
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                 

 

 

     NCO Party –Corporal’s Willie Birthday Cup   

 
                                                      20-21 .02.2016 

                                                         

                    Organizator:      Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego       

KS Swit Starachowice 

Casull Mesko Long Range 

                                           

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                       

                                     Regulamin 

           Cel zawodów: 
                     -popularyzacja strzelectwa westernowego 
                     -integracja środowiska strzeleckiego i kolekcjonerskiego 
                     -rywalizacja sportowa 
                      
           Miejsce: Strzelnica KS Swit Starachowice-20.02.2016 
                          Strzelnica Casull Mesko Long Range - 21.02.2016 
  
                                                                                                                       
20.02.2016   

                                Zawody główne wg regulaminów SASS 

                            - 4 tory (wszystkie kategorie wg SASS) 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      
              

                         

                             Zawody dodatkowe (za osobną opłatą): 

       -  Dzika Banda (3 tory wg SASS) 
       - Szybka strzelba (side by side & lever & pump action class 
       - Szybkie precyzyjne rewolwery i pistolet (10 strzałow w 15 sekund 25 
m tarcza   TS-2) 
        -Szybki precyzyjny lever action rifle  (10 strzałow w 15 sekund 50 m 
tarcza TS-2) 

 
 
21.02.2016. 

                        Karabin wojskowy  
                        - dystans 100-200-300 m 

                         

3x 13 strzałow , czas 2 minuty na serię na danym dystansie,10 najlepszych 

strzałów podlega ocenie. Pozycja leżąc, bez podpórki, dozwolone użycie pasa w 

oryginalnej służbowej konfiguracji .Przyrządy celownicze zgodnie z oryginałem, 

żadnych modyfikacji. 

Tarcze: 

100 m -NT 23P 

200 m –pistolet szybkostrzelny 

300 m –francuska tarcza karabinowa 200 m 

 

Broń –dowolny karabin centralnego zapłonu wprowadzony na uzbrojenie 

zorganizowanych sił zbrojnych dowolnego kraju świata  do końca 1945 roku. 

 

                         Mad minute. 

100 m tarcza IPSC. 

Broń i pozostałe zasady –jak w konkurencji karabin wojskowy. 

Ilość strzałów ograniczona umiejętnościami zawodnika . 

 

 



                                                                                                                                                      
 

 

                         Middle range  - Small Buffalo Hunting 

                                       - dystans 600 m, 10 strzałów 

Broń –zgodnie z przepisami SASS (jednostrzałowe karabiny buffalo bez 

ograniczeń, z przyrządami stałymi i optycznymi zgodne z epoką). 

Pozycja dowolna, cross stick z epoki dozwolony. 

                             

     Uczestnictwo:   

                           Wszyscy posiadający broń zgodnie z aktualnie  obowiązującymi  
 
                         przepisami  
                        
      Nagrody: 

                        Przewidziane we wszystkich kategoriach za pierwsze trzy miejsca, 

                        w zawodach dodatkowych dyplomy 

                                                                                                           

     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. Do kategorii WB dopuszcza się strzelbę 

Winchester pump-action mod.12 cal.12. Wolno używać pocisków i śrutu jedynie z 

czystego, niewzbogaconego ołowiu. 

Minimalna ilość potrzebnej amunicji - Zawody Główne i Dzika Banda: 
                                                                Rewolwer 40        Pistolet 50  
                                                                Karabin 40            Karabin 30 
                                                               Strzelba 20 +         Strzelba 15+  
Minimalna ilość potrzebnej amunicji w konkurencjach dodatkowych: 

Rewolwer 10 
Pistolet 10 
Strzelba 6 + 

Ilość amunicji karabinowej 

zgodnie z warunkami 

dodatkowych konkurencji 



                                                                                                                                                      
      

 

   Koszty uczestnictwa: 

Zawody główne i Dzika Banda – po 30.-zł 

Pozostałe zawody dodatkowe – 20.-zł 

Karabin wojskowy—30.-zł 

Pozostały czas na długiej osi obecni opłacają sami według cennika, 

dzieląc koszty między siebie.  

 

  Sprawy różne: 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu do chwili rozpoczęcia  
zawodów oraz do 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 Obserwatora PZSS. 

 


