
 

XVII. D O T 2022 Domaniža Slovakia  
 

Informácie pre strelcov : marec 2022 
 

 
REGISTRÁCIA : 

Prebieha online na stránke SAWS do termínu  01. 07. 2022. 

Online registrácia sa potvrdzuje úhradou štartovného  do 01.07.2022. 

 Online registrácia bez uhrady štartovného bude riešená ako offline registrácia. 

Do poznámky prosíme uviesť s kým chce byť v posse.  

Priebežne bude Zoznam registrovaných strelcov zverejňovaný na webe SAWS. 

 

Offline registrácia  po 01.07.2022 je možná  s navýšeným poplatkom + 40 €. 

Pri offline registrácii nie je možné uplatniť požiadavku konkrétnu posse alebo otvoriť či 

doplniť kategóriu. 

 

Pri storno prihlášky po 15. 07. 2022 via email riaditeľovi sútaže (Bambino) sa prihlásenému 

vracia uhradená čiastka štartovného znížená o 30 % . 

 

ŠTARTOVNÉ : 

 

   Main Match CAS   : 125 € 

   Junior                       :  70 € 

   Wild Bunch            :   40 € 

   Warm Up                :  10 € 

   Speed Guns            :     0 € 

   Team Match           :    0 € 

   Deringer                  :     0 € 

   Long Range  /Percusion & LA rifle/ Quiqley Bucket (all in one)   :   20 €     

 

Štartovné v Euro sa hradí počas trvania online registrácie bankovým prevodom na účet SAWS 

IBAN: SK21 0200 0000 0029 0101 4556, BIC SWIFT : SUBASKBX, Variabilný symbol 172020 

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje  Alias. 



 

KATEGÓRIE : 

Minimálny počet strelcov  pre  otvorenie  kategórie podľa SASS okrem výnimiek SASS: 

 

Kategórie pre mužov – 5 strelcov          /         Kategórie pre ženy – 3 strelcov 

 

Každá otvorená kategória bude hodnotená Diplom + Medaila pre prvých 3 strelcov. 

Ostatné kategórie budú hodnotené Diplom + cena Match Directora. Ak nebude cez internet 

do registrovanej kategórie prihlásený  minimálny počet strelcov, online registrovaný účastník 

bude upovedomený o tejto skutočnosti cez mail, pričom výber inej kategórie bude na ňom. 

V prípade neotvorenia kategórie je možné strieľať svoju kategóriu s tým, že daná kategória 

bude vyhodnotená inak ako otvorená kategória. Po ukončení internetovej registrácie bude 

na webe SAWS uverejnený zoznam Posses. Výnimky SASS platia pre Buckaroo/Buckarette, 

Junior, Elder Statesman/Grand Dame, Cattle Baron/Cattle Baroness, and El Patron/La 

Patrona, Lady Wild Bunch  kde sa minimálny počet pre otvorenie kategórie nestanovuje.  

Ak sa Vaša kategória nenachádza v registračnom formuláry, prosím napíšte nám ju do 

poznámok pri Vašej registrácii a my sa Vám ozveme (napr.: Buckaroo/Buckarette). 

 

PRAVIDLÁ: 

Súťaž  sa riadi  pravidlami SASS platnými pre streľbu, použitia zbraní a streliva, výbavu a 

oblečenia. The Spirit of the Game je základnou podmienkou súťaže. Cvičná streľba okrem 

Warm-up a Long Range Training je zakázaná. Testovanie zbraní len na určenom bay so 

súhlasom Range Mastra. Porušenie týchto pravidiel – MDQ. 

 

SYSTÉM VÝPOČTU VÝSLEDKOV: 

 

Main Match (CAS) – by Total Time                          Wild Bunch (WB) – by Total Time 

 

STRELIVO: 

CAS – min. faktor 60 / WB  - min. faktor 150 / Black Powder Ammo– navážky prachu u 

všetkých nábojov (brokových, revolverových a puškových) musia generovať množstvo dymu, 

ktoré je minimálne ekvivalentom 15tich objemových grainov  čierneho prachu typu FFG. 

Kontrola streliva bude vykonaná meraním pomocou chronometra a to Komisiou pre riešenie 

protestov u náhodne vybraných strelcov. 

 



 

 

PROTESTY: 

 

K rukám Match Directora - poplatok 50 € do 30 min. po zverejnení výsledkov. 

Komisia pre riešenie protestov: Bambino + Mr.Hungy + Little Dog + Sean + RHOD. 

 

 

A. SIDE MATCHES 

 

Speed guns 

 

Ako vždy : MAN & LADY  Speed Rifle/ Speed Shotgun / Speed Revolver 

 

Long range/Percussion & LA Rifle/ Quigley bucket 

 

Quigley Bucket:  10 rán z akejkoľvek pušky divokého západu v stoji, bez opory na gong 

v tvare vedra na 100 m. 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. Jednoranová 

zadovka s vonkajším kohútom. Puškový náboj v zmysle pravidiel SASS.  Ľubovoľná poloha 

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

hodnotené ženy a muži. 

 

Perkusná puška & LA puška na revolverový náboj 50 m 3+10 rán v stoji bez opory, 

pozorovací ďalekohľad povolený, počíta sa 10 najlepších zásahov. Samostatne budú 

hodnotené ženy a muži. 

