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Strzelectwo westernowe 
 
 
Strzelać inaczej 

Strzelectwo sportowe kojarzy się wszystkim ze strzelectwem tarczowym, czyli 
kwalifikowanym, a więc OLIMPIJSKIM. Było rzeczywiście jedną z dziewięciu dyscyplin 
I Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej w 1896 roku w Atenach. Pamiętajmy jednak, że na 
pierwszej olimpiadzie starożytności rozgrywano tylko jedną – bieg na jeden stadion. 
Obecnie jest ich 28 (wg MKOL)). Żeby dyscyplina mogła stać się olimpijską musi być 
powszechnie uprawiana w co najmniej 75 krajach na 4 kontynentach dla mężczyzn i 40 
krajach na 3 kontynentach dla kobiet. Widzimy więc, że po 113 latach liczba dyscyplin 
wzrosła trzykrotnie. Trzeba jeszcze do tego dodać , że od 1960 roku tzn od 
I Paraolimpiady w Rzymie strzelectwo weszło na stałe do kwalifikowanego sportu 
niepełnosprawnych. Można więc założyć, że istnieją realne przesłanki aby mogły 
pojawić się nowe olimpijskie konkurencje strzeleckie. Najbliżej tego jest chyba 
strzelectwo czarno prochowe rozwijające się pod auspicjami MLAIC, a reprezentowane 
w Polsce przez właśnie zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa 
Historycznego. W połowie lat dziewięćdziesiątych, po transformacji w naszym kraju, 
zaczął rozwijać się nowy nurt w strzelectwie. Strzelectwie szeroko rozumianym, 
polegającym nie tylko na dziurkowaniu tarcz, zakładaniu nowych, coraz doskonalszych 
przezierników, filtrów, poziomic, okularów korygujących, pasów, rękawic, kurtek, butów 
i tysiąca innych gadgetów, oddalających strzelca od istoty i natury tej dyscypliny, od 
sprawdzianu… Oczywiście zaraz ktoś powie, że broń sama nie strzela a postęp jest 
nieunikniony, w sporcie szczególnie – i będzie miał rację. Ale, rzecz jasna, nie do 
końca. Tak naprawdę odkryje przyjemność strzelania ten, kto zechce zmierzyć się 
z wyzwaniami stawianymi przez pierwsze karabiny, pistolety i rewolwery w sytuacjach 
wziętych z życia. Tak narodziło się najpierw IPSC, IPDA i wreszcie, w 1981 roku CAS. 
Strzelectwu czarno prochowemu, będącemu w istocie strzelectwem strikte tarczowym, 
najbliżej do strzelectwa sportowego, chociaż tym terminem można określić wszystkie 
jego rodzaje wymienione dotąd.  

 
 

