
 P O D R Ę C Z N I K     S T R Z E L C A 

1. WSTĘP

``Single Action Shooting Society`` (Towarzystwo Strzelectwa Westernowego)
jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się zachowaniem i promocją
szybko rozwijającego się sportu zwanego Cowboy Action Shooting.  SASS określa
reguły Cowboy Action Shooting, zatwierdza organizację i wydaje zgodę
na przeprowadzenie regionalnych zawodów strzeleckich organizowanych
przez zrzeszone kluby oraz organizuje i przeprowadza corocznie: Światowe
Mistrzostwa Cowboy Action Shooting i Święto Dzikiego Zachodu  pod wspólną
nazwą „Koniec Szlaku”.
Cowboy Action Shooting to amatorski sport strzelecki w którym zawodnicy
rywalizują w wielu konkurencjach, z użyciem broni z czasów gdy zdobywano
Dziki Zachód: rewolwerów S.A. (single action), karabinów i strzelb LA
(lever action),  dubeltówek oraz strzelb powtarzalnych pump action  sprzed
roku 1899. Zawody strzeleckie odbywają się  z zachowaniem wierności dla zasad,
broni i ubrań charakterystycznych dla czasów ,,Starego Zachodu’’.
Zawodnicy biorą udział w konkurencjach strzeleckich (od jednego do czterech
rodzajów broni), strzelając do stalowych tarcz (popperów) lub tekturowych celów.
Wynik jest wypadkową precyzji i szybkości.
Przyjęcie pseudonimu i zachowanie stroju odpowiedniego dla danego okresu
stanowi o unikalnym charakterze zawodów.Pseudonim wybrany przez zawodnika
jest jego i tylko jego. Nie mogą zdarzyć się sytuacje powtórzeń pseudonimów.
Kluby zrzeszone  muszą przestrzegać zasady nienaruszalności i nadrzędności
pseudonimów i numerów rejestracyjnych zawodników zrzeszonych w
Towarzystwie nad innymi.
Wszyscy, od maniaków historycznych do poważnych strzelców zgadzają się,
że zachowanie broni, strojów, rekwizytów wiernych ,,tamtym czasom” stanowi
o unikalnym charakterze naszych imprez .
Niniejszy podręcznik zawiera przepisy, regulacje i ogólne wskazówki
postępowania przyjęte przez SASS. Szczegółowe informacje zawarte są
w podręcznikach szkoleniowych. Aktualne wersje podręczników można zawsze
znaleźć na  stronie www.sassnet.com  . Nadzieją i intencją SASS jest zachowanie
wierności tradycji i postępowanie zgodne z duchem Dzikiego Zachodu.
Tanie chwyty i zachowanie pod publiczkę stosowane przez ,,dzikie” kluby,
które mają tak negatywny wpływ na to jak nasza działalność jest postrzegana,
nie mają i nie będą miały miejsca wśród nas. 

2. W  DUCHU  DZIKIEGO  ZACHODU. 

Pojęcia  „Kodeks Dzikiego Zachodu” czy  „Duch Dzikiego Zachodu”
wyznaczają sposób  postępowania i stosunek do wszystkich  imprez
organizowanych pod patronatem Towarzystwa.  Współzawodnictwo
zgodne z duchem Dzikiego Zachodu czy też jego Kodeksem oznacza pełne
uczestnictwo we wszystkich imprezach i zawodach, bez szukania dróg na
„skróty”, lub luk w przepisach, które mogłyby prowadzić do niesportowego



zachowania. Jeśli którykolwiek z zawodników nie jest przekonany do
postępowania zgodnego z naszym kodeksem, to powinien on/ona poszukać
dla siebie innej dziedziny w której będzie się mógł/a zrealizować. 

  3. SPRZĘT  I  KATEGORIE  STRZELECKIE

Tylko sprawna, dobrze zachowana i bezpieczna broń wyprodukowana
do 1899 roku lub jej repliki może być używana podczas zawodów
organizowanych przez lub pod patronatem SASS.  

SZTUCERY / KARABINY

Zawody Główne, Zespołowe i Dodatkowe (oprócz Dalekiego
Dystansu – Karabinu Precyzyjnego).
Sztucery i karabiny wszelkiego typu  muszą być oryginałami lub ich
replikami, które były produkowane między 1860 a 1899 rokiem
zapłon centralny, kaliber .25-20 lub większy
nabój musi być typu ,,rewolwerowego” np. .30-20, .38 Special,
38-40, 44-40 czy .45 Long Colt. Nie wolno używać naboi
karabinowych tzn. 30-30 lub .38-55.
przyrządy celownicze właściwe dla broni z okresu 1860-1899,
stalowe, odkryte lub przeziernikowe
lufa minimum 40cm długości (16”)
   --    nie wolno używać broni z magazynkiem pudełkowym. 

 STRZELBY

Dopuszcza się wszystkie typy strzelb śrutowych produkowanych
między 1860 a 1899 rokiem i ich repliki, które zachowują
wierność oryginałowi. Zabronione jest jedynie używanie
śrutówek z automatycznym wyrzutnikiem łusek oraz wersji
zmilitaryzowanych.. W niektórych kategoriach wymagane są
specyficzne typy broni i amunicji. Informacje te zawarte są w
dziale ,,Kategorie strzeleckie”.
LUFA:
minimalna długość  18’’ (45cm)kaliber od 20 do 10 (0,615” do 0,770”)
     -    może być używany jedynie ołowiany śrut nr 4 lub mniejszy
(nie stalowy lub platerowany) 
     -    zabrania się używania amunicji typu magnum lub o dużej
prędkości wylotowej
strzelby powtarzalne w głównych zawodach mogą być jednorazowo
ładowane maksymalnie tylko dwoma nabojami, jeśli przepisy nie
stanowią inaczej. Na zawodach drużynowych można ładować
broń do maksymalnej pojemności. 