 

Derringer 

 

Dvaja hráči pokeru - iba jeden však odíde od stola. Budeš  práve to Ty? 

Duely strelcov , ktorí strieľajú na balóniky špeciálnym strelivom s voskovou strelou.  

Rýchlejší a presnejší postupujú až do finále. Len jeden môže vyhrať. 



  

 

B. FUN EVENTS 

 

Team match 

 

Poznáš niekoho, kto má  skutočne rýchly revolver, pušku alebo brokovnicu a teamový hráč? 

Zostav svoj hviezdny trojčlenný team, ktorý bude štafetovo strieľať. Spočítaj koľko máte 

spolu rokov a nastúp vo svojej vekovej kategórii:  Team do 120 rokov , Team 120-150 rokov a 

Team nad 150 rokov. 

 

TOP 16 CAS/ TOP 16 WB 

 

Sledujme spoločne duel tých najlepších z nás  v CAS a WB, ktorí sa postavia proti sebe 

v neľútostnom adrenalínovom dueli. Kto bude TOP ? 

 

Costume contest 

 

Zapojte sa do každoročnej tradičnej prehliadky kostýmov na DOT. 

 

Cowboy market 

 

Našiel si niečo čo už nepotrebuješ a chcel by si to predať? Tu je to správne miesto ! 

 

Speed beer/ Speed food competition 

 

Najväčší jedáci a pivári sa rozdelia do skupín. Len víťaz skupiny postupuje do ďalšieho 

kola. Kto je z nich najrýchlejší ? 

 

Fast Draw competition 

 

Ako rýchlo  zasiahneš  revolverom svoj cieľ ? Si rýchlejší ako ostatní? 

Revolver/holster a fast draw munícia sú Ti k dispozícii. Môžeš použiť aj svoj holster alebo 

revolver. Munícia kaliber .38 special určená pre fast draw je pripravená na Tvoje rýchle 3 

pokusy. A to všetko len za neuveriteľných 5€ ! 



 

 

CATERING : 

Jedlo si je možné objednať z ponuky na strelnici počas registrácie. (Raňajky, obed, večera). 

Viac informácii vrátane jedálneho lístka bude k dispozícii 01.06.2022 na webe. 

V štartovnom poplatku hlavného závodu je zahrnutá spoločná večera  v piatok. 

 

UBYTOVANIE : 

 

Každý záujemca o ubytovanie v campingu alebo v ubytovacom zariadení je povinný svoj 

príchod ihneď nahlásiť zodpovednej osobe v ubytovacom zariadení. Ubytované osoby  

v objekte strelnice (ubytovňa a camping) sú povinné dodržiavať usmernenia zodpovednej 

osoby vrátane dodržiavania nočného kľudu od 22:00-06:00 pod hrozbou vykázania 

z objektu strelnice. 

 

A.Ubytovanie v budove : cena  je 15,00€ osoba/noc. Izby majú rôznu kapacitu lôžok. 

Rezervácie izieb na: camel@pressburgwestern.sk Je zakázané variť alebo ohrievať jedlo na 

izbe. 

 

B. Camping : 5,00€ osoba/noc, deti do 10 rokov camping zadarmo. Ceny za ubytovanie sú 

uvedené vrátane miestnych poplatkov. Je k dispozícii pitná a úžitková voda, sprchy, WC, 

bufet. Kemp je bez elektrického pripojenia. V kempe je možné grilovať, otvorený oheň je 

striktne zakázaný. Camping je možný od nedele 07.08.2022 od 14:00.  

 

Voľný pohyb psov je v objekte strelnice zakázaný. Rovnako je zakázaná prítomnosť psov 

v priestoroch aktívnej streľby (palebná čiara). Za konanie psa je zodpovedný majiteľ. Majiteľ 

psa sa musí preukázať platným očkovacím preukazom v prípade poranenia inej osoby, čo je 

potrebné hlásiť Veterinárnej správe SR prípadne Polícii SR. Vyššie uvedené vychádza 

z aktuálnej platnej legislatívy  Slovenskej republiky. 

 

Počas DOT 2022 je v objekte strelnice  k dispozícii  stála zdravotná služba zabezpečená 

v spolupráci so Slovenským červeným krížom. 

mailto:camel@pressburgwestern.sk


 

DOT 2022 - SAWS ORGANIZATION TEAM 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Match Director             Bambino   SASS#90118/ Regulator 

                 Range Master CAS             Little Dog  SASS#106146 

                  Range Master WB             Sean           SASS# 106106 

   Range Master Long Range             Camel         SASS#106112 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Stage  Marshals             Paden        SASS#107437 

                                                               William      SASS#106097 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Side matches and FUN events Coordinators 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Speed guns            Yankee      SASS#106109 

                               Speed food            Smiling Squirel     SASS#107445  

                               Speed beer            Lucy  

                                  Derringer            Pumpkin  

                        Quiqley Bucket            Quiqley     SASS #10743 

  Long R/Percussion& LA rifle           Camel         SASS #106112 

                                   Warm up           Rambling Beard    SASS# 106111 

                                       TOP 16           Dedo           SASS#102225 

                            Team match             Little Dog  SASS#106146 

                                 Fast Draw            Andrew      SASS#107425 

                    Costume  contest            Red Poppy  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Emergency             Blind Mole    SASS#106100 

                       Scoring Official             Right Hand of Devil   SASS#90117/ Regulator 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


