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REGULAMINY ZAWODÓW PSSW Łódź – 2020 rok 
 

 Bezpośredni organizator zawodów: 
pełna nazwa stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego 

siedziba stowarzyszenia - 
dokładny adres 94-214 Łódź, ul. Rzepakowa 33 

adres strony internetowej www.caspoland.eu 
numer licencji klubowej LK-1126/2020 

  

 Kierownik zawodów: 
nazwisko i imię Włodzimierz Łuczyński 

telefon 601621491 
e-mail trigger-hawkeye@hot.pl 
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1. Spirit of the Indian Warrior 8.02 8.02 Stary Chrząstów x x x x x x x x 
2. Frozen Shotguns 15.02 15.02 Stary Chrząstów x x x x x x x x 
3. III Skirts & Bullets 14.03 15.03 Stary Chrząstów x x x x x x x x 
4. Kowboju do Dzieła! 18.04 19.04 Stary Chrząstów x x x x x x x x 
5. Quigley Match Europe 6.06 7.06 Rembertów  x  x x x x x 

6. William Billy Dixon Cup & Creedmoor 
Match Poland 26.06 27.06 Skarżysko 

Kamienna  x  x x x x x 

7. Trigger Hawkeye`s Training Camp 17.07 19.07 Stary Chrząstów x x x x x x x x 
8. First School Shot III 12.09 13.09 Stary Chrząstów x x x x x x x x 
9. VIII Regionalne Zawody Jesień Cheyennów 24.10 25.10 Stary Chrząstów x x x x x x x x 

10. Santa Claus Shoot-Out 2020 5.12 5.12 Stary Chrząstów x x x x x x x x 

 

http://www.caspoland.eu
mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
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Spirit of the Indian Warrior 
Data: 8.02.2020 r., Stary Chrząstów 

Regulamin zawodów  
1. Cel zawodów 

· rywalizacja sportowa 
· integracja środowiska miłośników strzelectwa i miłośników kultury indiańskiej 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Jarosław Pruchniewski, jarektatanka@indianie.pl, 504 184 207 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 8 lutego 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range, Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów 
· 1 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· ognisko z pieczonym bizonem 

5. Uczestnictwo 
· Członkowie grupy miłośników kultury Indian „Żółte Psy” 
· Posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem 
6. Punktacja 

· Indywidualna zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 
7. Nagrody  

· Nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 w przypadku pozyskania sponsorów. 
8. Zgłoszenia 

· Zgłoszenia imienne telefonicznie u kierownika zawodów od 14.01.2020 r. do 15.01.2020 r.:  
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 10.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe 50 zł – organizator w ramach opłaty startowego zapewnia udział w ognisku z pieczonym 
„bizonem” 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS.  
· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 
· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. 
· W przypadku decyzji zawodnika o zmianie kategorii, obowiązany jest on poinformować o tym fakcie 

organizatora do czasu zakończenia danej konkurencji. 
· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 

mailto:jarektatanka@indianie.pl
mailto:pssw.cas@gmail.com
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Frozen Shotguns 
Data: 15.02.2020 r., Stary Chrząstów 

Regulamin zawodów  
1. Cel zawodów 

· rywalizacja sportowa 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 15 lutego 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range, Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów 
· Zawody główne: 3 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· Zawody dodatkowe: 2 stages Wild Bunch (Traditional i Modern) 
· Zawody dodatkowe: 1 stage Frozen Shotguns 

5. Uczestnictwo 
· Posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem 
6. Punktacja 

· Indywidualna oraz zespołowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 
7. Nagrody  

· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3  
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów. 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 15.01.2020 r. do 9.02.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe dla osób zarejestrowanych do dnia 9.02.2020 r. – 50 zł, osoby poniżej 17 r.ż. – 25 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 9.02.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· Wyżywienie: 
- organizator w ramach opłaty startowego zapewnia jeden ciepły posiłek dla zawodników zarejestrowanych 

do dnia 9.02.2020. Zawodnikom dokonującym rejestracji w późniejszym terminie posiłek będzie 
wydawany w miarę dostępności 

- organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje dla zawodników 
· Nocleg: 
- Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu, ustawienia przyczepy campingowej, campera – 10 zł noc 
- Koszt ewentualnego podłączenia do prądu – 15 zł/ noc 
- Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS.  
· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 
· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. 

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
mailto:pssw.cas@gmail.com
https://caspoland.weebly.com/zawody.html
mailto:pssw.cas@gmail.com
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· W przypadku decyzji zawodnika o zmianie kategorii, obowiązany jest on poinformować o tym fakcie 
organizatora do czasu zakończenia danej konkurencji. 

· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 
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III Skirts & Bullets 
Data: 14 - 15.03.2020 r., Stary Chrząstów 

Regulamin zawodów  
1. Cel zawodów 

· uczczenie Międzynarodowego Dnia Kobiet 
· rywalizacja sportowa 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 
· prezentacja broni z okresu „Dzikiego Zachodu” 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 14 – 15 marca 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range. Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów 
· Zawody główne: 3 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· Zawody dodatkowe: 3 stages Wild Bunch (Traditional i Modern) 
· Zawody dodatkowe: 2 stages Nietykalni (wymagania w Załączniku nr 1) 
· Zawody dodatkowe: Plainsman (zasady w Załączniku nr 2) 

5. Uczestnictwo 
· Posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem 
6. Punktacja 

· Indywidualna, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 
7. Nagrody  

· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3  
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów. 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 24.02.2020 r. do 9.03.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe dla osób zarejestrowanych do dnia 9.03.2020 r. – 100 zł, osoby poniżej 17 r.ż. – 50 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 9.03.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszty wyżywienia: 
- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia jeden ciepły posiłek każdego dnia dla zawodników 

zarejestrowanych do dnia 9.03.2020. Zawodnikom dokonującym rejestracji w późniejszym terminie 
posiłek będzie wydawany w miarę dostępności. 

- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje dla zawodników. 
· Nocleg: 
- Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu, ustawienia przyczepy campingowej, campera – 10 zł noc 
- Koszt ewentualnego podłączenia do prądu – 15 zł/ noc 
- Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
mailto:pssw.cas@gmail.com
https://caspoland.weebly.com/zawody.html
mailto:pssw.cas@gmail.com
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· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 
SASS.  

· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 
· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. 
· W przypadku decyzji zawodnika o zmianie kategorii, obowiązany jest on poinformować o tym fakcie 

organizatora do czasu zakończenia danej konkurencji. 
· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 
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Kowboju do Dzieła! 
Data: 18 -19.04.2020 r., Stary Chrząstów 

Regulamin zawodów  

1. Cel zawodów 
· rywalizacja sportowa 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 
· prezentacja broni z okresu „Dzikiego Zachodu” 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 18 - 19 kwietnia 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range. Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów (proszę wstawiać w tym miejscu tabele z szczegółowym programem zawodów) 
· Zawody główne: 3 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· Zawody dodatkowe: 3 stages Wild Bunch (Traditional i Modern) 
· Zawody dodatkowe: 2 stages Nietykalni (wymagania w Załączniku nr 1) 
· Zawody dodatkowe: Plainsman (zasady w Załączniku nr 2) 
· Zawody dodatkowe: Long Range 100 m 

5. Uczestnictwo 
· Posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem 
6. Punktacja 

· Indywidualna, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 
7. Nagrody  

· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3  
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 18.03.2020 r. do 12.04.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe dla osób zarejestrowanych do dnia 12.04.2020 r. – 100 zł, osoby poniżej 17 r.ż. – 50 zł  
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 12.04.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszty wyżywienia: 
- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia jeden ciepły posiłek każdego dnia dla zawodników 

zarejestrowanych do dnia 12.04.2020. Zawodnikom dokonującym rejestracji w późniejszym terminie 
posiłek będzie wydawany w miarę dostępności. 

- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje dla zawodników. 
· Nocleg: 
- Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu, ustawienia przyczepy campingowej, campera – 10 zł noc 
- Koszt ewentualnego podłączenia do prądu – 15 zł/ noc 
- Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
mailto:pssw.cas@gmail.com
https://caspoland.weebly.com/zawody.html
mailto:pssw.cas@gmail.com
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· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 
SASS.  

· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 
· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. 
· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 
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Quigley Match Poland 
Data: 6 – 7.06.2020 r., Rembertów 

Regulamin zawodów  
1. Cel zawodów: 

· rywalizacja sportowa 
· popularyzacja historycznego strzelectwa długodystansowego 
· integracja miłośników strzelań historycznych 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Michał Kuropatwa, michalcereus@gmail.com, 507101424 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 6 – 7 czerwca 2020 r. 
· Strzelnica Rembertów 

4. Program zawodów 
· 6.06.2020 r. – 9.30 – 14.00 dzień treningowy 
· 7.06.2020 r. 9.00 – 18.00 zawody 

5. Uczestnictwo 
· Posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem 
5.1. Wymagania w zakresie broni: 
· jednostrzałowy, ładowany odtylcowo karabin z kurkiem zewnętrznym , zaprojektowany do 1899 roku. 
· Dopuszcza się broń kapiszonową jak i centralnego zapłonu, zarówno oryginały jak i repliki. 
· Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie do danego typu broni lub historyczna luneta z okresu 

XIX w.  
· Zabronione jest korzystanie z palm rest'ów, ostróg przy przy kolbach. 
5.2. Wymagania w zakresie amunicji: 
· Każda oryginalnie występująca w w/w broni po warunkiem że pocisk wykonany jest z ołowiu. Musi mieć 

kaliber co najmniej .375 Amunicja może być elaborowana prochem czarnym lub prochem 
nitrocelulozowym , w zależności od kategorii. Nie dozwolone jest stosowanie zamienników dla czarnego 
prochu( pyrodex, triple seven),mieszania prochów (duplex load), amunicji półpłaszczowej lub płaszczowej. 
W kategorii nitro dozwolone jest stosowanie gas checks. 