Cowboy Action Shooting  
 

Co jest takiego atrakcyjnego i pociągającego w tym sporcie? Odpowiedź jest 
oczywiście bardzo złożona. Najważniejszym chyba jednak jest, że to nie tylko sport, ale 
styl życia. Nostalgia za tamtymi czasami i chęć ucieczki przed niszczącym tempem 
cywilizacji. Atmosfera przyjaźni i prawdziwej wolności jego uprawiania, gdzie jedynymi 
regułami rządzącymi pozostają te, według których żyło Pogranicze, Bufallo Bill i Wyatt 
Earp, a które ujęła we współczesne formy SASS. To używanie historycznej broni z tego 
okresu, bez żadnych ulepszeń, modyfikacji i gadgetów, sprawiające, że osiągany 
sukces daje niepowtarzalną satysfakcję preferując rzeczywiste umiejętności 
zawodnika.To kultywowanie najlepszych tradycji Ducha Dzikiego Zachodu – szacunku 
dla prawa, poszanowanie własności prywatnej i ciężkiego pionierskiego trudu 
dochodzenia do niej. Chociaż często życie odbiegało w tamtych czasach od 
kreowanego przez Hollywood wizerunku kowboja, rewolwerowca i szeryfa, jedynie 
pozytywne wartości stanowią motto postępowania adepta CAS. Wolni ludzie w wolnym 
kraju tworzą jedną rodzinę – to podkreśla wciąż „Dzika Banda” kierująca SASS. Jeśli 
masz dobre chęci i umiejętności, dobrą znajomość przepisów bezpieczeństwa 
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i przyjazne podejście do ludzi i świata, a przy tym właściwy strój i broń, to nie ważne kim 
jesteś i skąd – zawsze możesz brać udział we wszystkich imprezach pod patronatem 
SASS na całym świecie. Bez legitymacji klubowych, licencji, patentów i bardzo ważnych 
znaczków do nich. Nie podoba się? Nie umiesz się tu znaleźć? Chciałbyś narzucać 
jakieś współczesne standardy albo próbować reorganizować przyjęte przed ćwierć 
wiekiem i sprawdzone zasady po swojemu? NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI! Szukaj 
szczęścia gdzie indziej! Idź na strzelnicę najbliższego klubu sportowego licząc 
niespokojnie zawody na których MUSISZ być, i te, na które nie musisz pójść, albo 
skorzystaj z wolnej chwili i idź na film, na którym jeszcze nie byłeś. Dlatego też wszelkie 
próby monopolizowania tej konkurencji (podobnie, jak w strzelectwie czarnoprochowym) 
przez związki narodowe i próby ingerencji w główne zasady (dlaczego nasze nie może 
powinno lepsze?), kończyły się jak dotąd we wszystkich krajach fiaskiem. Narzucanie 
reguł innych niż te zgodne z najlepszymi tradycjami wolnego Ducha Starego Zachodu, a 
które zostały sprawdzone „ w ogniu” 28 lat istnienia sportowego CAS mogą prowadzić 
jedynie do rozłamu w środowisku, co możemy obserwować aktualnie na terenie 
Niemiec. W USA SASS od początku nawiązała współpracę z NRA i od początku 
współpraca ta miała charakter partnerski, przez co do dzisiaj obie organizacje działają 
i rozwijają się w harmonii i bez spięć. Urażone ambicje, fałszywe poczucie zagrożenia 
wyimaginowaną konkurencją, przeświadczenie o swojej nieomylności i niekwestionowanej 
wiedzy na temat wszystkiego co ze strzelectwem jest związane, chęć poprawiania 
czego się da dla samej sztuki i papierkowa biurokracja mająca na celu jedynie 
mnożenie sytuacji drenujących kieszeń zawodnika to główna choroba, z którą borykają 
się nasi europejscy sąsiedzi. Dzięki właściwej, pełnej zrozumienia postawie władz 
PZSS i bezkonfliktowej współpracy na wszystkich płaszczyznach ominęła ona w bardzo 
dużym stopniu strzeleckie środowisko CAS w naszym kraju. Jedynie obowiązujące 
zapisy ustawy o broni i amunicji utrudniają nieco życie strzelającym inaczej w naszym 
kraju, ale miejmy nadzieję, że już niedługo. 

W bieżącym roku, w trakcie VI Mistrzostw Europy „Days Of Truth”w Oparanach 
(Czechy), na których ekipa polska liczyła już 7 osób, jednogłośnie wskazano na Polskę 
w trakcie ustalania miejsca organizacji kolejnych Mistrzostw Europy w 2011 roku. To 
zaszczyt, ale i olbrzymi obowiązek, z którego mamy nadzieję godnie się wywiązać.  

 
CAS – zasady podstawowe 

 Można używać broni palnej tylko wg wzorów sprzed 1899 roku – oryginałów, 
replik lub kopii, z wyłączeniem broni z zamkiem skałkowym, lontowym i kołowym 
ciernym. 

 Bronią długą może być karabin LA (repetier dźwigniowy z zamkiem 
dwutaktowym) minimum 9-cio strzałowy na amunicję rewolwerową centralnego 
zapłonu (z wyłączeniem amunicji Magnum) , kurkowy karabin jednostrzałowy na 
amunicję rozdzieloną lub scaloną zawierającą proch czarny lub bezdymny 
i karabin kapiszonowy odpowiadający epoce  

 Z uwagi na bezpieczeństwo strzelających wyłącza się z użycia oryginały broni 
kapiszonowej. 

