
Slovenská asociácia westernovej streľby & Pressburg  Legends 

I.QUIGLEY WAY 

STREĽBA DIVOKÉHO ZÁPADU 

04. – 05. august 2017 na strelnici 

DOMANIŽA (okres Považská Bystrica) 

Strieľa sa v súlade s pravidlami SASS a SAWS 

Základné informácie 

 

Registrácia: cez internet, bude ukončená  14.07.2017. Po tomto termíne bude registrácia strelcov 

možná, ale bez možnosti otvorenia ďalšej kategórie.    

 Kategórie: Minimálny počet strelcov pre otvorenie kategórie – 3. strelci, okrem Juniorov, Ladies 

a Elder Statesman. Pri menšom počte  strelcov môže strelec strieľať svoju kategóriu, ale bude 

vyhodnotený iba v Overall.                                                                                                                            

Systém výpočtu výsledkov: Kovbojská akčná streľba (CAS) –Time Points,                                                     

Wild Bunch (WB) – Stage Points,   

Pravidlá: v priebehu závodu bude vyžadované  dodržiavanie Spirit of the Game a pravidiel SASS, a to 

jak v oblasti použitia zbraní a streliva, tak v oblasti výbavy a oblečenia.  

Side Matches: 

- Quigley Bucket:  10 rán v stoji z pušky bez opory na gong v tvare vedra na 100 m. Kategórie: 

puškový alebo revolverový náboj v zmysle pravidiel SASS. Samostatne budú hodnotené ženy 

a muži. 

- Long range: 3+10 rán, vzdialenosť 100 – 200 m podľa možnosti strelnice, ľubovoľná poloha 

s oporou, ďalekohľad povolený, počíta sa 10 najlepších zásahov. Samostatne budú 

hodnotené ženy a muži.  

- Perkusná puška a LA puška na revolverový náboj 3+10 rán v stoji bez opory, ďalekohľad 

povolený, počíta sa 10 najlepších zásahov. Samostatne budú hodnotené ženy a muži. 

- Revolver 25 m  3+10 rán v stoji bez opory, ďalekohľad povolený, počíta sa 10 najlepších 

zásahov. Samostatne budú hodnotené ženy a muži. 

- Rýchle zbrane: tak ako býva zvykom. Kategórie: ženy, muži, čierny prach 

Zábavné Matches:   

- Rýchle pivo: vylosovanie skupín - víťaz skupiny postupuje do ďalšieho kola.   

- Deringer: pravidlá podľa Pumpkina. 

- Kolky: pravidlá podľa Saslíka.          



Ceny: 

- Prví traja strelci v main match, wild bunch, side matches a derringer dostanú diplom 

a medailu vyrobenú pre túto súťaž, v kvalite u nás obvyklej.   

- Víťaz rýchleho piva vyhráva 50 litrový sud piva. 

- Víťaz streľby na kolky vyhráva bank.                                                                                                                                 

Protesty:  K rukám Match Directora – poplatok 20,- €, do 15 min. po zverejnení výsledkov.    

 

Štartovné je pre členov SAWS 20,- €, ostatní 40,- € 

Pre Juniorov..................  10,- € 

Wild Bunch ......................10,- € 

Side Matches.................... 10,- € (všetky dohromady) 

Warm Up ...........................5,- € 

Kolky..................................0,50 € za pokus 

 

Stravovanie:                  

- Raňajky, obedy a občerstvenie bude možné zakúpiť si na strelnici. Večeru  majú 

súťažiaci v piatok a v sobotu v cene štartovného, bude podávaná na strelnici. 

- Je možné, že Mr. Quigley bude, v prípade záujmu, vo večerných hodinách pripravovať 

Austrálske špeciality.... 

Ubytovanie na strelnici: 

- Na izbách 8,- € osoba/noc rezervácia na: camel@pressburgwestern.sk 

- Camping  3,- € osoba/noc  

- Ceny sú uvedené včítane miestnych a iných príplatkov.  

            

Match Director: .......................Quigley                                                                                                              

Range Master: ..........................Pumpkin                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wild Bunch: ............................Bambíno                                                                      

Emergency: ............................. Bambíno                                                                               

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

 

 

mailto:camel@pressburgwestern.sk