5.3. Kategorie: 
o Percussion - karabin kapiszonowy ładowany odtylcowo 
o Nitro - karabin centralnego zapłonu, proch bezdymny 
o Black Powder Cartdridge - karabin centralnego zapłonu , proch czarny 
o Scoped - każdy karabin z powyższych kategorii, z epokowymi przyrządami optycznymi  
o Military - karabin wojskowy z kurkiem zewnętrznym, przyrządy celownicze otwarte, zapłon 

centralny lub kapiszonowy. 
6. Punktacja 

· Indywidualna 
· Trafienie w tarczę 1 punkt. Do tarczy numer 1 strzelanie z pozycji stojącej, bez podpórek. Do pozostałych 

tarcz z pozycji siedzącej, z oparciem na dwójnogu (cross stick) 
· Cele : 

1. Wiadro Rozmiar: sz.góra 71 cm sz.dół 56 cm wys 81 cm; Odległość: 320 m (350 yards) 
2. Prostokąt; Rozmiar: 56 cm x 71 cm; Odległość: 381 m (417yards) 
3. Diament; Rozmiar: 61 cm średnicy; Odległość: 370 m (405 yards) 
4. Prostokąt; Rozmiar: 71 cm x 81 cm; Odległość: 485 m (530yards) 
5. Ośmiościan; Rozmiar: 122 cm średnicy; Odległość: 548 m (600 yards) 
6. Bizon; Rozmiar: 100 cm x 197 cm; Odległość: 736m (805yards) 

· Do każdej tarczy należy oddać 8 strzałów, łączna ilość możliwych trafień to 48. Wygrywa zawodnik z 
największą możliwą ilością trafień.  

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
mailto:michalcereus@gmail.com


10 
 

· Po komendzie Range Oficera zawodnik ma 30 sekund na strzał. Nie oddanie strzału w wyznaczonym czasie 
liczone jest jako miss (pudło) 

· W przypadku uzyskania równej liczny punktów przez 2 zawodników, wyższą kolejność w klasyfikacji 
uzyskuje zawodnik z większa liczbą trafień pierwszej tarczy. Gdy to nie rozstrzyga kolejności liczą się 
punkty trafione na najdalszych celach. W przypadku braku rozstrzygnięcia powyższymi metodami 
dokonuje się dogrywki przez strzelanie z wolnej ręki do najdalszej tarczy 

· Pomiędzy strzelaniem do każdego następnego celu zawodnik ma 5 minut przerwy na korektę przyrządów 
celowniczych lub czyszczenie lufy 

7. Nagrody  
· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3 
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 4.05.2020 r. do 1.06.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia imienne telefonicznie: +48 507 101 424 do 5.06.2020 r. – do godz. 12.00 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe – 150  zł, osoby do 17 r.ż. – 75 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 1.06.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszty wyżywienia - Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje w trakcie zawodów oraz 

jeden ciepły posiłek zawodnikom zarejestrowanym do 1.06.2020. Pozostałym zawodnikom posiłek będzie 
wydawany w miarę dostępności. 

· Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie.  
10. Sprawy różne 

· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Nie dozwolone jest strzelanie z trójnogów. Zabronione jest stosowanie siedzisk z oparciem na plecy oraz 

mocowanie lufy karabinu do podpórek( skrzyżowanych patyków). 
· Gdy broń znajduje się poza pokrowcem, podczas przenoszenia, zamek broni musi pozostać otwarty a lufa 

skierowana do góry.  
· Jedyna sytuacja, gdy zamek może być zamknięty to ta, gdy broń znajduje się na dwójnogu, a w komorze 

jest amunicja. 
· Podczas czyszczenia i manipulacji lufę broni należy skierować zawsze w kierunku kulochwytu lub robić to 

w specjalnie wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. 
· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS.  
· Zalecany jest strój nawiązujący do epoki. Nie dopuszczalne są T-shirty, czapki bejsbolowe, krótkie 

spodenki. Zakaz stosowania współczesnych elementów umundurowania wojskowego, współczesnych 
pasów, rękawic, kurtek i butów strzeleckich) 

· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora miejscowego oddziału PZSS 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 

  
  
 
  
  

https://caspoland.weebly.com/zawody.html
mailto:pssw.cas@gmail.com
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William “Billy” Dixon Cup 
Data: 26 – 27.06.2020 r., Skarżysko Kamienna 

1. Cel zawodów: 
· rywalizacja sportowa 
· popularyzacja historycznego strzelectwa długodystansowego 
· integracja miłośników strzelań historycznych 
· upamiętnienie najsłynniejszego dalekiego strzału ery „Dzikiego Zachodu” 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33 
· Współorganizator KS Świt Starachowice 

3. Termin i miejsce zawodów 
· 26 – 27 czerwca 2020 r. 

4. Program zawodów 
· 26 czerwca 2020 r. – dzień treningowy na dystansach 800, 900, 1000 yardów 
· 27 czerwca 2020 r. 

9.00 – 10.00 seria treningowa 
10.00 – 13.00 William „Billy” Dixon Cup dystans 1543 yardy 
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa 
14.00 – 16.00 Creedmoor Match Poland dystanse 800, 900, 1000 yardów 
16.30 – wręczenie nagród i dyplomów 

5. Uczestnictwo 
· posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminu oraz zawodnicy nie posiadający 

ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem. 
5.1. Wymagania w zakresie broni: 
· Dowolny jednostrzałowy karabin odprzodowy, odtylcowy rozdzielnego ładowania lub odtylcowy 

centralnego lub bocznego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1899 roku, w kalibrze od 0,375 do 0,50 
cala. Oryginał lub replika.  