 W kwestiach spornych decyzję o dopuszczeniu określonego egzemplarza broni 
do udziału 

 w zawodach podejmuje przed rozpoczęciem strzelania wyznaczona do tego 
komisja pod przewodnictwem MD (Match Director) 

 Bronią krótką może być jedynie pięcio- lub sześciostrzałowy rewolwer SA (Single 
Action) w kalibrze od .32 (dla rewolwerów kapiszonowych od .36) z wyłączeniem 
wzorów z bębnem odchylanym na bok oraz używania amunicji Magnum i WC 
(Wad Cutter). 
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 W kategorii DERRINGER dopuszcza się używanie broni jedno- i wielolufowej, 
w kalibrze od .22, z wyłączeniem wersji Magnum. Może być stosowana amunicja 
CCI lub specjalna, bezpieczna (bez pocisku), przygotowana przez organizatora 
zawodów. 

 W pozostałych kategoriach w używanej amunicji wolno stosować jedynie pociski 
wykonane z miękkiego, czystego, niewzbogaconego i niemiedziowanego ołowiu. 
Dotyczy to również śrutu. Zaleca się używanie amunicji fabrycznej wykonanej 
specjalnie dla potrzeb CAS (Cowboy Load). 

 Dopuszcza się używanie amunicji elaborowanej prochem bezdymnym lub 
czarnym (lub jego substytutami ), wykonanej we własnym zakresie, o określonym 
przez SASS współczynniku. 

 Bronią śrutową może być tylko strzelba horyzontalna, z dwoma językami 
spustowymi, bez wyrzutnika, z kurkami zewnętrznymi lub zakrytymi, w kalibrze 
16 lub 12 (z wyłączeniem Magnum) lub strzelba jednolufowa z zamkiem 
suwliwym typu pump-action (mod. 1892 i wcześniejsze) 

 Strzelanie odbywa się na torze pod kontrolą RO (Range Officer) przy użyciu 
trzech lub czterech (w zależności od kategorii konkurencji) jednostek broni, 
według z góry ustalonego scenariusza. 

 Stosować można tarcze reaktywne, papierowe, poppery, cele gliniane, 
ceramiczne i balony. 

 Wszelkie modernizacje i przeróbki broni, poza nielicznymi wyjątkami 
szczegółowo opisanymi w niektórych kategoriach, są zabronione. 

 Na stanowisku obowiązuje strój właściwy dla epoki zgodny z prawdą historyczną 
lub oparty na wzorach hollywodzkich. Elementem obowiązkowym jest pas 
z kaburą (kaburami), kapelusz i buty. 

 Na stanowisku zawodnika i RO obowiązuje ochrona narządu wzroku i słuchu, 
poza linią ognia wszystkich obecnych obowiązuje ochrona narządu wzroku.  

 MD (Match Director) czyli Dyrektor Zawodów w zależności od zgłoszonych przez 
zawodników (minimum czterech) potrzeb, może tworzyć klony regulaminowych 
kategorii w ramach jednej nazywanej OPEN (OTWARTA). On też jest instancją 
ostateczną we wszelkich sytuacjach spornych wynikłych w trakcie trwania 
zawodów. 

 

Kategorie strzelań 
 LT (Little Traditional) – Tradycyjna Mała – (jeden rewolwer, karabin, strzelba) 
 Traditional – Tradycyjna – (dwa rewolwery, karabin, strzelba) 
 Cowboy / Cowgirl Classic – Klasyczna Kowbojska 
 Duelist – Pojedynkowa 
 Gunfighter – Rewolwerowcy 
 Frontier – Pogranicze (tu używa się tylko prochu czarnego) 

- Frontiersman 
- Frontiers Cartridge 
- Plainsman 

 Long Range – Daleki Dystans (100, 200, 300 m) – dopuszcza się wszystkie 
rodzaje przyrządów celowniczych z epoki  

 Derringer – Pistolet Kieszonkowy 
 „B” Western 

 
Kategorie wiekowe 

 Młode Strzelby – 14 do 16 r. życia 
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 Kowboj – 17 do 35 r.życia 
 Wrangler – 36 do 48 r. życia  
 49-er – powyżej 49 r. życia 
 Senior – powyżej 60 r. życia 
 Srebrny senior – powyżej 65 r. życia 

 
Trochę historii 
1981 – Harper Creigh „Judge Ray Bean”SASS # 1, w Coto de Caza (Kalifornia) 

rozpoczyna propagowanie konkurencji strzeleckiej Cowboy Action Shooting 
(CAS). 

