Nowa kategoria strzelectwa westernowego (wg SASS „Wild Bunch Handbook” 2010)
Dziki Banda - Podręcznik

wojskowy. Część I.

Strój nawiązuje do umundurowania amerykańskiego wojska okresu od 1900 do 1916 roku. Dozwolone
jednak jest też ubranie w stylu westernowym, takie jak miał Pike, Dutch, Lyle albo Tector w scenie
końcowej filmu „Dzika Banda” (na przykład spodnie w stylu western z albo bez szelek i koszule z
długim rękawem). Podkoszulki są dopuszczone fakultatywnie. Buty muszą być zgodne z wymogami
SASS.
Kapelusze powinny być zgodne z sortami wojskowymi tego okresu (żadnych kapeluszy słomkowych).
Strój meksykański jest też odpowiedni. SASS kładzie dużo nacisku na strój ponieważ stwarza on
niepowtarzalną, uroczystą atmosferę wspierającą przyjazne i braterskie uczucia wśród uczestników.
Wszyscy strzelcy muszą być w kostiumach i zachęcamy również rodziny oraz zaproszonych gości by
byli przebrani. Zawodnicy muszą pozostawać w kostiumie w czasie całej imprezy (zawody, posiłki,
tańce, ceremonia wręczania nagród et cetera).
CAŁA odzież i wyposażenie MUSZĄ być używane i stosowane zgodnie ze stylem Starego Zachodu
albo jak można to zobaczyć w zachodnich filmach klasy B i telewizji.
Zawody CAS wg SASS są podzielone na dwa oddzielne typy: główne i dodatkowe, a każda z nich na
kategorie. Przepisy SASS zatwierdzają broń palną właściwą dla każdej z nich.
W każdej mogą być używane zarówno oryginały jak i repliki pod warunkiem że są w dobrym,
(bezpiecznym) stanie technicznym. Wszystkie modyfikacje są umieszczone w spisie. Nie każda broń
sportowa oferowana przez producentów broni i dostępna na rynku nadaje się do celów CAS. Tylko
modyfikacje wymienione i zatwierdzone poniżej są dozwolone. Wszystkie inne są nielegalne. Każda
broń używana w CAS z natury musi być bezpieczna, SASS nie zaleca modyfikowania jakiejkolwiek
broni palnej albo usuwania z niej jakiegokolwiek urządzenia zabezpieczającego. Uczestnicy zawodów
przyjmują pełną odpowiedzialność za użycie i/lub modyfikacje ich broni palnej i SASS albo jakikolwiek
z jego stowarzyszonych klubów nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Prosimy naradzić się z
producentem broni palnej i rusznikarzem przed wykonaniem jakichkolwiek modyfikacji broni palnej.
Broń palna musi działać tak, jak zamierzono w oryginalnym projekcie. Broń palna musi działać w
sposób bezpieczny . Jakakolwiek modyfikacja broni palnej nie mająca odniesienia w tym Podręczniku
jest zakazana.
Każda broń palna używana w „Dzikiej Bandzie” musi być bronią powtarzalną centralnego zapłonu.
Wszystkie inne są niedozwolone.
• Wewnętrzne modyfikacje nie wymienione tutaj , niewidoczne gdy broń jest w spoczynku są
dozwolone pod warunkiem, że nie stoją bezpośrednio w konflikcie z jedną z modyfikacji
umieszczonych w spisie.
• Modyfikowanie podnoszące szybkostrzelność , albo usprawnianie mechanizmu broni długiej w
jakikolwiek sposób, który zmienia proces trybu obsługi ręcznej na jakikolwiek inny (na przykład,
wykorzystanie do odrzutu zamka energii gazów odprowadzonych otworem bocznym |) jest
zdecydowanie zakazane.
• Części zamienne mogą być zrobione z materiałów inny niż oryginał jeżeli taki materiał nie jest
szczególnie zakazany.
• Wszystkie części mogą być gładzone, ponownie profilowane, wypolerowane albo zastąpione pod
warunkiem, że nie są zakazane w tych przepisach
• Fabryczne śruby mogą być zastąpione innymi typowymi śrubami.
• Szkielet może być nawiercany i wykorzystany np. do założenia innych, ale typowych przyrządów
celowniczych.