· Otwarte lub mechaniczne przyrządy celownicze, odpowiadające czasom powstania oryginału. Dopuszcza 
się optyczne przyrządy celownicze, oryginał z epoki, lub ich kopia 

· Zakaz współczesnych lunet celowniczych 
· Postawa dowolna 
· Dopuszczone podparcie karabinu na cross sticku 
· Czyszczenie broni pomiędzy strzałami dozwolone 
5.2. Wymagania w zakresie amunicji: 
· Pociski odpowiadające czasom powstania oryginału, bezpłaszczowe, ze stopu ołowiu, z pierścieniami 

smarnymi, lub w owijce papierowej (stosowanie gas checks zakazane). 
· Dopuszcza się elaborację wyłącznie prochem czarnym, substytuty typu pyrodex, Triple 7 oraz ładunki 

mieszane są zakazane 
6. Punktacja 

· Zawodnik oddaje 30 strzałów w przeciągu jednej godziny.  
· Cel: 3 tarcze reaktywne sylwetki „jeźdźców na koniu” 
· Trafienie w tarczę – jeden punkt. O wyniku decyduje liczba trafień. W przypadku równej ilości trafień 

przeprowadzona zostanie dogrywka do pierwszego trafienia 
· W miarę możliwości trafienia będą sygnalizowane elektronicznie.  

7. Nagrody 
· Puchar za zajęcie I miejsca 
· Nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

6. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 18.05.2020 r. do 19.06.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  

https://caspoland.weebly.com/zawody.html
mailto:pssw.cas@gmail.com
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9. Koszty uczestnictwa 
9.1. Startowe: 

· 150 zł od zawodnika, osoby do 17 r.ż. – 75 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 19.06.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszt dnia treningowego zależny od liczby zgłoszonych osób, nie przekroczy opłaty startowego. Zostanie 

podany do wiadomości najpóźniej na 21 dni przed zawodami 
· Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje w trakcie zawodów oraz jeden ciepły posiłek 

zawodnikom zarejestrowanym do 19.06.2020. Pozostałym zawodnikom posiłek będzie wydawany w 
miarę dostępności. 

9.2. Zakwaterowanie: 
 Możliwy nocleg na terenie strzelnicy (brak dostępu do prądu i do wody) 

· Własny namiot lub własna przyczepa campingowa – bezpłatnie bez dostępu do mediów. 
· Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie. 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Zalecany jest strój nawiązujący do epoki. Nie dopuszczalne są T-shirty, czapki bejsbolowe, krótkie 

spodenki. Zakaz stosowania współczesnych elementów umundurowania wojskowego, współczesnych 
pasów, rękawic, kurtek i butów strzeleckich) 

· Korzystanie z pomocy obserwatorów dozwolone 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Wszelkie protesty mogą być zgłaszane do Dyrektora Zawodów jedynie w ciągu 15 minut od zakończenia 

konkurencji przez drużynę lub zawodnika i będą rozpatrzone natychmiast w sposób ostateczny. Koszt 
złożenia protestu 100 zł 

· Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem strzelnicy, oraz przepisami PZSS i SASS 
· Zawody odbędą się w obecności obserwatora miejscowego oddziału PZSS 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zakresie procedury i czasu strzelań 
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Creedmoor Match Poland 
Data: 12 – 13.06.2020 r., Skarżysko Kamienna 

1. Cel zawodów: 
· rywalizacja sportowa 
· integracja miłośników strzelectwa historycznego 
· popularyzacja historycznego strzelectwa długodystansowego 
· uczczenie146 rocznicy najsłynniejszych długodystansowych zawodów strzeleckich XIX wieku 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  

3. Termin i miejsce zawodów 
· 12 – 13 czerwca 2020 r. 
· Strzelnica Casull Long Range Skarżysko Kamienna 

4. Program zawodów 
· 12 czerwca 2020 r. – dzień treningowy na dystansach 800, 900, 1000 yardów 
· 13 czerwca 2020 r. 

9.00 – 10.00 seria treningowa 
10.00 – 13.00 William „Billy” Dixon Cup 1543 yardy 
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa 
14.00 – 16.00 Creedmoor Match Poland 
16.30 – wręczenie nagród i dyplomów 

5. Uczestnictwo 
· posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· W zawodach uczestniczą wyłącznie drużyny w składzie 6 strzelców. Wyłonienie drużyn nastąpi po 

rejestracji zawodników. W przypadku gdyby nie było możliwe wyłonienie drużyn o składzie 6 osobowym 
zawody przeprowadzone zostaną w składzie drużyn o odpowiednio mniejszym składzie, nie mniejszym 
jednak niż 4 osoby. Decyzje w tym zakresie podjęte zostaną bezpośrednio przed zawodami. Dopuszcza się 
i przewiduje w razie potrzeby dokonanie rozlosowania składu drużyn 

5.1. Wymagania w zakresie broni: 
· Dowolny jednostrzałowy karabin odprzodowy, odtylcowy rozdzielnego ładowania , lub odtylcowy 

centralnego lub bocznego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1899 roku, w kalibrze od 0,375 do 0,50 
cala. Oryginał lub replika.  

