REGULAMIN
I MISTRZOSTW POLSKI
W STRZELANIU
DO BALONIKÓW
28.08.2021
WESTERNLAND
BROŃ
Repliki rewolwerów systemu Single Action z okresu
Dzikiego Zachodu.
Dopuszczona jest broń rozdzielnego ładowania( kapiszonowa) jak i broń centralnego
zapłonu.
Minimalna długość lufy to 4,5"
Dopuszczone kalibry to .44 rozdzielnego ładowania lub 44-40 i 45 Long Colt
Dozwolony jest tuning poprawiający wewnętrzną pracę mechanizmów ,pod
warunkiem , że nie zmienia on sposobu i zasady działania broni.
Dozwolone jest użycie chwytów z materiałów naturalnych lub imitujących naturalne
(drewno ,róg ,kość).
Nie dopuszczone są :
-zewnętrzne modyfikacje w istotny sposób ingerujące w wygląd broni( np.
modyfikacja osłony spustu)
-elementy lub części wykonane z materiałów współczesnych lub lekkich ( plastik,
aluminium ,tytan itp).
-chwyty gumowe ,typu tarczowego lub owijane taśmą .
-nieepokowe przyrządy celownicze lub takie które posiadają ostre elementy mogące
zranić strzelca( przyrządy typu target).
Przykłady dopuszczonych modeli rewolwerów:
-Colt model 1851 ,1860,1861, 1862, SAA1873 i Cattleman rozdzielnego
ładowania,Remington 1858 Ruger Old Army.
-Colt SAA 1873 ( Cattleman) nabojowy,S&W Schofield,konwersje Remingtona i
Colta, Open Top 1872,Remington 1875 i 1890, Ruger Vaquero.
KABURY
Skórzane oparte na wzorach epokowych. Ze względów bezpieczeństwa nie
dozwolone jest stosowanie pasków lub rzemieni trzymających kurek. Jeżeli są, to na
czas konkurencji muszą być zdjęte.

AMUNICJA
Stosujemy tylko amunicję hukową złożoną z ładunku czarnego prochu i cienkiej
przybitki zamykającej komorę lub łuskę
Jako przybitki mogą być stosowane tylko cienkie 3mm krążki filcowe, kartonowe lub
korkowe. Grube przybitki o większej masie nie są dozwolone.
STRÓJ
Oparty na wzorach historycznych z drugiej połowy XIX wieku.
Minimalne wymaganie : epokowe nakrycie głowy, koszula z długim rękawem ,
jeansy.
Nie mile widziane są współczesne lub sportowe elementy stroju.
PRZEBIEG KONKURENCJI:
Zawody oparte są na amerykańskich zawodach typu FAST DRAW.
Na jednym torze zawodnik oddaje od 1 do 3 strzałów ładunkiem hukowym do
balonika napełnionego powietrzem .
Odległość do celu 2-4m.
Sposób strzelania jedną lub dwoma rękami (w zależności od scenariusza).
Po sygnale zawodnik ma 5s na rozpoczęcie strzelania.
Automatyczne timer zapisuje czas ostatniego strzału w sekwencji. Próba jest
zaliczona pod warunkiem pęknięcia trafionego balonika.
Organizator przewiduje od kilku do kilkunastu konkurencji (torów) do zaliczenia.
Przewidziane są również pojedynki , czyli strzelanie parami.
Zawodnik może startować pod swoim imieniem i nazwiskiem lub użyć aliasu
(pseudonimu).
Przewidujemy oddzielną klasyfikację dla broni nabojowej i broni rozdzielnego
ładowania.
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Zakaz stosowania broni i amunicji innej niż opisano powyżej. Podczas rejestracji
zawodników możliwa kontrola zgodności broni i amunicji z regulaminem zawodów.
Broń ładowana jest na stanowisku bezpośrednio przed konkurencją i
rozładowywana oraz sprawdzana zaraz po zakończeniu strzelania.
Wszystkie osoby biorące udział w zawodach są zobowiązane do stosowania
ochronników słuchu oraz okularów strzeleckich ( lub korekcyjnych).
Poza stanowiskiem strzeleckim broń przenoszona jest w stanie rozładowanym w
kaburze. Wyjmowanie broni poza stanowiskiem a w szczególności kierowanie jej w
kierunku innych osób ( nawet w stanie rozładowanym) skutkuje dyskwalifikacją
zawodnika. Zakaz wnoszenia na teren miasteczka amunicji ołowianej ( kul).
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą
dopuszczone do startu w zawodach.
Osoby nie stosujące się do regulaminu będą będą karane dyskwalifikacją.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji regulaminu.

Opracowanie :
Michał Kuropatwa alias Saguaro Mike
członek Single Action Shooting Society # 79332
na zlecenie WESTERNLAND.

