
 

                           

 

XII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W CAS 
”DZIKIE POGRANICZE 2018” 

pro memoriam Wyatt Earp  

24-26.05.2018 
 

Miejsce:  Okręglica Schooting Range  GPS: 51°31'49.3"N 18°45'52.0"E (51.530346, 18.764450) 

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego,  

                Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

Główne konkurencje zgodne z zasadami SASS 

12 Stages (Wszystkie kategorie SASS)  

6 Stages  Dzika Banda 

Długi dystans 

 

Konkurencje dodatkowe: 

Top Gun 

Nocne strzelanie do bizona 

Pojedynek 

Speed Gun (karabin, strzelba, rewolwer, pistolet, strzelba pump-action) 

Kategoria Mix 

Cowboy Mounted Shooting 

Liczba kategorii i posse będzie zależna od liczby zgłoszonych uczestników  

 

UWAGA!  

W konkurencjach rozgrywanych zgodnie z przepisami SASS dopuszczona  jest broń zgodna z wymaganiami 

SASS. Dozwolone są rewolwery czarnoprochowe odpowiadające okresowi historycznemu (do roku 1899) 

Dopuszczone do użycia są jedynie pociski z czystego, niewzbogaconego  ołowiu.  

POWER FACTOR min. 60. 

Amunicja typu Magnum, WC i śrut stalowy jest zabroniona.  

 

Zakończenie rejestracji online:  30 kwietnia 2018 

Rejestracja poprzez stronę www.caspoland.weebly.com  zostanie zamknięta 30 kwietnia 2018. 

Rejestracja po tym terminie nadal będzie możliwa (e-mail lub osobiście w dniu rozpoczęcia zawodów), ale nie 

będzie możliwe utworzenie kolejnych kategorii. 

Zgłoszenie po tym terminie oznacza konieczność wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł  

http://www.caspoland.weebly.com/


 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt: pssw.cas@gmail.com 

 

Opłaty :  

12 Stages (wszystkie kategorie SASS) 200 zł 

6 Stages  Dzika Banda    50 zł 

Long Range      30 zł 

Konkurencje dodatkowe: 

Nocne strzelanie do bizona   30 zł    

Speed gun: każdy rodzaj broni 

 i każde podejście po  10 zł 

Duel:       30 zł 

Cowboy Mounted Shooting    30 zł 

Top Gun      bezpłatnie 

Mix      bezpłatnie 

 

Bankiet po ceremonii wręczenia nagród 50 zł 

 

Opłata obejmuje: start w konkurencji, miejsce na postawienie namiotu lub campera, gorący posiłek i zimny 

napój każdego dnia. 

 

 

W przypadku braku minimalnej liczby zawodników w danej kategorii, mogą oni zostać wpisani do niższej 

kategorii. Zmiany te zostaną przeprowadzone po zamknięciu rejestracji online  tj. po dniu 30 kwietnia 2018 r. 

Ostateczne decyzje należą do Dyrektora Zawodów 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI MOGĄC WAS GOŚCIĆ 

mailto:Pssw.cas@gmail.com

