
 Regulamin zawodów 
,,Black Powder Only’’

Cel zawodów

 Podniesienie umiejętności strzeleckich

 Popularyzacja westernowego strzelectwa dynamicznego

 Integracja środowiska strzeleckiego

 Rywalizacja sportowa

 Prezentacja historycznej broni palnej

Organizator
 W.A.S Banditos

 KS ,,Garda’’ Ostróda

Termin i miejsce
 09 kwietnia, sobota. Zapisy od 8.00, rozpoczęcie zawodów 9.00.

 Strzelnica KS ,,Garda’’ Kaczory k. Ostródy

Program
 Konkurencje główne:

- Rewolwer tarczowy 25 m.
- Karabin tarczowy 50m.
- Rzutki.

 Konkurencje dodatkowe:
- 3 tory dynamiczne, oceniane łącznie, na każdym: rewolwer, karabin, 
strzelba.



Uczestnictwo
 Wszyscy posiadający broń zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

miłośnicy strzelectwa historycznego i westernowego.

Ubiór 
 Klasyczny strój z Dzikiego Zachodu: obowiązkowy kapelusz i co najmniej 

dwie inne charakterystyczne części ubioru - do wyboru: chusta, koszula, 
kamizelka, szelki, zegarek kieszonkowy na łańcuszku, ostrogi.

 Zakaz strojów militarnych niezgodnych z epoką.

 Zakaz krótkich spodenek, koszulek i sandałów!

Punktacja torów dynamicznych
 Pudło plus 5sekund.

 Procedura plus 10 sekund.

 Cele reaktywne muszą zostać przewrócone.

Broń
 Rewolwer tarczowy – czarnoprochowy rewolwer rozdzielnego ładowania 

wyprodukowany do roku 1885, lub jego replika.

 Karabin tarczowy – czarnoprochowy karabin odprzodowy, o dowolnym 
kalibrze, otwartych przyrządach celowniczych, rodzaj zapłonu dowolny,

 Rzutki: strzelba śrutowa w układzie horyzontalnym (dubeltówka) z 
drewnianą osadą, dowolnego kalibru, dowolnego zapłonu, odprzodowa lub 
na amunicję scaloną, wyłącznie elaborowaną prochem czarnym.

 Tory dynamiczne: rewolwer wyprodukowany do roku 1885 lub jego replika, 
karabin typu „Winchester” (powtarzalny lever-action), strzelba w układzie 
horyzontalnym (dubeltówka), lub powtarzalna (pump-action lub lever-
action), z drewnianą osadą. Dla osób posiadających tylko rewolwer, 
przewidziana jest możliwość udostępnienia karabinu i strzelby, za zwrotem 
kosztów amunicji.



Amunicja
 Ilość amunicji do konkurencji głównych: rewolwer 13, karabin 13, rzutki 10, 

wyłącznie proch dymny (czarny).

 Ilość amunicji na tory dynamiczne: rewolwer 30, karabin 30, strzelba 12+.

 Wolno używać pocisków i śrutu wyłącznie wykonanych z czystego ołowiu, 
bez płaszcza. Karabiny do konkurencji dynamicznej wyłącznie w kalibrach 
‘rewolwerowych’ (.38Special, .45LC, itp.), zabronione są kalibry 
‘karabinowe’ (.308, .30-06, itp.). Wyklucza się amunicję rewolwerową o 
współczynniku mocy<60, oraz pociski WC.

Nagrody
 Dyplomy za pierwsze 3 miejsca w 4 kategoriach.

Różne
 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 

regulaminu strzelnicy.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu.

 W trakcie zawodów przewidziany jest posiłek, w ramach opłaty startowej.

 Zgłoszenie uczestnictwa oraz potrzeby użyczenia broni kierować na adres 
email: was.banditos@gmail.com do dnia 05.04.2016.

Wpisowe 
 50 zł za wszystkie 4 konkurencje albo 20 zł za każdą z konkurencji.
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