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XIII Otwarte Mistrzostwa Polski w strzelectwie westernowym 

„Dzikie Pogranicze 2019” 
poświęcone 60 rocznicy filmu Rio Bravo 
Data: 01 - 05.05.19 r., Stary Chrząstów  

Regulamin  zawodów  

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

2. Organizator zawodów 
 Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Łódź, ul. Rzepakowa 33  
 Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

3. Termin i miejsce zawodów 
 1.05 – 5.05.2019, 
 1st Western Shooting Range. Stary Chrząstów, 95-045 Parzęczew  (51°56'06.4"N 19°10'00.3"E) 

4. Program zawodów 
 zawody główne – 12 stages Cowboy Action Shooting wg SASS 
 Wild Bunch 6 stages (Traditional i Modern) 
 zawody dodatkowe: 
 Buffalo Night Hunting 300m 
 Michael Strogoff Cup 300 m (karabin wojskowy do 1945 r.) 
 szybki pistolet, karabin, strzelba (indywidualnie) 
 szybki pistolet, karabin, strzelba (zespołowe) 
 pojedynki (indywidualnie & zespołowo) 
 True Fast Draw (FC & Frontiersman) – amunicja organizatora 
 Fast Draw No 5 (FC & Frontiersman) – amunicja organizatora 
 Josey Wales – free 
 Top Gun – ustanawianie rekordów Polski 
 Cowboy Mounted Shooting – amunicja organizatora (odrębny regulamin konkurencji) 
 Konkurs strojów (obowiązuje zgłoszenie podczas rejestracji) 

5. Uczestnictwo 
 Wszyscy posiadający licencję i odpowiednią broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 kategorie zgodnie z przepisami SASS 

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

7. Nagrody 
 Indywidualne - za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy, 
 Konkurencje dodatkowe – za pierwsze trzy miejsca statuetki i dyplomy 
 Zespołowe – dyplomy 
 Konkurs strojów – indywidualnie dla niej i dla niego oraz dla pary 
 Nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

8. Zgłoszenia 
 Zgłoszenia imienne drogą elektroniczną od 22.02.2019 r. do 13.04.2019 r.:  

online: https://caspoland.weebly.com/zawody.html, e-mail: pssw.cas@gmail.com,  
 Zgłoszenia imienne telefonicznie: +48 605 100 315 do 28.04.2019 r. – do godz. 15.00 
 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.  
UWAGA !  Zgłoszenie uznaje się za potwierdzone i ważne dopiero po wpłacie zaliczki  

na konto PSSW nr 59 2490 0005 0000 4530 1068 4443 
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9. Koszty uczestnictwa 

9.1. Startowe: 
 12 Stages (wszystkie kategorie SASS) 170 zł 
 6 Stages Dzika Banda 30 zł 
 Long Range 30 zł 
 Nocne strzelanie do bizona 30 zł 
 Speed gun: każdy rodzaj broni i każde podejście po 10 zł 
 Pojedynki: 30 zł 
 Cowboy Mounted Shooting 30 zł 
 Annie Oakley Cup 20 zł 
 Top Gun bezpłatnie (możliwe tylko 3 próby) 
 True Fast Draw oraz Fast Draw No 5 20 zł 
 Mix bezpłatnie 
 Konkurs strojów bezpłatnie 
 Zgłoszenia po 13.04.2019 r. dodatkowa opłata organizacyjna w wysokości 50 zł 
 Obowiązuje wpłata zaliczki na konto PSSW w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia droga elektroniczną 
 Rezygnacja z udziału w zawodach po 14.04.2019 r. bez poinformowania o tym fakcie organizatora oznacza 

przepadek wpłaconej zaliczki na poczet poniesionych kosztów organizacyjnych. 
9.2. Zakwaterowanie: 

 Możliwy nocleg na terenie zawodów: 
 Własny namiot - bezpłatnie 
 Własna przyczepa campingowa / camper  - koszt podłączenia do mediów 10 zł / doba 
 Nocleg w ramach okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie.  

10. Sprawy różne 
 Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa PZSS i 

SASS. 
 Zawody są umieszczone w kalendarzu PZSS i odbędą się w obecności delegata technicznego 
 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. 15 

minut od zakończenia danego toru i zostaną rozpatrzone do chwili rozpoczęcia następnego w sposób 
ostateczny. 
Koszt protestu – 100 zł 

 Organizator w ramach startowego zapewnia jeden ciepły posiłek dziennie i napoje w trakcie zawodów. 
 Amunicja własna uczestników zgodna z przepisami SASS, za wyjątkiem konkurencji typu Fast Draw, Annie 

Oakley Cup i CMS (amunicja organizatora). 
 Broń własna, za wyjątkiem konkurencji Annie Oakley Cup, zgodna z przepisami SASS 
 Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni. 
 Obowiązkowe korzystanie z ochronników słuchu i okularów strzeleckich.  
 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.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do czasu rozpoczęcia zawodów) i jego 
późniejszej interpretacji. 

 