1982 – Pierwszy Mistrzostwa CAS nazwane END of TRAIL (Koniec Szlaku), w których 
bierze udział 65 zawodników. 

1987 – Powstaje Single Action Shooting Society z siedzibą w Yorba Linda 
w Californi, a nowy rodzaj strzelectwa sportowego pod jego patronatem wyrusza 
na podbój Ameryki i reszty świata. 

1988 – Równolegle zaczyna się rozwijać Mounted Riding (Westernowe Strzelanie 
Konne), a „Dzika Banda” wydaje pierwszy numer The Cowboy Chronicle – 112 
stronnicowy dzisiaj miesięcznik o nakładzie 50000 egzemplarzy. 

1992 – Pierwsze Chisholm Trail w Australii. 
1995 – Otwarte zostaje internetowe miasto kowbojów całego świata CAS City.  
1997 – Rozpoczyna działalność CASScandinavia. 
1999 – Pierwsze zawody CAS wg BDS w Berlinie. 

– W Finlandii rusza Classic Old Western Society of Finland. 
– Kowboje czescy zakładają Asociace Westernovych Strelci. 

2001 – Powstaje Slovenska Asociacia Westernovej Strelby. 
2004 – 20 mil na wschód od Albuerquerque (6 mil od międzystanowej drogi nr 40) 

w Nowym Meksyku, na 480 akrach ziemi powstaje rancho SASS, z dwoma 
arenami 300x150 stóp (100x50 m) i polem campingowym na 800 pojazdów. To 
właśnie tu odbył się w czerwcu bieżącego roku jubileuszowy, 25-ty End of Trail 
– największe na świecie Święto Dzikiego Zachodu. 

– Pierwsze Międzynarodowe Mistrzostwa Europy w Czechach (9 krajów). 
– SASS posiada ponad 500 klubów członkowskich we wszystkich stanach i 18 

innych krajach.  
2005 – V Wielobój Kowbojski w Warszawie, (który ma wciąż charakter pikniku i nie 

utożsamia się z zawodami CAS wg SASS), na którym łodzianin zajmuje 9 
miejsce i tam też zostaje zaproszony na ME przez Czechów, którzy są obecni, 
ale nie startują właśnie z uwagi na charakter imprezy.  

– Drugie Międzynarodowe Mistrzostwa Europy w Czechach i pierwszy udział 
zawodnika z Polski w konkurencjach CAS na świecie. 

– Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji w Domaniży i II-gie miejsce zawodnika 
z Polski w konkurencji LT (Little Traditional). 

– Międzynarodowe Mistrzostwa Węgier i 12-te miejsce Polaka w 36-cio osobowej 
silnej stawce zawodników z 7-miu krajów. 

– Dwóch pierwszych Polaków zostaje dożywotnimi członkami SASS (obaj 
łodzianie) i tym samym liczba członków SASS na świecie wzrasta do 68174 
a liczbę osób uprawiających CAS na świecie szacuje się na 100000 CAS trafia 
do Kraju Kwitnącej Wiśni. 

2006 – 13 stycznia zostaje zarejestrowane Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa 
Westernowego z siedzibą w Łodzi i tym samym powołana zostaje do życia 
nowa konkurencja strzelecka w Polsce – strzelectwo westernowe (kowbojskie) 
Cowboy Action Shooting.  
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– PZSS oficjalnie zatwierdza regulaminy CAS zawarte w podręczniku SASS. 
2007 – I MP (z obecnością delegata PZSS) w Rembertowie. 

– FAM „PIONKI” produkują pierwszą partię amunicji śrutowej „FAM WESTERN” – 
pierwszy polski certyfikat RO. 

2008 – II MP (z obecnością delegata PZSS) w Rembertowie. 
– powstaje Europejskie Biuro SASS w czasie trwania I EEOT w Mazzano. 

2009 – III MP (z obecnością delegata PZSS) w Starachowicach, łodzianka zostaje 
pierwszą mistrzynią Polski w CAS. 

– na ME „Days Of Truth” w Oparanach zapada decyzja o organizacji ME 2011 
w Polsce. 

 
 