· Wyłącznie otwarte lub mechaniczne przyrządy celownicze, odpowiadające czasom powstania oryginału, z 
wyłączeniem przyrządów optycznych. 

· Postawa dowolna. Zakaz podpierania broni o jakikolwiek przedmiot. 
5.2. Wymagania w zakresie amunicji: 
· Pociski odpowiadające czasom powstania oryginału, bezpłaszczowe , ze stopu ołowiu, z pierścieniami 

smarnymi, lub w owijce papierowej (stosowanie gas checks zakazane). 
· Dopuszcza się elaborację wyłącznie prochem czarnym, substytuty typu pyrodex, Triple 7 oraz ładunki 

mieszane są zakazane 
6. Punktacja 

· Zgodnie z przestrzelinami na tarczy, o wyniku decyduje suma punktów uzyskana przez drużynę na 3 
dystansach.  

· W przypadku równej liczby punktów znaczenie ma liczba trafień liczonych jako „4”, w przypadku dalszej 
równej liczby decydują trafienia liczone jako „4” uzyskane na dystansach 1000, 900, 800 yardów. W 
przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy zgodnie z zasadami powyżej odpowiednio liczone będą 
trafienia punktowane jako „3” a następnie „2” 

· Drużyna ma 90 minut na oddanie strzałów na danym dystansie. Drużyna oddaje strzały do jednej tarczy. 
· Każdemu zawodnikowi przysługuje po 15 strzałów na danym dystansie. 
· Kolejność oddawania strzałów ,oraz pozostałe kwestie oddania strzałów przez drużynę pozostawia się 

decyzji wyznaczonego wcześniej kapitana drużyny. 
· Przed każdą serią ocenianą drużyna ma prawo do 30 minutowej tury treningowej, w trakcie której oddana 

może być dowolna ilość strzałów.  
· Czyszczenie broni pomiędzy strzałami dozwolone. Korzystanie z pomocy obserwatorów dozwolone 

7. Nagrody 
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· Dyplomy dla członków drużyn, za zajęcie I-III miejsca 
· Nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

6. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 11.05.2020 r. do 5.06.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

9.1. Startowe: 
· 150 zł od zawodnika, osoby do 17 r. ż. – 75 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 5.06.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszt dnia treningowego zależny od liczby zgłoszonych osób, nie przekroczy opłaty startowego. Zostanie 

podany do wiadomości najpóźniej na 21 dni przed zawodami 
· Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje w trakcie zawodów oraz jeden ciepły posiłek 

zawodnikom zarejestrowanym do 5.06.2020. Pozostałym zawodnikom posiłek będzie wydawany w miarę 
dostępności. 

9.2. Zakwaterowanie: 
 Możliwy nocleg na terenie strzelnicy (brak dostępu do prądu i do wody) 

· Własny namiot lub własna przyczepa campingowa – bezpłatnie bez dostępu do media. 
· Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie. 

 
10. Sprawy różne 

· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Cel: oryginalna historyczna tarcza Creedmoor Match 1874 o wymiarach 12 x 6 stóp 
· Zalecany jest strój nawiązujący do epoki. Nie dopuszczalne są T-shirty, czapki bejsbolowe, krótkie 

spodenki. Zakaz stosowania współczesnych elementów umundurowania wojskowego, współczesnych 
pasów, rękawic, kurtek i butów strzeleckich) 

· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Wszelkie protesty mogą być zgłaszane do Dyrektora Zawodów jedynie w ciągu 15 minut od zakończenia 

konkurencji przez drużynę lub zawodnika i będą rozpatrzone natychmiast w sposób ostateczny. Koszt 
złożenia protestu 100 zł 

· Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem strzelnicy, oraz przepisami PZSS i SASS 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zakresie procedury i czasu strzelań 

https://caspoland.weebly.com/zawody.html
mailto:pssw.cas@gmail.com
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Trigger Hawkeye`s Training Camp 
Data: 17 – 19.07.2020 r., Stary Chrząstów 

Regulamin zawodów  

1. Cel zawodów 
· rywalizacja sportowa 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 17 – 19 lipca 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range. Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów  
· 3 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· Zawody dodatkowe: 3 stages Wild Bunch (Traditional i Modern) 
· Zawody dodatkowe: 2 stages Nietykalni (wymagania w Załączniku nr 1) 
· Zawody dodatkowe: Plainsman (zasady w Załączniku nr 2) 
· Long Range 100 m (Lever Action & Buffallo Riffle) 
· Long Range Revolver 50 m 
· Speed Gun 

5. Uczestnictwo 
· Posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem 
6. Punktacja 

· Indywidualna i zespołowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 
7. Nagrody  

· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3  
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 17.06.2020 r. do 11.07.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe dla osób zarejestrowanych do dnia 11.07.2020 r. – 150 zł, osoby poniżej 17 r.ż. – 75 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 11.07.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszty wyżywienia: 
- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia jeden ciepły posiłek każdego dnia dla zawodników 

zarejestrowanych do dnia 11.07.2020. Zawodnikom dokonującym rejestracji w późniejszym terminie 
posiłek będzie wydawany w miarę dostępności. 

- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje dla zawodników. 
· Nocleg: 
- Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu, ustawienia przyczepy campingowej, campera – 10 zł noc 
- Koszt ewentualnego podłączenia do prądu – 15 zł/ noc 
- Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
mailto:pssw.cas@gmail.com
https://caspoland.weebly.com/zawody.html
mailto:pssw.cas@gmail.com
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· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS.  
· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 
· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. 
· W przypadku decyzji zawodnika o zmianie kategorii, obowiązany jest on poinformować o tym fakcie 

organizatora do czasu zakończenia danej konkurencji. 
· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 
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First School Shot III 
Data: 07 – 08.09.2020 r., Stary Chrząstów  

Regulamin zawodów  

1. Cel zawodów 
· rywalizacja sportowa 
· doskonalenie znajomości przepisów SASS 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 7 – 8 września 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range. Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów (proszę wstawiać w tym miejscu tabele z szczegółowym programem zawodów) 
· Zawody główne: 3 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· Zawody dodatkowe: 3 stages Wild Bunch (Traditional i Modern) 
· Zawody dodatkowe: 2 stages Nietykalni (Zasady Załącznik nr 1) 
· Zawody dodatkowe: Plainsman (Załącznik nr 2) 

5. Uczestnictwo 
· posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem. 
· kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 

6. Punktacja 
· Indywidualna i zespołowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 

7. Nagrody  
· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3  
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 19.08.2020 r. do 1.09.2020 r.:  

- e-mail: pssw.cas@gmail.com, online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html  
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.15 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe dla osób zarejestrowanych do dnia 1.09.2020 r. – 100 zł, osoby poniżej 17 r.ż. – 50 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 1.09.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszty wyżywienia: 
- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia jeden ciepły posiłek każdego dnia dla zawodników 

zarejestrowanych do dnia 1.09.2020. Zawodnikom dokonującym rejestracji w późniejszym terminie 
posiłek będzie wydawany w miarę dostępności. 

- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje dla zawodników. 
- Zawodnicy dokonujący rejestracji do dnia 1.09.2020 mają możliwość zamówienia posiłku dla osób 

towarzyszących w cenie 10 zł/os. 
· Nocleg: 
- Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu, ustawienia przyczepy campingowej, campera – 10 zł noc 
- Koszt ewentualnego podłączenia do prądu – 15 zł/ noc 
- Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie 

 
 

10. Sprawy różne 

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
mailto:pssw.cas@gmail.com
mailto:pssw.cas@gmail.com
https://caspoland.weebly.com/zawody.html
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· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS.  
· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 
· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. 
· W przypadku decyzji zawodnika o zmianie kategorii, obowiązany jest on poinformować o tym fakcie 

organizatora do czasu zakończenia danej konkurencji. 
· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 
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VIII Regionalne zawody Jesień Cheyennów 
Data: 24 – 25.10.2020 r., Stary Chrząstów 

Regulamin zawodów  
1. Cel zawodów 

· rywalizacja sportowa 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 
· prezentacja broni z okresu „Dzikiego Zachodu” 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 24 – 25 października 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range. Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów (proszę wstawiać w tym miejscu tabele z szczegółowym programem zawodów) 
· Zawody główne: 3 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· Zawody dodatkowe: 3 stages Wild Bunch (Traditional i Modern) 

5. Uczestnictwo 
· Posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem 
6. Punktacja 

· Indywidualna, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 
7. Nagrody  

· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3  
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 21.09.2020 r. do 18.10.2020 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com 
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe dla osób zarejestrowanych do dnia 18.10.2020 r. – 100 zł, osoby poniżej 17 r.ż. – 50 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 18.10.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszty wyżywienia: 
- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia jeden ciepły posiłek każdego dnia dla zawodników 

zarejestrowanych do dnia 18.10.2020. Zawodnikom dokonującym rejestracji w późniejszym terminie 
posiłek będzie wydawany w miarę dostępności. 

- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje dla zawodników. 
- Zawodnicy dokonujący rejestracji do dnia 18.10.2020 mają możliwość zamówienia posiłku dla osób 

towarzyszących w cenie 10 zł/os. 
· Nocleg: 
- Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu, ustawienia przyczepy campingowej, campera – 10 zł noc 
- Koszt ewentualnego podłączenia do prądu – 15 zł/ noc 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS.  
· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
mailto:pssw.cas@gmail.com
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· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.  
· W przypadku decyzji zawodnika o zmianie kategorii, obowiązany jest on poinformować o tym fakcie 

organizatora do czasu zakończenia danej konkurencji. 
· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 
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Santa Claus Shoot-Out 2020 
Data: 05.12.2020 r., Stary Chrząstów 

Regulamin zawodów  
1. Cel zawodów 

· rywalizacja sportowa 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 

2. Organizator zawodów 
· Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
· Kierownik Zawodów: Włodzimierz Łuczyński, trigger-hawkeye@hot.pl, 601621491 
· Biuro Zawodów: Anna Baczyńska, pssw.cas@gmail.com, 605100315 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 5 grudnia 2020 r. 
· 1st Western Shooting Range. Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew (51°56'11.7"N 19°09'49.0"E) 

4. Program zawodów (proszę wstawiać w tym miejscu tabele z szczegółowym programem zawodów) 
· Zawody główne: 3 stages Cowboy Action Shooting (CAS)  
· Zawody dodatkowe: 2 stages Wild Bunch (Traditional i Modern) 
· Zawody dodatkowe: Polowanie na bizona (po zmroku) 