REWOLWERY

Zawodnicy CAS występują w sześciu kategoriach : współczesnej,
tradycyjnej, z pogranicza, pojedynkowej, rewolwerowców i



pionierskiej. Kategoria jest uzależniona od rodzaju broni i stylu
strzelania. 
Kaliber.32 lub 36 jest dopuszczony mimo małej energii,
niewystarczającej czasem dla niektórych tarcz reaktywnych.
Proponujemy tak ustawić mechanizm tarcz, aby przy użyciu zwykłej
standardowej amunicji kalibru .38 Special (158 granów), uzyskać
widoczny efekt trafienia.

KATEGORIA  WSPÓŁCZESNA 

Każdy rewolwer o kalibrze .32 lub większym z regulowanymi
przyrządami celowniczymi. W tej kategorii nie wolno używać
jednocześnie dwóch rewolwerów tradycyjnych. Jeśli w  kategorii
współczesnej używamy jednocześnie dwu rewolwerów, tylko
jeden może być z kategorii tradycyjnejj. Jeśli konkurencja wymaga
użycia tylko jednego rewolweru, musi on być z kategorii współczesnej.
Przykłady: Colt New Frontier, Ruger Blackhawk, .32 Single Shot Six
lub New Model Bisley. 

KATEGORIA  TRADYCYJNA

Każdy rewolwer centralnego zapłonu, kapiszonowy lub na amunicję
czarnoprochową wyprodukowany przed 1896 lub jego replika, o
kalibrze .32 lub większym, o nieruchomych, tradycyjnych
(muszka-szczerbinka) przyrządach celowniczych.
Dopuszcza się przyrządy celownicze w kształcie ogona gołębia na
rewolwerach kapiszonowych lub innych przerobionych na amunicję
czarnoprochową, jeśli ich wygląd nie odbiega znacząco od oryginału.
Dopuszcza się wykorzystanie dowolnego materiału miotającego.
Przykłady: Colt SAA, Ruger Vaquero, Smith & Wesson American,
Russian , Schoefield, Remington modele ’75 i ’90, Bisley’s i ich
repliki.  Rewolwer kapiszonowy Ruger Old Armyze stałymi
przyrządami to broń zakwalifikowana  jako tradycyjna. Ten sam
rewolwer z przyrządami regulowanymi zalicza się do kategorii
współczesnej. 

KATEGORIA  Z POGRANICZA (FRONTIER CARTRIDGE)

Każdy rewolwer wyprodukowany przed 1896 rokiem lub jego
replika-  kaliber .32 lub większy
do ładowania należy używać tylko czarnego prochu
(karabin, rewolwer, strzelba)
       - w głównych zawodach należy używać strzelb horyzontalnych
lub LA
       - każdy karabin o kalibrze rewolwerowym zatwierdzony przez
SASS jest dozwolony.W tej kategorii dozwolona jest konkurencja
Pojedynek.Zawodnicy tej kategorii mogą na zawodach zespołowych
i dodatkowych używać dowolnej broni i ładunków miotających
zgodnych z regulaminem Towarzystwa. 



KATEGORIA  POJEDYNKOWA

Dopuszcza się użycie tradycyjnych rewolwerów, gdzie
odciągnięcie kurka i strzał wykonane jest jedną dłonią bez
podpierania. Druga ręka nie może dotykać ręki strzelającej 
z wyjątkiem sytuacji gdy nastąpiła awaria broni lub broń jest
przekładana z jednej dłoni do drugiej. Wolno użyć każdej strzelby,
karabinu i środka miotającego (proch czarny i bezdymny)
dopuszczonych przez Towarzystwo.. 

KATEGORIA  REWOLWEROWCY

Ta kategoria wymaga dwóch tradycyjnych rewolwerów i strzelania
w stylu pojedynkowym, z tym, że każdy rewolwer jest w innej dłoni.
Wymagane są dwie kabury, po obu stronach ciała. Nie wolno
krzyżować rąk przy dobywaniu rewolwerów ani trzymać broni w
kaburach kolbą do przodu. Kiedy stanowisko wymaga oddania 10
strzałów w pojedynczej sekwencji lub użycia tylko jednego rewolweru,
zawodnik może wybrać sposób strzelania. Zawodnik musi ostrzelać
cele dokładnie tak, jak opisano w scenariuszu danego stanowiska. 
Kiedy zawodnik strzela z dwu rewolwerów, wolno mu odciągać kurki
jednocześnie, ale powinien oddawać strzały naprzemiennie, aby ułatwić 
sobie celowanie i strzał. Zawodnik nie musi wkładać pierwszego
rewolweru do kabury przed zakończeniem strzelania z drugiego
rewolweru, chyba że broń została wyciągnięta w niewłaściwym
czasie lub nastąpiło zacięcie się broni z powodu uszkodzenia lub
złej amunicji. Jeśli scenariusz konkurencji przewiduje użycie przez
zawodnika innej broni pomiędzy sekwencjami strzelania
rewolwerowego lub zajęcie mu rąk w inny sposób
(np. rzucaniem kości), to powinien on strzelać najpierw z jednego 
a potem z drugiego rewolweru.