KOSMETYKA i UPIĘKSZANIE
• Gwoździki w stylu okresu , rzeźbienia, grawerunki, wykładziny i inne takie upiększenia są
dozwolone na łożach i chwytach pod warunkiem, że nie będą stanowić żadnego rodzaju poprawienia
jakości chwytu jak w broni sportowej (rękojeści anatomiczne). (Zobacz szczególne wymagania dla
pistoletów.)
• Grawerowanie zamka, szkieletu, chwytu lub lufy jest dozwolone pod warunkiem, że nie poprawia to
jakości chwytu.
• Żadna część szkieletu lub ramy chwytu nie może być w nacięta w szachownicę, punktowana,
ząbkowany albo inaczej zmodyfikowana, żeby poprawić jakość chwytu.
• Lekkie postarzanie powierzchni zewnętrznych jakiejkolwiek broni palnej SASS jest dozwolone.

• Powierzchnie metalu mogą zachować ich naturalny kolor albo być oksydowane na niebiesko,
malowane na brąz, platerowane (np. z użyciem niklu, złota albo srebra), czernione, patynowane albo
ozdobione klejnotami.
WYMAGANIA DLA PISTOLETU 1911.
Półautomatyczny z pełnowymiarowym szkieletem stalowym w kalibrze .45 ACP.
Na linię ognia może być przyniesiony tylko jeden pistolet używany w głównych zawodach.
MODYFIKACJE W KATEGORII \TRADYCYJNEJ
• Długość lufy musi wynosić pięć cali. Kompensatory lub inne urządzenia redukujące odrzut nie są
dozwolone.
• Lufa o standardowej średnicy zewnętrznej – ciężkie lufy sportowe nie są dozwolone (Bull barrels).
• Gniazdo magazynka może być skośnie szlifowane, ale nie może być ponad normalnego rozmiaru,
rozszerzone albo kloszowe.
• Tylko nie-nastawne szczerbinki „typu wojskowego” i ostre muszki są dozwolone.
• Ruchome albo kolorowe muszki nie są dozwolone. Muszki muszą być czarne albo oksydowane na
niebiesko.
• Stal nierdzewna jest dozwolona. Nierdzewne pistolety muszą mieć nierdzewne zintegrowane muszki.
• Okładki chwytu w stylu wojskowym, drewniane albo plastikowe. Inne naturalne materiały są
dozwolone
poza gumowymi. Niedozwolone są profile podpierające dłoń lub kciuk w stylu sportowym.
• Tylko tył chwytu może być moletkowany albo ząbkowany.
• Magazynki muszą mieć standardową długość i pojemność nie większą niż osiem naboi.
Rozszerzone
lub powiększone dno magazynka (kopytko) jest niedozwolone.
• Standardowy, nieposzerzany bezpiecznik chwytu.
• Standardowy zwalniacz magazynka. Nie może być ponad normalnego rozmiaru.
• Standardowy bezpiecznik boczny. Nie może być rozszerzony.
• Standardowy zwalniacz zamka. Nie może być rozszerzony.
• Standardowa sprężyna powrotna i żerdź. Podobnie sprężyna kurka. Żadnych modyfikacji.
• Krótki albo długi stały spust. Spusty typu sportowego nie są dozwolone.
• Powiększone okno wyrzutnika jest dozwolone TYLKO w przypadku fabrycznego oryginału.
Standardowe
okno wyrzutnika nie może być zmodyfikowane.
• Moletkowanie przedniej części chwytu i kabłąka spustu jest niedozwolone.
• Standardowy ogon kurka, niepowiększony.
• Zaczep smyczy jest fakultatywny.
• Wewnętrzny tuning poprawiający pracę mechanizmów jest dozwolony.
• Bezpiecznik boczny i bezpiecznik chwytu muszą działać poprawnie.
• Zauważ: “Standardowy” we wszystkich przypadkach oznacza Standardową Specyfikację Wojskową .
MODYFIKACJE W KATEGORI WSPÓŁCZESNEJ
• Długość lufy musi wynosić przynajmniej pięć cali. Żadna lufa z kompensatorem odrzutu lub
podobnym
urządzeniem nie jest dozwolona.
• Lufa o standardowej grubości. „Bull barrels” są niedozwolone.
• Gniazdo magazynka może być szlifowane, ale nie ponad normalnego rozmiaru, rozszerzone albo
kloszowe.
• Nastawne albo nie-nastawne szczerbinki i muszki są dozwolone.
• Przyrządy celownicze nie mogą być optyczne albo światłowodowe. Kolorowe wstawki albo kropki
są
dozwolone.