5. Uczestnictwo 
· posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS oraz zawodnicy nie 

posiadający ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem. 
· kategorie zgodnie z przepisami SASS, z uwzględnieniem kategorii Ranger (Załącznik nr 3) 

6. Punktacja 
· Indywidualna i zespołowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS. 

7. Nagrody  
· Indywidualnie dyplomy za miejsca 1-3  
· nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

8. Zgłoszenia 
· Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 9.11. 2020 r. do 30.11. 2020 r.:  

- e-mail: pssw.cas@gmail.com, online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html  
· Zgłoszenia osobiście w dniu zawodów – do godz. 9.00 
· Zawodnik, który dokonał zgłoszenia, zobowiązany jest w przypadku rezygnacji z udziału poinformować o 

tym fakcie organizatora.  
9. Koszty uczestnictwa 

· Startowe dla osób zarejestrowanych do dnia 30.11.2020 r. – 50 zł, osoby poniżej 17 r.ż. – 25 zł 
· Osoby od 17 r.ż. zgłaszające się po 30.11.2020 r. wnoszą dodatkową opłatę organizacyjną – 50 zł 
· koszty wyżywienia: 

- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia jeden ciepły posiłek dla zawodników 
zarejestrowanych do dnia 30.11.2020. Zawodnikom dokonującym rejestracji w późniejszym terminie 
posiłek będzie wydawany w miarę dostępności. 

- Organizator w ramach opłaty startowego zapewnia napoje dla zawodników. 
- Zawodnicy dokonujący rejestracji do dnia 30.11.2020 mają możliwość zamówienia posiłku dla osób 

towarzyszących w cenie 10 zł/os. 
· Nocleg: 
- Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu, ustawienia przyczepy campingowej, campera – 10 zł noc 
- Koszt ewentualnego podłączenia do prądu – 15 zł/ noc 

10. Sprawy różne 
· Broń własna, zgodna z przepisami SASS. Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni.  
· Amunicja własna uczestników, zgodna z przepisami SASS. 
· Obowiązkowe korzystanie z okularów strzeleckich i ochronników słuchu.  
· Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS.  

mailto:trigger-hawkeye@hot.pl
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· Obowiązuje strój zgodny z przepisami SASS i PZSS nawiązujący do epoki. 
· Ilość kategorii SASS może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych zawodników. 
· W przypadku decyzji zawodnika o zmianie kategorii, obowiązany jest on poinformować o tym fakcie 

organizatora do czasu zakończenia danej konkurencji. 
· 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. Opłata za złożenie protestu jednorazowo: 100 zł.  

· Zawody odbędą się w obecności obserwatora ŁZSS. 
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 

późniejszej interpretacji. 
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Załącznik nr 1  
do regulaminów zawodów 

organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego 
 

Wymagania konkurencji NIETYKALNI: 
 
Obowiązuje zasada 10 stóp – z tej odległości nie powinno się zauważyć niedociągnięć wyposażenia. 
 
1. Broń 
Kulowa - Każdy model do roku 1945, na amunicję scaloną pistoletową lub rewolwerową. 
Karabin: podstawowa to SMG Thompson. Dopuszcza się pm Sten i klony, PPSz, PPS oraz pistolety Mauser 
C96, P 08 Parabellum i ViS wz.35 pod warunkiem możliwości podłączenia kolby-kabury. 
Pistolet: podstawowa to pistolet colt 1911 A1 i klony. Dopuszcza się też wszelkie inne pistolety 
centralnego zapłonu z wyłączeniem współczesnych, sportowych modyfikacji. Możliwe jest również użycie 
broni wymienionej w kategorii karabin po odłączeniu kolby-kabury (konieczne jest wówczas posiadanie 
dodatkowych magazynków), rewolwery SA i DA z zastrzeżeniami jak w pistolecie. 
Strzelba: podstawowa to Winchester mod. 97 i 12 w kalibrze 12. Dopuszcza się też każdą horyzontalna, 
pump action lub semi auto (Browning 1900, Winchester 1911, Remington 1914 ) z zastrzeżeniami jak 
wyżej. 
 
2. Amunicja: 
Każda, mogąca być użyta do broni zgodnej z regulaminem z wyłączeniem amunicji Magnum i Super 
Magnum. Do celów papierowych dopuszcza się pociski FMJ, HP, a do rewolwerów także WC. Do celów 
metalowych jedynie pociski zgodne regulaminami SASS. Energia i prędkość pocisków broni kulowej muszą 
być zgodne z regulaminami WB. We wszystkich pozostałych kwestiach broni i amunicji, kontroli i kar 
stosuje się przepisy i regulaminy SASS i WB. 
 
3. Ubiór: 
Strój musi nawiązywać głównie do okresu międzywojennego i zawierać minimum 5 elementów 
charakterystycznych dla wybranego stylu (włączając w to takie detale jak sygnet, spinki, dewizka czy 
cygaro). Bezwzględnie musi komponować się z używaną bronią, Wszelkie zastrzeżenia co do ubioru 
wynikają z regulaminów SASS i WB.  
Dopuszczone jest stosowanie kabur pachowych – nadal obowiązuje zasada 170 stopni. 
 