KATEGORIA  REWOLWEROWCY

Ta kategoria wymaga dwóch tradycyjnych rewolwerów i strzelania
w stylu pojedynkowym, z tym, że każdy rewolwer jest w innej dłoni.
Wymagane są dwie kabury, po obu stronach ciała. Nie wolno
krzyżować rąk przy dobywaniu rewolwerów ani trzymać broni w
kaburach kolbą do przodu. Kiedy stanowisko wymaga oddania 10
strzałów w pojedynczej sekwencji lub użycia tylko jednego rewolweru,
zawodnik może wybrać sposób strzelania. Zawodnik musi ostrzelać
cele dokładnie tak, jak opisano w scenariuszu danego stanowiska. 
Kiedy zawodnik strzela z dwu rewolwerów, wolno mu odciągać kurki
jednocześnie, ale powinien oddawać strzały naprzemiennie, aby ułatwić 
sobie celowanie i strzał. Zawodnik nie musi wkładać pierwszego



rewolweru do kabury przed zakończeniem strzelania z drugiego
rewolweru, chyba że broń została wyciągnięta w niewłaściwym
czasie lub nastąpiło zacięcie się broni z powodu uszkodzenia lub
złej amunicji. Jeśli scenariusz konkurencji przewiduje użycie przez
zawodnika innej broni pomiędzy sekwencjami strzelania
rewolwerowego lub zajęcie mu rąk w inny sposób
(np. rzucaniem kości), to powinien on strzelać najpierw z jednego 
a potem z drugiego rewolweru.

KATEGORIA  PIONIERSKA 

Wymogi jak dla kategorii Z Pogranicza z tym, że broń ogranicza
się do rewolwerów kapiszonowych o kalibrze .36 lub większym
i strzelania w stylu pojedynkowym. 

KATEGORIA  KLASYCZNA  KOWBOJSKA ( Classic Cowboy/
Cowgirl )

W tej kategorii zawodnicy mają specyficzne wymogi dotyczące stroju
i uzbrojenia. 
        - broń krótka: dwa zatwierdzone przez SASS rewolwery
z kategorii tradycyjnej,  używane w stylu pojedynkowym
       - kaliber: .38 i większy zarówno dla rewolwerów i karabinów
(np. 38-40, 44 Special, 44 Russian, 44 Mag.,44-40, 45 Schofield,
45 Long Colt) oraz .36 i większy dla broni kapiszonowej
       - amunicja: każda zatwierdzona przez Towarzystwo, bezdymna lub
elaborowana czarnym prochem
       - karabiny: wszystkie LA z 1873 roku lub ich wcześniejsze i późniejsze 
repliki
zatwierdzone przez SASS (np. Henry 1860 czy Winchester  1894,) oraz 
karabin slide action Colt Lightning
       - strzelby: wszystkie zatwierdzone przez Towarzystwo (z kurkami
zewnętrznymi, wewnętrznymi, pump-action i LA)
       - strój noszony przez cały czas zawodów i imprez towarzyszących
musi zawierać przynajmniej pięć elementów z poniższej listy: 
dla panów ostrogi, chusta luźno zawiązana wokół szyi lub z przesuwanym 
oczkiem, kamizelka, zegarek kieszonkowy z dewizką, marynarka/kurtka,
ściągacze do rękawów, szelki, nóż noszony w widocznym miejscu,
dopinane mankiety ochronne (cuffs), ochraniacze na spodnie (chaps),
buty z epoki. Zero słomkowych kapeluszy! Dodatki powinny być
noszone zgodnie z ich przeznaczeniem. Dla pań są to zegarki,
stroje z epoki, gorsety, kapelusze w stylu wiktoriańskim
(słomkowe dozwolone, biżuteria i ozdoby do włosów z epoki,
torebki, wysoko sznurowane buty, kamizelki, siatkowe pończochy,
boa z piór, peleryny czy pantalony.
Niedozwolone są kabury Huckleberry i zbyt nisko zawieszone.
Buty powinny być tradycyjne z podeszwami skórzanymi lub gładkimi
 gumowymi (bez protektorów). Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy
powinny być noszone podczas całych zawodów. 



4. KATEGORIE ZE WZGLĘDU NA WIEK I PŁEĆ

Wolno używać każdej zatwierdzonej przez Towarzystwo broni i środka
miotającego oraz sposobu strzelania z wyjątkiem stylu ,,rewolwerowców”.
SASS ustaliło standardy kategorii uwzględniające wiek i płeć.
-juniorzy, do 16 roku życia. Mogą się dzielić na ,,young guns” 14-16
lat i ,,buckaroos” 13 lat i poniżej. Najmłodsi mogą używać broni do
kalibru .22 LR dla rewolwerów i karabinów i do .410 dla strzelb. Pamiętaj
aby zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi tej grupy. Zgoda
rodziców i ich opieka podczas zawodów jest wymagana dla wszystkich,
którzy nie ukończyli 21 lat.
       -Kategorię pań, można podzielić na tradycyjną i współczesną oraz w
zależności od stylu strzelania np. Pojedynek Pań.
       -49plus, czyli dla tych, którzy ukończyli 49 lat (w tym
Kategoria Pań 49+)
       -seniorzy, czyli zawodnicy po 60tce (w tym Seniorki Panie
i Seniorzy Pojedynek)
       -starsi, czyli po 70tce.
Choć w/w kategoriach mogą występować tylko osoby w odpowiednim
wieku i płci, nie ma  przymusu uczestnictwa w tych grupach i zakazu
strzelania w innych. I tak juniorka strzelająca  z jednego Colta
czarnoprochowego może występować w kategoriach  Junior, Panie,
Tradycyjnej, Pogranicze lub Pojedynkowej. 

