
 X  MISTRZOSTWA POLSKI w CAS  
       “DZIKIE POGRANICZE”          
                     28 - 30.04.2016                 

           Jubileusz 10-cio lecia                                                                                 

                                                                                                   
               Organizator:  Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego                                                

                                          Polski Związek Strzelectwa Sportowego   

                                          Warmiński Klub Strzelecki „10”  

                                          W.A.S. Banditos Stowarzyszenie Strzeleckie 

                                          WSS Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie  

                                                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                       

                                     Regulamin 

           Cel zawodów: 
                     -popularyzacja strzelectwa westernowego 
                     -integracja środowiska strzeleckiego i kolekcjonerskiego 
                     -rywalizacja sportowa 
                     -zdobywanie klas sportowych i odznak strzeleckich 
                    - ustanawianie rekordów Polski  
 
           Miejsce:  
                     Mątki, gmina Jonkowo  
                                                                                                                       
             Zawody główne  wg regulaminów SASS 

                      -12 torów (wszystkie kategorie wg SASS) 
 
             Zawody dodatkowe w kategorii „Plainsman” (PC)  

                        -  Daleki Dystans (100 m precyzyjne – tylko broń odprzodowa)  

             Zawody dodatkowe (za osobną opłatą): 

      -Dzika Banda (3 tory wg SASS) 
 
      -Daleki Dystans (100 m) & Nocne Polowanie na Bizona 
 

                         -Derringer & Pojedynki & ”Michał Strogow Cup”  

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

 

                         -Top Gun – ustanawianie rekordu Polski  (regulamin wg SASS                                             

                                             zatwierdzony przez PZSS, tylko dla polskich strzelców) 

         Uczestnictwo:   

                           Wszyscy posiadający broń zgodnie z aktualnie  obowiązującymi  
 
                         przepisami (z wyłączeniem broni na  amunicję bocznego zapłonu)   
                        
         Nagrody: 

                        Przewidziane we wszystkich kategoriach za pierwsze trzy miejsca, 



                        w zawodach dodatkowych zespołowych dyplomy dla wszystkich                                                                                                                                                 

.                       zawodników (z wyjątkiem pojedynków) 

   

                                                                                                           

        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. W zawodach dodatkowych dopuszczona 

jest broń czarnoprochowa zgodna  z epoką (poza pistoletami jednostrzałowymi. 

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

Minimalna ilość potrzebnej amunicji - Zawody Główne i Dzika Banda: 
                                                                Rewolwer 130         Pistolet 50  
                                                                Karabin 130            Karabin 30 
                                                               Strzelba 80+           Strzelba 30+  
Minimalna ilość potrzebnej amunicji w konkurencjach dodatkowych: 

 Rewolwer 50 + 
 Karabin 50+  
 Strzelba 50+ 

       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 Delegata Technicznego PZSS. 

Koszt uczestnictwa: 

Zawody główne: 60.- euro, Dzika Banda: 30.-euro, (buckaroo i junior 10.-euro). 

Zawodnicy posiadający licencję MMP: 200.-zł, WB: 100.-zł.                            

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 24.00,  21 kwietnia.                                     

Po tej dacie  MMP: 80.-euro, WB: 40.-euro i odpowiednio 220.- i 110.-zł.                                                                       

Pole namiotowe, parking, napoje i 1 ciepły posiłek dziennie    w kosztach.              

 


