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Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia oraz Młodzieżowe Centrum Sportu zapraszają w sobotę 11.11.2016. w 
godzinach od 11.00 do 14.00 na imprezy o charakterze historyczno – patriotycznym  p/t: 
 

„III Wrocławskie Strzelanie z VIS-ów z okazji Święta Niepodległości RP” – dla posiadaczy pistoletów ViS  
 

oraz  
 

„10 Strzałów ku Chwale Ojczyzny” – dla wszystkich mieszkańców Wrocławia 
 
„10 Strzałów ku Chwale Ojczyzny” w założeniach jest imprezą kontynuującą przedwojenną ideę takich imprez 
skierowaną do jak najszerszej rzeszy mieszkańców Wrocławia  i zaproszonych gości.  
 
III Wrocławskie Strzelanie z ViS-ów jest spotkaniem posiadaczy pistoletów VIS połączonym  z wystawą oraz 
zawodami strzeleckimi z tych pistoletów zgodnie  z „INSTRUKCJIĄ STRZELECKĄ część VIII PISTOLET VIS wz. 35 
wyd. MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH Warszawa 1937”. 
 Chcielibyśmy, żeby umożliwienie oddania 10 Strzałów ku Chwale ojczyzny przez praktycznie każdego 
dorosłego mieszkańca Wrocławia, w tygodniu obchodów Święta Niepodległości stało się przyczynkiem do budowania 
dumy narodowej i zachowań patriotycznych. Strzały oddawane będą z karabinków sportowych kal. 0.22” polskiej 
produkcji (Fabryki Broni –„ Łucznik” Radom). 
 W tym roku impreza odbywa się już po raz trzeci i mamy nadzieję, że będzie cieszyła się nie mniejszym 
powodzeniem niż w latach ubiegłych.  
 Zawody rozpoczną się o godz. 11.00 na strzelnicy miejskiej Stadionu olimpijskiego we Wrocławiu ul. 
Paderewskiego 35 w dniu 11.11.2016. 
 Przeprowadzone zostaną następujące konkurencje: 

  „III Wrocławskie Strzelanie z VIS-ów z okazji Święta Niepodległości RP”- pistolet VIS w 
dowolnym wykonaniu (produkcja polska lub niemiecka) – wymagana pełna sprawność 
techniczna broni oraz odpowiednie pozwolenie na broń (sportowe, kolekcjonerskie itd.). 
Strzelanie będzie przeprowadzone zgodnie z elementami opisanymi załączonym  Regulaminie 
zgodnym z „INSTRUKCJIĄ STRZELECKĄ część VIII PISTOLET VIS wz. 35 wyd. MINISTERSTWO 
SPRAW WOJSKOWYCH Warszawa 1937” dostępną pod adresem:  

 jako impreza towarzysząca „10 Strzałów ku Chwale Ojczyzny” – polski karabin sportowy 0,22, 
pozycja leżąc, 10 strzałów, dla wszystkich chętnych pełnoletnich uczestników – NIE SĄ 
WYMAGANE ŻADNE UPRAWNIENIA W POSŁUGIWANIU SIĘ BRONIĄ PALNĄ !!   

 
Udział w imprezach jest bezpłatny 
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