 5. ZAWODY DODATKOWE 

TRAPER 

Wymagane są dwa tradycyjne rewolwery kapiszonowe o kalibrze 
36 lub większym i strzelanie w stylu pojedynkowym.. Wolno używać
uznanych przez SASS karabinów jednostrzałowych strzelających
tradycyjnymi nabojami czarnoprochowymi o kalibrze  karabinowym lub
rewolwerowym ( nie wolno  .30-30 ). Karabiny mogą mieć sprężynowe
wyrzutniki łusek, jeśli takowe są właściwe dla danego typu. Strzelby 
powinny być dwulufowe horyzontalne  z/bez kurków lub powtarzalne
LA.  Ładunkiem miotającym dla wszystkich rodzajów broni może być
tylko czarny proch 

PISTOLETY  KIESZONKOWE  I  DERRINGERY.

Bardzo często używane w zawodach dodatkowych lub jako dodatkowa
broń podczas głównych zawodów.Pistolety kieszonkowe  muszą:
       -być wyprodukowane przed 1900 rokiem
       -mieć lufę dł. 4 cali lub krótszą (do 10 cm)



       -mieć niewielki szkielet i stałe przyrządy celownicze
       -ieć kaliber .31 lub większyModele typu P Colt i ich klony lub
rewolwery z  otwieranymibębenkami niezależnie od wielkości, kalibru
i długości lufy są zabronione.Derringery powinny mieć
       -wzór sprzed 1900 roku
       -zewnętrzny kurek i stałe przyrządy celownicze
       -niewielki szkielet z 1, 2 , 3 lub 4 lufami o dł. 1,5 do 3 cali
       -kaliber .22 lub większy
       -mogą być kapiszonowe lub ładowane odtylcowo
Typowymi przykładami Derringerów uznanych przez SASS jest
czterolufowy Sharpspperbox i Remington z układem luf typu
bok (over-under).Derringer kal. 22 Magnum  jest zabroniony.
Daleki Dystans ( karabin precyzyjny) 
Strzelanie precyzyjne różni się od innych konkurencji strzeleckich
karabinowych, ponieważ czas odgrywa tu drugorzędną rolę, natomiast
główny nacisk położony jest na precyzji strzału na dużą odległość.
Punktacja oparta jest na ilości trafień. W przypadku remisu, decyzją
dyrektora zawodów, brany jest pod uwagę  albo całkowity czas jaki
zawodnik potrzebował do trafienia we wszystkie tarcze, albo czas
wystrzelenia wszystkich nabojów. 

DŁUGI  DYSTANS  (karabin precyzyjny).

W strzelaniu precyzyjnym mamy cztery standardowe kategorie 
oraz jedną kategorię opcjonalną:
LA, kaliber rewolwerowy
LA, kaliber karabinowy
jednostrzałowe 
Buffalo jednostrzałowe 
Kategoria Otwarta ( może być wprowadzona decyzją dyrektora
zawodów, aby uwzględnić rodzaje broni inne niż te w czterech
kategoriach oficjalnych).Dyrektor zawodów może  wprowadzić
kategorie czarnoprochowe jako dodatek do wszystkich kategorii
podstawowych.Nie wolno ,mieszać” kategorii.
Podstawowe zasady strzelania precyzyjnego 
            1.przednie przyrządy celownicze mogą występować w każdej postaci,
od  prostej muszki do przeziernikowych z wymiennymi częściami
wewnętrznymi, które są  mocowane do podstawy lub do samych
przyrządów.
            2.tylne przyrządy celownicze mogą być otwarte (szczerbinka)
i mocowane do lufy; lub przeziernikowe i mocowane do języka
szkieletu karabinu lub uchwytu kolby. Tylne przyrządy celownicze
mogą być również w kształcie podnoszonej drabinki z przesuwaną listwą
z nawierconym otworem. Przykładem różnych wariantów przyrządów
celowniczych są te użyte w karabinach Springfield Trapdoors.
            3.przyrządy optyczne lub montowane na zamku karabinu są zabronione.
kaliber karabinowy wymaga używania tradycyjnych nabojów z epoki,
z kryzą. Nie wolno używać amunicji bez kryzy. I tak, naboje
30-30 WCF, .38-55 Marlin & Ballard, .43 Spanish lub .45-70 Government
są dozwolone, a .375 Winchester, .444 Marlin, .32-20 WCF czy .
44-40 WCF są zabronione.
            4.każdy materiał miotający może być użyty.( zabrania się użycia



prochu bezdymnego w kategorii Buffalo Single Shot).
            5.niezależnie od kategorii i  kalibru kule muszą być wykonane z
czystego ołowiu lub jego stopów, a pociski mogą mieć różną
konfigurację podstawy. 
Karabiny używane w tej konkurencji, niezależnie od kalibru,
muszą być oryginalne, wyprodukowane w latach 1860 – 1899, lub
być ich replikami. System LA i zamek ślizgowy, magazynek rurowy,
sztucery i karabiny z zewnętrznymi kurkami są dozwolone, pod
warunkiem, że ich stan spełnia warunki zasad bezpieczeństwa.
Broń w kategoriach Single Shot i Buffalo .
Musi być oryginalna, wyprodukowana w latach 1860 – 1899, lub być
ich repliką. Każda musi posiadać kurki zewnętrzne.Naboje i kaliber
zgodnie z poprzednią kategorią, z wyjątkiem Buffalo, która musi być
kalibru .375 lub większego.
Karabiny w kategorii Buffalo, oryginały lub repliki, powinny być
produkcji amerykańskiej. Sprężynowe wyrzutniki łusek są zabronione
z wyjątkiem modelu Springfield Trapdoor. 