3. Kategorie: 
a. classic (SMG Thompson, Colt 1911, Winchester mod. 97 i 12 w kalibrze 12) 
b. open (pozostała broń dopuszczona regulaminem) 
W każdej z powyższych kategorii: 
- indywidualna (kobiety i mężczyźni) 
- zespołowa 

 
Wszelkie kwestie sporne związane z bronią, amunicją i strojem będą rozstrzygane przez Match Director 
natychmiast i nie podlegają dalszym protestom. 
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Załącznik nr 2  
do regulaminów zawodów 

organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego 
 
Zasady konkurencji Plainsman 
 
Plainsman to kategoria kowbojskiego strzelectwa dynamicznego w której używa się od jednego do trzech 
rodzajów broni. 
Broń oryginalna, wyprodukowana przed rokiem 1900 lub jej repliki: 
1. Jednostrzałowy karabin z kurkiem zewnętrznym, strzelający tradycyjną amunicją rewolwerową lub 

karabinową, w kalibrze minimum .30. Dozwolone jest użycie karabinów centralnego zapłonu jak i 
odtylcowych karabinów kapiszonowych. 

 
2. Dwa rewolwery o zapłonie kapiszonowym o kalibrze .36 lub większym. Rewolwery mogą być 

sześciostrzałowe lub o większej liczbie komór, ładowane jednak tylko 5 kulami oraz 5 kapiszonami. 
 
3. Strzelba horyzontalnej z kurkami zewnętrznymi lub bez, strzelba jednostrzałowa lub strzelba lever 

action w kalibrze 12ga lub 16ga 
 
Amunicja: elaborowana wyłącznie prochem czarnym, pociski z czystego ołowiu. W przypadku użycia 
amunicji rewolwerowej w karabinie konieczne jest użycie pełnej naważki prochu czarnego. 
 
Kategorie 
W przypadku większej liczby uczestników możliwe jest podział na następujące kategorie: 
 
Plainsman Modern – dopuszcza się użycie dowolnego karabinu dopuszczonego do kategorii (również 
konstrukcji z ejectorem sprężynowym , typu Harrington & Richardson), rewolwerów Ruger Old Army oraz 
kapiszonowych replik rewolweru Colt 1873. Rewolwery kapiszonowe mogą być strzelane dowolnym 
stylem (dopuszcza się użycie dwóch rąk). Przy czym złamanie zasady bezpieczeństwa polegającej na 
zakazie obejmowania dłonią bębenka skutkuje dyskwalifikacją z konkurencji (MDQ).  
Możliwe jest użycie każdego rodzaju strzelby dopuszczonej do kategorii. 
 
Plainsman Traditional – w kategorii używamy tylko tradycyjnych konstrukcji karabinowych typu Sharps, 
Rolling Block, High Wall bez ejectorów spreżynowych. Jedyny dopuszczony wyjątek to Springfield 
Trapdoor , tradycyjnych rewolwerów kapiszonowych oraz 
strzelb jednostrzałowych lub dubeltówek horyzontalnych z kurkami zewnętrznymi. Rewolwery strzela się 
stylem Duelist lub Double Duelist. 
 
Civil War – w kategorii używamy odtylcowych karabinów kapiszonowych z okresu amerykańskiej Wojny 
Secesyjnej (Sharps ,Gallager ,Smith,Maynard), tradycyjnych rewolwerów kapiszonowych oraz strzelb 
jednostrzałowych lub dubeltówek horyzontalnych z kurkami zewnętrznymi. 
Rewolwery strzela się stylem Duelist lub Double Duelist. 
 
Tarcze karabinowe w zależności od scenariusza mogą znajdować się na odległościach dalszych niż w 
tradycyjnych konkurencjach Cowboy Action Shooting to jest na 15 – 100m. 
Na torze oddaje się przeważnie 4-6 strzałów z karabinu oraz ze strzelby i 2 x po 5 strzałów z rewolwerów. 
Liczba strzałów może być modyfikowana w zależności od scenariusza zaplanowanego na danym torze. 
Wszystkie pozostałe kwestie są regulowane przez przepisy Single Action Shooting Society. 



25 
 

Załącznik nr 3  
do regulaminów zawodów 

organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego 
 
 
Wymagania kategorii Ranger w konkurencji Cowboy Action Shooting 
 
 
Nazwa kategorii nawiązuje do teksańskich Rangersów, którzy jako pierwsi używali w walce Coltów 
Patersonów. 
 
Broń: Dwa rewolwery kapiszonowe, karabinek rewolwerowy (jeden bębenek) lub rewolwer z kolbą.  
 
Procedura: Zawodnicy rozgrywają scenariusz podobnie jak w kategorii Little Traditional tj. oddając 
standardowo 15 strzałów, w przypadku tzw. bonusów maksymalna liczba strzałów wynosi 18.  
 
Zalecany styl: Duelist lub Double Duelist.  
Dopuszcza się strzelanie oburącz, przy czym druga dłoń nie może obejmować bębenka. W przypadku 
naruszenia tej zasady bezpieczeństwa zawodnik otrzymuje bezwzględnie dyskwalifikację z kokurencji 
(MDQ). 


