
  

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW WESTERNOWYCH 

"Black Powder Only VII" 

 

1. Organizator : Stowarzyszenie „WAS Banditos”, Klub Strzelecki „Garda”  

2. Cel zawodów: 

 integracja środowiska strzeleckiego 

 integracja środowiska kolekcjonerów broni palnej 

 podniesienie umiejętności strzeleckich 

 popularyzacja strzelectwa dynamicznego z broni historycznej - Western Action 
Shooting 

 wyłonienie zwycięzców 

 prezentacja kolekcji broni palnej 

3. Termin : 9 kwietnia (sobota) godz. 10:00 - 19.00 (Zapisy od 9.00) 

4. Miejsce :  strzelnica KS Garda, Ostróda, nadleśnictwo Kaczory  

5. Uczestnictwo: sympatycy strzelectwa i posiadacze broni historycznej i replik tej broni 

6. Klasyfikacja broni: 

 broń krótka – rewolwer SA pochodzący konstrukcyjnie z przed 1899r. kal. .36 -.45. 
Pociski lub kule wyłącznie ze stopu ołowiu. Dowolne mechaniczne przyrządy 
celownicze. 

 broń długa – broń długa pochodząca z przed 1899r. w postaci karabinków 
powtarzalnych (lever action) oraz strzelb gładkolufowych. Pociski lub kule wyłącznie 
ze stopu ołowiu. Dowolne mechaniczne przyrządy celownicze. 

7. Konkurencje : 

a) zawody główne – tory Cowboy Action Shooting - rewolwer, karabin, strzelba, 

b) rzutki czarnoprochowe (20 sztuk), 

c) strzelanie z broni rozdzielnego ładowania do tarczy, 



  

8. Kategorie: 

 Cowboy : dwa rewolwery centralnego zapłonu lub kapiszonowe, karabinek, strzelba 

 Little traditional: jeden rewolwer kapiszonowy lub centralnego zapłonu, karabinek, 
strzelba 

 Frontier Cartridge: dwa rewolwery kapiszonowe lub centralnego zapłonu, karabinek, 
strzelba – amunicja wyłącznie na czarnym prochu 

9. Zasady konkurencji Western Action Shooting: 

9.1 Startując wg kolejności zgłoszeń, zawodnicy ostrzeliwują kolejno cele rozmieszczone 
na stanowiskach według planu. 

9.2 Ocena i klasyfikacja: 

Po ostrzelaniu celów na danym stanowisku następuje pomiar czasu. 

Wynik, który decyduje o zajętym miejscu, jest sumą czasów, obliczonych 
z poszczególnych stanowisk. 

9.4 Cele, ilości strzałów, sprawy różne : 

a) Każdy tor CAS: cele metalowe, 10 szt. karabin, 5 szt. na jeden rewolwer, 4+ 
strzelba 

b) 20 rzutków (40 naboi elaborowanych czarnym prochem). 

c) Tarcze papierowa – 10 strzałów ocenianych. 

9.5 Procedura strzelania torów CAS: 

Zawodnik rozpoczyna tor z załadowanym rewolwerem w kaburze, lub na stanowisku. 
Rewolwer może posiadać załadowane wyłącznie 5 komór z kurkiem opuszczonym na 
pustej komorze. Karabin załadowany 10 nabojami, pusta komora nabojowa, kurek 
opuszczony. Strzelba z pustymi komorami nabojowymi, opuszczone kurki, otwarta.  
Na sygnał timer'a zawodnik ostrzeliwuje cele wg. określonego dla stanowiska schematu. 
Po ostrzelaniu celów wkłada rewolwer do kabury, oraz odkłada karabin i strzelbę na 
stanowisku. Ostatni strzał zatrzymuje pomiar czasu. 

9.6 Brak trafienia skutkuje doliczeniem dodatkowych 5 sek. do wyniku za każdy 
nietrafiony cel. 

10. Nagrody :   

             Za miejsca 1-3 dyplomy w poszczególnych kategoriach. 

11. Postanowienia końcowe : 

a) Uczestnicy zawodów muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz 
regulaminu strzelnicy, a także procedury strzelania na danym torze.  

b) Używanie okularów ochronnych i ochronników słuchu jest obligatoryjne dla 
strzelających, oraz osób obecnych na strzelnicy.  



  

c) Podczas poruszania się po terenie strzelnicy broń musi znajdować się w kaburze 
lub futerale/pokrowcu. 

d) Ładowanie broni na wyznaczonym stanowisku. Rozładowanie i sprawdzenie broni 
nawyznaczonym stanowisku.  

e) Wejście na stanowisko na komendę i pod nadzorem range officer'a. 

f) Poważne wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu skutkują dyskwalifikacją ze 
stanowiska lub z zawodów. Dyskwalifikacja z więcej niż jednego stanowiska 
prowadzi do dyskwalifikacji z zawodów. 

g) Poważne uchybienia to: upuszczenie broni, przypadkowy wystrzał padający w 
odległości mniejszej niż 2 m od któregokolwiek z zawodników, naruszenie zasady 
170 stopni oraz kierowanie lufy w stronę osób znajdujących się na zawodach oraz 
podobne zachowania które potencjalnie grożą spowodowaniem obrażeń ciała. 

h) Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa lub nie stosujące się regulaminu 

strzelnicy lub poleceń range officer'a zostają zdyskwalifikowane i opuszczą teren 
strzelnicy. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian regulaminu w uzasadnionych 
przypadkach. 

13. Osobom nie posiadającym broni organizator nie zapewnia broni lub amunicji. 

14. Opłaty : 

14.1 Startowe w zawodach wynosi: 
 

 30 zł. opłata rejestracyjna - płatna poprzez system rejestracji KS Garda 
https://rejestracja.ksgarda.org/ 

 40 zł. opłata organizacyjno-kateringowa – płatna gotówką na miejscu. 

 

14.2 W trakcie zawodów przewidywany jest 1 ciepły posiłek w ramach w/w opłat. 

14.3. Zakwaterowanie oraz wyżywienie ponad w/w posiłek we własnym zakresie. 

15. Ubiór :  

a) Zawodnicy muszą posiadać przynajmniej 2 elementy historycznie nawiązujące do 
używanej broni (np. chusta, kapelusz, koszula, spodnie, kurtka, buty, wyposażenie 
itp.). 

b) Współczesne sportowe lub wojskowe elementy stroju (kurtki strzeleckie, czapki 
bejsbolowe, rękawice strzeleckie, dresy i bluzy sportowe, wojskowa odzież 
maskującą itp.) są zabronione. 

c) W szczególnych przypadkach (np. ciężkie warunki pogodowe) organizator dopuszcza 
możliwość startu pomimo niewłaściwego ubioru. 

https://rejestracja.ksgarda.org/


  

16. W trakcie zawodów odbędzie się wystawa kolekcji broni palnej. 

17. Istnieje możliwość uzgodnienia użyczenia broni oraz amunicji podczas rejestracji 
internetowej na stronie stowarzyszenia W.A.S. Banditos. 

18. O sprawach nie uregulowanych decydują organizatorzy. 