6. STRZELANIE KONNE SASS

Jest to specjalna konkurencja w czasie której doświadczeni
jeźdźcy jadąc wzdłuż wyznaczonego toru w krótkim okresie czasu,
strzelają do balonów używając ślepych nabojów kaliber .45 LC.
Szczegółowe informacje zawarte są w Podręczniku Strzelania
Konnego SASS. 

7. PRZEPISY DOTYCZĄCE BRONI

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń modyfikacji broni
zawarte są w Kursie Podstaw Bezpieczeństwa – Range Operations
Basic Safety Course.Generalna zasada postępowania podczas zawodów
brzmi : jeśli chcesz zapytać czy możesz użyć czegoś, co przyniesie ci
dodatkowy korzyści, odpowiedź będzie zawsze brzmiała ,,nie”. 

8. KABURY,PASY I BANDOLIERY

         1.broń musi być noszona w kaburach, które ją bezpiecznie utrzymają
podczas zawodów bez względu na rodzaj terenu.
         2.kabury podczas głównych zawodów muszą być na pasie, na wysokości
guzika od spodni, w rozstawie na minimum dwie szerokości pięści.
(Kabury pistoletów kieszonkowych i Derringerów nie są kaburami
zawodów głównych).
         3.odchylenie kabury od pionu nie może przekroczyć 30
         4.amunicja potrzebna do ponownego załadowania broni na każdym
stanowisku, musi być noszona przez zawodnika w bandolierze, pasie,



sakwie lub kieszeni. Amunicja do rewolwerów i karabinów nie może
być noszona w pasie na amunicję do strzelb. Nie wolno nosić amunicji
w ustach, uszach, nosie, między piersiami ( panie) lub w innych
naturalnych otworach ciała.
         5.bandoliery, pasy amunicyjne i sakwy muszą być zgodne z tradycyjnymi.
Ładownice współczesne, typu combat oraz mocowane na nadgarstkach 
ub przedramionach bandoliery są zabronione. Sakwy nie mogą mieć
żadnych współczesnych zamknięć i przegródek ułatwiających
wyciągnięcie amunicji. Skórzane nakładki/bandoliery z zapasową
amunicją zakładane na pasy są dozwolone, na  pasy nośne strzelb
zabronione.
         6.nakładki/bandoliery z zapasową amunicją nie mogą mieć
metalowych lub plastikowych części..
         7.szlufki na pasach do strzelb nie mogą zawierać więcej niż dwa naboje
a,  do rewolwerów i karabinów tylko jeden.
         8.pasy z amunicją muszą być noszone tak, aby były na lub tuż
pod guzikiem od spodni.
         9.szlufki na amunicję do śrutówek muszą być dopasowane do ogólnego
obrysu postaci, (nie powinny odstawać wyraźnie od pasa).
        10.zabrania się nakładania bandolier na  łoże i kolbę broni.

9. AMUNICJA NA ZAWODACH GŁÓWNYCH

        1.Prędkość wylotowa pocisku nie może przekraczać 300m/s 
(1000 fps) dla rewolwerów i 420m/s (1400 fps) dla karabinów.
Zawodnicy, którzy użyją niewłaściwej amunicji, będą pociągnięci do
odpowiedzialności za ewentualne zranienia osób trzecich i/lub
zniszczenia sprzętu spowodowane tą amunicją. Tak duże naruszenie
zasad bezpieczeństwa jest podstawą do dyskwalifikacji zawodnika i
usunięcia go z  zawodów.
        2.pociski amunicji rewolwerowej i karabinowej nie mogą być
pełnopłaszczowe, z półpłaszczem, platerowane czy miedziowane.
Muszą być w całości wykonane z czystego ołowiu.
        3.amunicja musi być jednego wzorui, nie wolno mieszać rodzajów pocisków.
        4.amunicja, w której kula jest schowana całkowicie w łusce(WC), 
jest zabroniona.
        5.w niniejszym regulaminie przez pojęcie ,,czarny proch” rozumie się
proch czarny typu Pyrodex, 777, APP, lub inny porównywalny materiał
miotający stosowany w broni odprzodowej. Stosowanie nitrocelulozy
lub kombinacji czarnego i bezdymnego prochu w celu zwiększania mocy
ładunku jest zabronione..  

10. PUNKTACJA I CZAS

Punktacja w zawodach oparta jest na czasie jaki zawodnik uzyskał
i dodanych do niego sekundach karnych. Każda konkurencja oceniana
jest oddzielnie, a w większości zawodów suma czasów lub zajętych
miejsc w poszczególnych konkurencjach stanowi o końcowym miejscu



