
      REGULAMIN ZAWODÓW       
          „Santa  Claus Shootout” 2013 

 

 

                          
 
CEL ZAWODÓW 
- popularyzacja strzelectwa westernowego 
- integracja środowisk strzeleckich, 
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników 
 
ORGANIZATOR 
Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego (www.ppsw.wikom.pl) 
 
TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW 
7 grudnia 2013 r. 
Strzelnica Shooting Academy w Parzęczewie 
 
UCZESTNICTWO 

Wszyscy posiadający broo zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (z 

wyłączeniem broni na amunicję bocznego zapłonu)                                                

Miłośnicy strzelectwa historycznego i westernowego 

 
PROGRAM ZAWODÓW 
Rejestracja zawodników od godziny 8.15 
Rozpoczęcie: godzina 9.00 
Przewidywane zakończenie ,ogłoszenie wyników i rozdanie nagród godzina 15.30 
 
Konkurencje 
 

I. „Frontiersman” (Traditional & Little Traditional) 
4 Tory dynamiczne  
Cele –tarcze IPSC, poppery. 
Broń:  jeden lub dwa rewolwery kapiszonowe,  –osobna klasyfikacja  i tory dla 
zawodników używających jednego, lub dwóch rewolwerów . 
Ilość potrzebnej amunicji 20 lub 40. 
Punktacja i klasyfikacja jak w przepisach IPSC. 

II. „Classic Cowboy”  
4 tory CAS zgodnie z przepisami SASS (Single Action Shooting Society) 
Broń –dwa rewolwery kapiszonowe lub centralnego zapłonu, karabin lever action lub 
slide-action, strzelba gładkolufowa –zgodnie z przepisami SASS. 
Amunicja –odpowiednia do broni:, dla kulowej wyłącznie amunicja rewolwerowa z 
pociskiem ołowianym, elaborowana prochem czarnym lub nitro, do strzelby naboje ze 
śrutem nie przekraczającym n-ru 3 
Ilość potrzebnej amunicji 
Rewolwery 40 
Karabin 44 



Strzelba min 24 
 

III.  „Wild Bunch” 
4  tory zgodnie z przepisami SASS 
Broń –pistolet Colt 1911 lub klon, w kalibrze 45 ACP, zgodnie z przepisami SASS, 
strzelba gładkolufowa mod. 1897, karabin lever action lub slide-action w kalibrze 
rewolwerowym  .38 Spl i większym. 
Do pistoletu dopuszcza się stosowanie amunicji płaszczowej –użyte zostaną cele 
papierowe. 
Ilość potrzebnej amunicji 
Pistolet  60 
Karabin 44 
Strzelba  min 24 
     

IV. „Open” 
 
Nie przewiduje się podziału na klasy sprzętowe ,wiekowe i uwzględniające płeć  
zawodnika lub technikę strzelania. 
. 
KLASYFIKACJA 
 
W każdej ze wskazanych wyżej konkurencji osobna 
 

Nagrody:  
 
Dyplomy i drobne nagrody rzeczowe 
 
SPRAWY ROŻNE. 
 
Startowe -40 zł 

Broń i amunicja własna lub organizatora za odpłatnością amunicji 

Używane pociski mogą być wykonane jedynie z czystego, nie wzbogaconego ołowiu. 

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy, oraz zasadami 

bezpieczeństwa PZSS i przepisami PSSW (SASS)  i IPSC regulującymi bezpieczeństwo. 

Obowiązkowe korzystanie z ochronników słuchu i okularów strzeleckich. 

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.  

Organizator zapewnia ciepły posiłek i napój w trakcie zawodów 

Zawody są umieszczone w kalendarzu ŁZSS i odbędą się w obecności obserwatora 

ŁZSS 

 


