiciela Macabi. Celem turnieju była
popularyzacja tego sportu wśród młodzieży, jednak z
biegiem czasu turniej nabrał renomy i teraz do Wilna przyjeżdżają zwycięzcy swoich krajów. W Estonii ten
turniej jest eliminacją do mistrzostw kraju, na Litwie są to klasyf ikacyjne zawody na mistrzostwa kraju,
które odbędą się w następnym tygodniu. Na pewno część zawodników tego turniej wystąpi na
mistrzostwach Europy w Danii” -  powiedział PL DELFI Mirosław Leszczewski, trener klubu sportowego
„Polonia”.

Trener podkreślił, że ten turniej jest jedynym międzynarodowym turniejem strzeleckim na Litwie, którego
nie jest w stanie zorganizować Federacja Strzelecka, a klub sportowy „Polonia” może sobie na to
pozwolić.

„Na zawodach w Wilnie jestem po raz siódmy. Corocznie przyjeżdżamy ze Słupska. Zawody są dobrze
zorganizowane. Muszę przyznać, że turniej nabiera popularności, czego dowodem jest zwiększona
geograf ia uczestników. Turniej w Wilnie jest pierwszym w sezonie i dobrym sprawdzianem dla
zawodników, są to bardzo cenne zawody” -  powiedział PL DELFI Robert Biczkowski, trener drużyny „Lider
Amicus (Lębork)” z Polski.

„To jest konkurencja olimpijska. Zawodnicy strzelają z karabinu i pistoletu pneumatycznego z odległości
10 metrów. Ta odległość pozwala na organizację zawodów w DKP. Wielkim plusem jest to, że mamy
wszystko na miejscu: zakwaterowanie, wyżywienie i strzelnicę” -  t łumaczył Leszczewski.

Na strzelnicy w DKP w 2009 roku karabiniarz z Alytusu Karolis Girulis ustanowił rekord Litwy 598 punktów,
który utrzymuje się do tych czas.
W roku ubiegłym zawody odwiedziła mistrzyni olimpijska z Seulu oraz Polka z Grodna Irina Sziłowa.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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