zawodnika w klasyfikacji ogólnej lub w/g kategorii. Zaleca się stosowanie
tego systemu, szczególnie tam gdzie konkurencje różnią się stopniem
trudności i długością czasu potrzebnego na ich ukończenie.
Zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej przyznaje się w kategorii pań i panów.
Każdy cel musi być zaliczony odpowiednią dla danej konkurencji bronią.
Pudła oznaczają 5sekundowe kary doliczane do ogólnego czasu
osiągniętego przez zawodnika.
Kary proceduralne nakładane są za postępowanie inne niż zapisane
w scenariuszu konkurencji. Kara proceduralna wynosi 10 sekund,
dodane do czasu zawodnika. Tylko jedna kara proceduralna może być
nałożona na zawodnika w jednej konkurencji.
Dyskwalifikacja w konkurencji jest orzekana gdy zawodnik użył innej,
niż zatwierdzona przez Towarzystwo, broni.
Drobne wykroczenia, które nie wpływają na bezpieczeństwo, oznaczają
10 sekund kary dla zawodnika. Drobne wykroczenia to np. Zostawienie
zamkniętego zamka strzelby czy niewłożenie rewolweru do kabury po
zakończeniu strzelania.
Poważne wykroczenia takie jak ,,omiatanie” innych bronią, upuszczenie
broni, przypadkowy wystrzał trafiający od 1,5 do 3 metrów od innej
osoby, złamanie zasady 170 lub inne powodujące poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa oznaczają dyskwalifikację w konkurencji.
Recydywa lub przypadkowy strzał trafiający bliżej niż 1,5 metra od innej 
osoby to wykluczenie z zawodów i nakaz opuszczenia terenu/miejsca
gdzie zawody się odbywają.
Jeśli zawodnik uważa że orzeczenie prowadzącego strzelanie (RO)
jest błędne, może złożyć odwołanie do odpowiednich osób. Na zawodach
głównych to kolegium składające się z minimum trzech osób, na
mniejszych imprezach jest to dyrektor zawodów. Decyzja ww
organów jest ostateczna.
BŁĄD ZALICZENIA. 
Jeśli zawodnik celowo i samowolnie postępuje niezgodnie ze
scenariuszem przebiegu konkurencji aby zdobyć przewagę ( tzn. Przyjmuje
karę, uzyskując niższy wynik lub szybszy czas) i nie jest to rezultatem
zwykłego przeoczenia, to otrzymuje dodatkowo 30 sekund kary.Duch
Zawodów jest sprawiedliwy i surowy. 

11. ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE  NA  STANOWISKU

Zawody nie są miejscem gdzie sprawdzana jest strzelecka precyzja.
Malutkie tarcze i duże odległości wypaczają istotę zabawy. Nowi
zawodnicy mogą poczuć się zniechęceni, a przecież wszyscy chcemy
aby strzały były celne. Każdy doświadczony zawodnik powie ci, że
nie ma tarcz za dużych lub ustawionych za blisko w które
nie można nie trafić. 
Szczegółowe wytyczne zawarte są w Podręczniku dla Dyrektorów
Zawodów.
        1.tarcze powinny być metalowe o wymiarach minimum 40 na 40 cm
(16” X 16”). Odległości do tarcz wynoszą od 6,5 do 9m (7-10 yards)dla



rewolwerów, od 7 do 14,5m (8-16 yards) dla strzelb i od 12,5 do 45m
(13-50 yard) dla karabinów. Na minimalnym dystansie dla strzelb, to
jest dla 7m. dopuszcza się tarcze o wymiarach 20 na 20cm (8”x 8”).
        2.dla kategorii pistoletów kieszonkowych i Derringerów, tarcze
(papierowe, tekturowe lub balony) powinny być oddalone na trzy metry. 
Przy tej odległości strzelanie do tarcz metalowych jest niebezpieczne.
2jeśli nie ma innych zaleceń, po zakończeniu strzelania rewolwery
powinny być schowane do kabur  z kurkiem opuszczonym na pustą
komorę lub łuskę.
        3.tylko rewolwerowcy mogą używać dwu załadowanych rewolwerów
jednocześnie.
        4.w rewolwerach kapiszonowych wolno ładować tylko pięć komór.
Jeśli zachodzi potrzeba załadowania dodatkowego naboju, należy
dokonać tego przed rozpoczęciem strzelanie (on the clock). Rewolwer
powinien być skierowany w głąb stanowiska.
        5.w zawodach powyżej klubowych nie ma żadnego tłumaczenia się lub
zasłaniania niewiedzą. Jeśli pada pierwszy strzał, zawodnik musi
dokończyć konkurencję. Nie ma powtórek jeśli zawiedzie broń lub
amunicja, natomiast w innych przypadkach losowych ( awaria tarcz lub
zegara, błąd sędziego), które są niezależne od zawodnika,  można
przyznać mu prawo do powtórnego strzelania. Zawodnik startuje wtedy
z czystym kontem.
       6.rolą RO jest bezpieczne towarzyszenie zawodnikowi podczas
konkurencji, uchronienie go przed wykroczeniami i zminimalizowanie
zaistnienia sytuacji prowadzących do nałożenia kar.
       7.niewłaściwe ułożenie broni lub amunicji na wyznaczonych miejscach
jest przewinieniem zawodnika podlegającym karze proceduralnej, chyba,
że zawodnik sam naprawi błąd w czasie przeznaczonym na daną
konkurencję.
       8.RO jest odpowiedzialny za bezpieczny przebieg całej konkurencji;
równocześnie każdy uczestnik powinien natychmiast reagować na wszelkie
sytuacje niezgodne z zasadami postępowania i zapobiegać im lub 
informować RO.

12. PRZEPISY  BEZPIECZEŃSTWA( teraz i po wsze czasy )

Wszyscy zawodnicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
(Safety Officers).Nasz sport może, przez swą istotę, stanowić 
zagrożenie i mogą zdarzać się niebezpieczne wypadki. Jednakże historia
zawodów rozgrywanych pod nadzorem Towarzystwa wolna jest od takich
sytuacji. Obowiązkiem każdego uczestnika jest bezpieczne zachowanie
i reagowanie na  niewłaściwe sytuacje powodowane przez innych
zawodników.
Jeśli wystąpi sytuacja zagrożenia, należy jej się zdecydowanie 
przeciwstawić i upewnić, że nie wystąpi ponownie. Jakiekolwiek
kłótnie dotyczące istoty sprawy bądź podważające zasadność
przepisów bezpieczeństwa skutkują natychmiastowym usunięciem ze
stanowiska zawodnika, który do takiej sytuacji doprowadził.



