
  VII MISTRZOSTWA POLSKI w CAS  
    “DZIKIE POGRANICZE” 2013             
                                                   09 - 12.05.2013   

               

            130 rocznica powstania „Wild West Show” 

                 plk „Buffalo Billa” Cody’ego               

                       

                                                 

 

                     KS „Świt” Strzelnica MCRiW, Starachowice, ul. Strzelnicza 29 

http://maps.google.com/maps?q=Strzelnicza+29&hl=en&ved=0CBQQpQY&ei=GZ7ATP3gN5eh_gba3Y3VCQ&vps=1&jsv=28

6b&sll=51.053391,21.066968&s    spn=0.039749,0.040166&ie=UTF8&view=map&cid=10246958059825652698    

                                                                                                                                       N 51° 04' 10.27"  
                                                                                                                                                                                   E 21° 03' 02.26"        

http://maps.google.com/maps?q=Strzelnicza+29&hl=en&ved=0CBQQpQY&ei=GZ7ATP3gN5eh_gba3Y3VCQ&vps=1&jsv=286b&sll=51.053391,21.066968&s%20%20%20%20spn=0.039749,0.040166&ie=UTF8&view=map&cid=10246958059825652698
http://maps.google.com/maps?q=Strzelnicza+29&hl=en&ved=0CBQQpQY&ei=GZ7ATP3gN5eh_gba3Y3VCQ&vps=1&jsv=286b&sll=51.053391,21.066968&s%20%20%20%20spn=0.039749,0.040166&ie=UTF8&view=map&cid=10246958059825652698


                     Organizator:    Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego  

                                              Sekcja Strzelecka KS „Świt”  

                                              Polski Związek Strzelectwa Sportowego   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                       

                                     Regulamin 

                   Cel zawodów: 
                     -popularyzacja strzelectwa westernowego 
                     -integracja środowiska strzeleckiego 
                     -rywalizacja sportowa 
                     -zdobywanie klas sportowych i odznak strzeleckich   
 

                       Zawody główne  wg regulaminów SASS 

                      -12 torów (wszystkie kategorie wg SASS) 
 
                       Zawody równolegle w kategorii „Proch Czarny”  

                        - 12 torów  

                        -  Daleki Dystans (300 m precyzyjne – tylko broń odprzodowa)  

                       Zawody dodatkowe (za osobną opłatą): 

      -Dzika Banda (3 tory wg SASS) 
 
      -Daleki Dystans (500 ii 900m) & Nocne Polowanie na Bizona 
 

                         -Derringer & Pojedynek  

                         -Szybki pistolet, karabin i strzelba (indywidualne i zespołowe)  

                         -Top Gun – ustanawianie rekordu Polski (wg SASS) 

                       Uczestnictwo:   

                            Wszyscy posiadający broń zgodnie z aktualnie  obowiązującymi  
 
                         przepisami (z wyłączeniem broni na  amunicję bocznego zapłonu) 
 
                         Miłośnicy strzelectwa historycznego i westernowego  
 



                       Nagrody: 

                        Przewidziane we wszystkich kategoriach za pierwsze trzy  

                        miejsca, w zawodach dodatkowych dyplomy dla wszystkich zawodników.         

 
                                                                                                            

UWAGA ! Do strzelań wg SASS dopuszczona jest broń i amunicja zgodna z 

regulaminami SASS. Wyklucza się amunicję rewolwerową o współczynniku mocy 

< 60, Magnum, WC oraz śrut stalowy. W kategorii PC dopuszczona jest broń 

czarnoprochowa zgodna  z epoką (poza pistoletami jednostrzałowymi), zaś 

strzelby gładkolufowe (zgodne z przepisami SASS) udostępnia organizator (za 

odpłatnością amunicji). 

Wolno używać pocisków i śrutu jedynie z czystego, niewzbogaconego ołowiu. 

Minimalna ilość potrzebnej amunicji Zawody Główne i Dzika Banda: 
                                                               Rewolwer 130         Pistol et 60  
                                                              Karabin 130            Karabin 30 
                                                             Strzelba 70+           Strzelba 30+  
Minimalna ilość potrzebnej amunicji w konkurencjach dodatkowych: 
                                                                                          Rewolwer 50 + 
                                                                                          Karabin 50+  
                                                                                         Strzelba 50+ 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do chwili rozpoczęcia  
zawodów) i jego późniejszej  interpretacji.  

Protesty w formie ustnej lub pisemnej  mogą być składane na ręce Dyrektora 
Zawodów  w czasie maks. 10 minut od zakończenia danego toru i zostaną 
rozpatrzone do chwili rozpoczęcia następnego  w sposób ostateczny.  

Zawody umieszczone są w Kalendarzu Imprez Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego i odbędą się w obecności Delegata Technicznego PZSS. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 01.05.2013 Koszt zgłoszenia dla zawodników CAS  

65.- euro (udział w zawodach głównych, pole namiotowe, parking, napoje 

).Pozostali: 180,- zł 

 