• Stal nierdzewna jest dozwolona.
• Okładki chwytu muszą być wykonane z drewna, plastiku albo innego naturalnego materiału. Profile
podpierające kciuk lub dłoń w stylu tarczowych pistoletów sportowych są niedozwolone.
• Przednia i tylna część chwytu może być moletkowana albo ząbkowana.
• Niedozwolone jest żeberkowanie górnej części zamka.
• Rozszerzenie bezpiecznika chwytu jest dozwolone.
• Magazynki muszą mieć standardowa długość i pojemność nie większą niż osiem naboi.
Niedozwolone

jest rozszerzania i powiększanie dna (kopytko).
• Zwalniacz magazynka może mieć rozszerzone skrzydełko, ale nie ponad normalnego rozmiaru.
• Bezpiecznik boczny może być poszerzony i oburęczny.
• Posuń wypuszczenie może być rozszerzone.
• Pełnometrażowa żerdź sprężyny powrotnej jest dozwolona.
• Modyfikacja okna wyrzutnika łusek jest dozwolona.
• Język spustowy typu sportowego jest dozwolony.
• Zaczep smyczy opcjonalnie.
• Kurek lekki, typu sportowego jest dozwolony.
• Moletkowanie przedniej części chwytu i kabłąka spustu jest dozwolone.
• Wewnętrzny tuning jest dozwolony.
• Bezpiecznik boczny i bezpiecznik chwytu muszą działać poprawnie.
ZASADY NA STAGE’U
• 1911 musi być pozostawiony bezpiecznie na torze z zamkiem otworzonym i zablokowanym w
tylnym położeniu, jeżeli nie jest ostatnią używaną bronią. Może zawierać pusty magazynek albo leżeć
bez magazynka jeśli ma być ponownie użyty. (Nieprzestrzeganie, SDQ. Strzelec może uniknąć kary
poprawiając to jedynie w czasie poprzedzającym użycie następnej jednostki broni.)
• Magazynki mogą być ładowane kiedykolwiek.
• Magazynki muszą być załadowane tylko pięcioma nabojami. (Przeładowanie, MSV)
• Upuszczony naładowany albo pusty magazynek nie może być podniesiony aż czasu ukończenia
przez zawodnika strzelania na torze. (Nieprzestrzeganie, MSV)
• Poruszanie się z 1911 w ręce jest dozwolone z zamkiem zamkniętym na pustej komorze bez
magazynka albo z pustym magazynkiem do czasu pierwszego załadowania na torze.
• Podczas poruszania się z 1911 w ręce, po tym, jak pistolet został naładowany, zamek musi być
otwarty a palec wskazujący poza kabłąkiem spustowym. (Palec wskazujący, MSV; zamek zamknięty,
SDQ)
• Wymiana magazynków podczas ruchu jest dozwolona tak długo, jak zamek pozostaje zablokowany
w pozycji otwartej a palec wskazujący pozostaje na kabłąku języka spustowego, aż przynajmniej
jedna stopa osiągnie pozycję strzału. (Palec wskazujący, MSV; zamek zamknięty, SDQ)
• Na końcu toru 1911 musi być dokładnie skontrolowany. Pod nadzorem TO albo innej osoby
funkcyjnej zawodów, magazynek jest usuwany, zamek odciągnięty jeśli nie był zablokowany w pozycji
otwartej i sprawdzona komora nabojowa. Wtedy można zamek zamknąć, kurek spuścić i broń
schować do kabury. (Nieprzestrzeganie, SDQ)
• Operacje przy stole do ładowania:
• Magazynek będzie włożony do 1911, zamek NIE odciągany i pistolet nie przeładowany ponownie
może być schowany do kabury. (Magazynek nie włożony, BEZ SANKCJI; przeładowanie pistoletu,
SDQ jeżeli nie zostanie to skorygowane)
• Na linii ognia:
• Jeżeli szczegółowa instrukcja nie mówi inaczej, ostry nabój może być wprowadzony do komory
nabojowej w czasie przeznaczonym na ostrzelanie toru.
• Przeładowywać można jedynie przy zamkniętym zamku (przeładowanie „taktyczne” jest
niedozwolone). Nie można przeładowywać pistoletu z nabojem w komorze. Przeładować go w sposób
bezpieczny można jedynie w wypadku zacięcia (Niepowodzenie , MSV)
• Operacje przy stole do rozładowywania:
• Rozładowany pistolet pozostaje w kaburze.