                      1 Do każdej broni podchodź z respektem jak gdyby była
naładowana.
                      2 Broń długa powinna mieć otwarte zamki, puste komory
nabojowe i magazynki. Lufa powinna zawsze być skierowana w
bezpieczną stronę. Dotyczy to wszystkich sytuacji przed, w trakcie i po
zawodach. Lufa broni powinna być w bezpiecznej pozycji, tzn.  w górę
i skierowana w głąb stanowiska, nawet podczas powrotu do miejsca
rozładowania broni. Nigdy nie wolno kierować broni w stronę innych
uczestników. Złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją w danej
konkurencji, a powtarzające się takie zachowanie spowoduje wykluczenie
zawodnika z zawodów.
                  3 Każda broń ma pozostać niezaładowana do momentu gdy
zawodnik ładuje broń przed konkurencją pod okiem LTO.
                  4 Strzelanie na sucho jest zabronione w miejscu ładowania
broni i jeśli nastąpi skutkuje dyskwalifikacją w konkurencji. Strzelanie
takie może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.
                  5 Ładowanie i rozładowanie broni może odbywać się tylko
w wyznaczonych miejscach. W przypadku rewolwerów kapiszonowych
zwróć szczególną uwagę na bezpieczne skierowanie lufy.
                 6 Sześciostrzałowe rewolwery zawsze ładowane są tylko
pięcioma nabojami a kurek ma być opuszczony na pustą komorę.
Pięciostrzałowce mogą być załadowane pięcioma nabojami, ale kurek
powinien być zabezpieczony i nie może być opuszczony na  spłonkę.
                  7 Nigdy nie można  wypuścić z ręki rewolweru z
odciągniętym kurkiem.
                   8 Jeśli kurek został odciągnięty to nabój w komorze pod nim
musi być wystrzelony (rewolwery i karabiny) lub wyjęty (strzelby).
W broni śrutowej nabój można wyjąć bez kar dodatkowych.
                   9 Jeśli pada strzał przypadkowy lub ze złego miejsca
zawodnik otrzymuje karę proceduralną.  Uniemożliwia mu  to oddanie
strzału do celu, więc może ponownie załadować broń aby uniknąć
podwójnej kary ( za pudło i procedurę). Nie wolno takiej sytuacji
wykorzystywać do ,,nadrabiania” niecelnych strzałów. Wolno ponownie
załadować nabój, który nie wystrzelił lub został wyrzucony ze strzelby. 
                  10 Jakikolwiek wystrzał, przypadkowy czy nie,  w miejscu
ładowaniabroni, na stanowisku lub gdzie indziej, który trafia w ziemię
lub rekwizytyw promieniu 1,5m od zawodnika oznacza wykluczenie z
zawodów. Jeślitrafienie jest od 1,5 do 3m zawodnik zostaje
zdyskwalifikowany w danej konkurencji. Nie wolno odciągać kurka
rewolweru jeśli broń nie jest skierowana w głąb stanowiska.
                   11  Sztucery i karabiny na stanowisku mogą być załadowane,
z zamkniętym zamkiem i kurkiem opuszczonym na pustą komorę, pod
warunkiem, że lufa skierowana jest w bezpieczną stronę ( zasada 170 ). 
                  12 Strzelby są zawsze rozładowane. Ładuje się je tuż przed
konkurencją. W strzelbach z  kurkami dopuszcza się ich odciągnięcie
przed konkurencją. Nigdy nie wolno ułożyć śrutówki lufą na ziemi.
                  13 Broń powinna być otwarta i z pustymi komorami i
zamkiem na zakończenie strzelania, chyba że ma ona zostać ponownie
użyta na danym stanowisku
                  14 Pozostawienie naboju w komorze oznacza dyskwalifikację
w konkurencji. Pozostawienie amunicji w broni w innym miejscu oznacza
10 sekund kary. Amunicja pozostawiona w broni zgłoszonej jako



