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Memoriał  strzelecki im. Bohdana Smolenia 
PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZBIÓRKI NA POMNIK  

 
 

Bohdan Smoleń  

(ur. 9 czerwca 1947 w Bielsku, zm. 15 grudnia 2016 w Poznaniu)  

 
Aktor, piosenkarz komediowy, 

 satyryk, artysta kabaretowy, 

 założyciel „Fundacji Stworzenia Pana Smolenia”. 

 

Człowiek o wielkim sercu. 

 

Człowiek legenda. 

 
Naszym celem jest uczczenie pamięci sympatyka strzelectwa i wieloletniego przyjaciela strzelnicy Magnum 
-Bohdana Smolenia. Dochód  z zawodów  zostanie przeznaczony na budowę jego pomnika.  
Według koncepcji autora pomnika każdy będzie mógł posiedzieć trochę z Bohdanem. Będzie on 
siedział na krześle przy kawiarnianym stoliku. Na blacie stołu znajdą się kartki ze strofami słynnego 
monologu "A tam cicho być".  
 
Spis konkurencji:   

1. Rewolwer .44 Magnum - Zawodnicy oddają 3 strzały do tarczy TS2 na dystansie 20 metrów. 
Postawa stojąc. Czas konkurencji 6min. 

2. Karabin Lever action .357 Magnum - Zawodnicy oddają 3 strzały do tarczy TS2 na dystansie 50 
metrów. Postawa stojąc. Czas konkurencji 6min. 

 
Uczestnictwo: Osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą strzelać w obecności rodziców lub 
opiekunów. Zgłoszenia:  Dnia 16 listopada od godziny 10:00-16:00. 
Klasyfikacja: 1-3  miejsce w konkurencja Rewolwer, 1-3 miejsce w konkurencji Karabin. 
Koszt uczestnictwa 35 zł za jedną konkurencję. CAŁA KWOTA JEST PRZEKAZANA NA BUDOWĘ 
POMNIKA BOHDANA SMOLENIA W POZNANIU. 
Broń i amunicja: Dla osób nieposiadających własnej broni w wymienionym wyżej rodzaju udostępniamy 
broń. Koszt użyczenia broni oraz amunicja do konkurencji- 10 zł. 
Osoby posiadające własną broń mogą strzelać z niej w konkurencji pod warunkiem zgodności kalibru i 
rodzaju.  
Organizator: Klub Strzelecki „MAGNUM” w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu 
 
Termin i miejsce zawodów: 
- 16 listopada od godziny10:10 do 16:10, 
- Strzelnica „MAGNUM” , 61-693 Poznań, ul. Witosa 45 ( wjazd od ul. Dojazd  6). 
 
Postanowienia końcowe: 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS i 
ISSF. 
Sprawy sporne i protesty rozstrzygać będzie Sędzia Główny Zawodów. 
Organizator zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do zmiany przebiegu zawodów. 

  


