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muszą przyjść do nas z
opiekunem.
Zawody
zaczynamy o godzinie 10.00 i
wówczas
będziemy
przyjmowali zapisy – informuje
prezes
CSS,
Paweł
Ciurzyński.
Każdy uczestnik będzie miał
do oddania 10 strzałów z
pistoletu kalibru 22 mm LR.
Sprzęt strzelecki zapewnia,
rzecz
jasna,
organizator.
Triumfatorem zmagań będzie
osoba, która zdobędzie w
swoich próbach najwięcej
punktów. Przypominamy, że
strzelnica zawiadywana przez
Częstochowskie
Stowarzyszenie
Strzeleckie
zlokalizowana jest przy ul. św.
Andrzeja 8/10. Tam też
zapraszamy
wszystkich
miłośników broni sportowej.
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