zepsuta nie oznacza kary, jeśli broń została zabezpieczona.
                   15 Wszyscy zawodnicy powinni wykazać się znajomością
podstaw posługiwania się bronią. Zawody to nie miejsce na  pobieranie
pierwszych lekcji, lecz możliwość doskonalenia własnych umiejętności. 
                  16 Pamiętaj: zawody to nie miejsce na ,,popisy”
rewolwerowców. Niebezpieczne zachowanie, kręcenie ,,młynków” itp.
oznaczają dyskwalifikację zawodnika w danej konkurencji. Strzelanie
metodą poślizgową nie jest wykroczeniem.
                17  Szczególna uwaga powinna być zachowana przy wyciąganiu
i chowaniu broni do kabury po drugiej stronie. Zawodnik musi ,,skręcić”
tułów aby nie złamać zasady 170 .  Oznacza to, że lufa broni musi zawsze
być skierowana wzdłuż stanowiska,   +/- 85 w każdą stronę.
Przekroczenie tej wielkości oznacza przewinienie karane dyskwalifikacją
w danej konkurencji. Recydywa oznacza wykluczenie z zawodów.
                  18  Podczas zmiany stanowiska przenoszona przez zawodnika
broń musi mieć kurek opuszczony na pustą komorę lub otwarty zamek.
                  19  Upuszczenie niezaładowanej broni oznacza
dyskwalifikację w konkurencji. Tylko RO może tę broń podnieść a
następnie po sprawdzeniu i/lub wyczyszczeniu zwrócić ją zawodnikowi.
Upuszczenie załadowanej broni oznacza wykluczenie z zawodów.
                  20  Amunicja upuszczona podczas ładowania broni lub
,,wyrzucona” z broni jest uważana za użytą i nie wolno jej podnosić aż
do momentu zakończenia przez zawodnika danej konkurencji. Zawodnik
może uzupełnić amunicję z zapasów, które przy sobie posiada lub
brakujący strzał zostanie policzony jako pudło. Amunicja przygotowana
na stanowisku i tam upuszczona nie jest uważana za użytą.
                  21 Sędzia nadzorujący broń musi poddać przeglądowi każdą
broń użytą podczas danej konkurencji. Komory, magazynki, zamki, lufy
muszą być sprawdzone a karabiny i strzelby przeładowane aby upewnić
się, że są puste.
                  22 Zakazuje się spożywania alkoholu podczas zawodów do
czasu zakończenia wszystkich konkurencji i zabezpieczenia broni.
                  23 Zakazuje się zażywania środków farmaceutycznych, które
mogą powodować senność lub/i dekoncentrację oraz wpływać ujemnie
na psychikę zawodnika. .
                   24 Ochrona oczu jest obowiązkowa podczas przeprowadzania
konkurencji. Zaleca się pełne okulary wykonane z odpornego na
uderzenia materiału. Zawodnicy powinni również chronić słuch za
pomocą odpowiednich środków.
                   25 Tylko zarejestrowani zawodnicy mogą posiadać broń. 

13.  PSEUDONIM

Każdy członek Towarzystwa jest proszony o wybranie dla siebie pseudonimu związanego 
z historią Dzikiego Zachodu; postacią autentyczną lub fikcyjną, wywodzącą się z literatury l
ub filmu. Pseudonim, tak jak znak właściciela wypalany na skórze zwierzęcia, jest wpisany 
do dokumentów Towarzystwa i nie może być ponownie użyty przez osoby trzecie. 



Zarząd Towarzystwa jest ostatecznym sędzią w przypadku jakichkolwiek spraw spornych. 
Wprowadza się następujące procedury dotyczące rejestracji pseudonimu:
-musi być jednoznacznie brzmiący dla uczestników i widzów
-nie zezwala się na żadne powtórzenia; 
-jeśli brzmi tak samo to jest taki sam (ten punkt jest związany z fonetyką
np. II i Too wymawia się identycznie); 
        -nazwiska historyczne nie mogą być zmieniane lub dzielone,   np. :  
szeryf Wyatt Earp i szeryf Earp
         to jeden pseudonim
Rejestr pseudonimów jest aktualizowany na bieżąco. W przypadku wątpliwości co do
 trafności pseudonimu należy się skontaktować z Zarządem. Jeśli pseudonim nie został 
zatwierdzony, 
zawodnik będzie używał swojego numeru rejestracyjnego. Zmiany pseudonimu podlegają 
opłacie ustalonej przez Towarzystwo. 

14. STRÓJ I DODATKI

Strój członków Towarzystwa jest połączeniem tradycji i historycznych przekazów oraz 
wyobrażeń o  ubiorze kowbojskim, wywodzących się z popularnych westernów.  
Członkowie 
wybierają dla siebie taki rodzaj ubioru, jaki im najbardziej odpowiada, lecz ubiór ten musi 
być zgodny z realiami drugiej połowy XIX wieku. Towarzystwo przykłada ogromną wagę do 
kostiumu z epoki, jako że przydaje to naszym spotkaniom rys wyjątkowości i  pomaga 
stworzyć atmosferę  przyjaźni i braterstwa wśród naszych zawodników. 
Zawodnicy i uczestnicy muszą być ubrani w  
kostium z epoki podczas wszystkich zawodów, przyjęć, oficjalnych spotkań i ceremonii
wręczania nagród. Zanim wybierzesz pseudonim, zdecyduj się jaki ma być charakter
twojej postaci. Przecież możesz wybrać z tylu dziedzin:  
od bankiera, rewolwerowca, trapera do Indiańskiego wodza czy postaci z filmu.
Wybór należy do ciebie.
Kiedy już się zdecydowałeś, usiądź do pracy domowej. Zapoznaj się z realiami,
strojem czy też rysem charakterologicznym swojego alter ego. W miesięczniku
Towarzystwa znajdziesz wiele firm, które pomogą ci ubrać się jak należy.
Jeśli nie chcesz skorzystać z ich oferty spróbuj sam zrobić coś ze swoim strojem.
Pogadaj z doświadczonymi zawodnikami, popatrz na westerny. Każdy sposób dobry. 

15. A NA TO NIGDY ZGODY NIE BĘDZIE: 
-    ŻADNYCH dekatyzowanych dżinsów, czapek bejsbolówek, adidasów, T-shirtów ,
    współczesnych rękawic strzeleckich czy koszul z krótkim rękawem.
-    ŻADNYCH reklamowych naszywek i nalepek.
-    ŻADNYCH zapięć typu ,,rzep”
-    ŻADNYCH plastikowych i sztucznych dodatków
Słomkowe kapelusze, sombrera, Stetsony są niemile widziane, choć dopuszczalne..

A tak poza tym, bawmy się, doskonalmy swoje umiejętności strzeleckie
i kultywujmy naszą wspaniałą tradycję.
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