COWBOY ACTION
SHOOTING™
Kurz rozhodčích Range Officer
(Úroveň II)

Compiled and Edited
by
The Range Operations Committee
Přeložil John Bohemia, SASS 73504L

Verze 21.6
22. ledna 2016

COPYRIGHT 2001 – 2016
SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY, INC.
ALL RIGHTS RESERVED

COWBOY ACTION SHOOTING™
Kurz rozhodčích Range Officer
Toto je úplný český překlad anglické originální verze. Přesto byly některé anglické termíny
zachovány, protože buď nemají český ekvivalent, nebo jde o už zažité výrazy, kterým všichni
účastníci závodů rozumějí a jejichž překlad by byl matoucí.
Prohlášení
Tento kurz se postupně vyvinul během široké aplikace pravidel uvedených v Základním
bezpečnostním kurzu rozhodčích (úroveň 1). Je výsledkem kombinovaného úsilí mnoha
oddaných členů organizace SASS. Zvýšený důraz, který je zde kladen na bezpečnost, bude
významným přínosem pro všechny účastníky závodů pořádaných podle pravidel SASS. Každý
instruktor SASS může používat originál tohoto dokumentu při provádění Kurz rozhodčích Range
Officer.
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Administrativa spojená s kurzem
Registrace
Studenti, kteří mají zájem absolvovat tento kurz, musí splňovat následující kritéria:
•

Musí být členové SASS.

•

Musí být absolventi Základního bezpečnostního kurzu rozhodčích (SASS Range Operations
Basic Safety Course).

•

Musí se jako střelci účastnit závodů v Cowboy Action Shooting™ po dobu aspoň šesti
měsíců.
Je třeba, aby se studenti na tento kurz včas zaregistrovali u kvalifikovaného instruktora SASS
(SASS Range Officer Instructor).
Instruktor má za úkol zjišťovat, jak dlouho jsou studenti aktivními střelci kovbojské akční
střelby.
Poplatky za kurz
Poplatek za tento kurz je $25 a studenti ho musí zaplatit v den kurzu. Platba předem není
požadována.
Oficiální certifikát
Poté, kdy student zaplatí poplatek, složí test a instruktor vydá potvrzení, vystaví SASS
oficiální certifikát a pošle ho spolu s odznakem přímo studentovi. Od 7. prosince 2003 je
absolvování tohoto kurzu požadováno od každého Territorial Governor(a) - zástupce
přidruženého klubu SASS.
Kurzové materiály a vybavení
Pro první část kurzu je potřeba standardně vybavená učebna. Měla by mít dostatek míst na
sezení a psaní pro všechny studenty. Kurzové materiály dodá instruktor, dále jsou potřeba psací
potřeby.
V druhé části probíhá praktické školení v terénu. To se provádí na střelnici, aby bylo možno
simulovat podmínky závodu. Tato praktická část zahrnuje simulaci reálných situací a incidentů,
ke kterým může dojít při střelbě. Proto je třeba mít k dispozici kulisy, terče, nabíjecí a vybíjecí
stoly, zbraně munici a prázdné nábojnice. Studenti by měli mít příležitost zkusit si roli Timer
Operatora a řídit střelce/figuranta na palebné čáře. Pro názorné cvičení by měly být k dispozici
ukázky poškozených terčů, kulis, zbraní s vnějšími úpravami, správného i nesprávného oblečení,
pouzder a jiných součástí vybavení.
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Cílem kurzu SASS Range Officer Training Course je zabránit jakýmkoliv poraněním během
závodů v kovbojské akční střelbě (dále jen „CAS“). Zároveň má pomoci upevnit a udržet pověst
závodů v CAS jako velmi bezpečných. Je to zároveň „risk management program“ pro závody v
CAS. Tento materiál je vytvořen jako doplňující text ke střelecké příručce SASS, kterou dále
vysvětluje a objasňuje.
Studenti tohoto kurzu by měli mít důkladnou znalost poslední verze Střelecké příručky SASS
a Základního bezpečnostního kurzu rozhodčích. Tento kurz není místem, na kterém by se měli
studenti poprvé seznámit s pravidly na závodech.
Účelem tohoto kurzu je vyškolit rozhodčí Range Officers a hlavní důraz je kladen na
povinnosti hlavního rozhodčího na stage (Chief Range Officer), nazývaného také Timer
Operator. Termín „Range Officer“ používaný v tomto materiálu všeobecně odkazuje na účastníky
střelecké skupiny, kteří vykonávají oficiální funkce (vedoucí skupiny/Posse Marshals/Leaders,
vedoucí stage/Stage/Berm Marshals). Po absolvování tohoto kurzu budete lépe připraveni na
výkon takových funkcí na závodech. Nicméně, jak je uvedeno v předcházejícím materiálu, my
všichni jsme „safety officers“, zodpovědní za naši vlastní bezpečnost a bezpečnost všech v našem
nejbližším okolí. Tento kurz poskytuje střelcům, ať už na oficiálních nebo jiných závodech, lepší
znalost pravidel a současných bezpečnostních postupů.
Za použití výukových pomůcek, praktického cvičení na střelnici a písemného testu jsou
studenti proškoleni v oblastech souvisejících se způsobem, jak bezpečně pomáhat střelci během
střelby. Tento kurz dále rozvíjí poznatky získané v Základním bezpečnostním kurzu rozhodčích.
Po absolvování tohoto kurzu bude každý certifikovaný Range Officer znát všechny nezbytné
aspekty k tomu, aby mohl bezpečně pomáhat střelci během střelby, poskytnout nezbytnou pomoc
v případě nehody a uplatnit všechna pravidla a postupy v souladu se střeleckou příručkou.

Před závodem
Před každým závodem musí být proveden briefing. Měl by ho řídit ředitel závodu nebo
určený představitel klubu. Vedoucí skupin a ostatní rozhodčí s oficiálními funkcemi se musí
briefingu zúčastnit. Briefing by měl zahrnovat následující témata:
PLÁN ZDRAVOTNICKÉ POMOCI
Pro případ nouze musí existovat plán zdravotnické pomoci pro zraněné střelce nebo diváky.
Všichni rozhodčí by měli znát postupy pro kontaktování zdravotnické pomoci. Tyto postupy by
měly být odpovídajícím způsobem zveřejněny, aby byla zajištěna rychlá pomoc. Plán by měl
obsahovat popis, jak kontaktovat zdravotnickou pomoc, umístění prostředků první pomoci a
jméno určeného Medical Information Officera. Všichni rozhodčí by měli znát telefonní číslo na
zdravotnickou pomoc a znát cestu k nejbližšímu zdravotnickému zařízení.
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V některých oblastech nemusí stačit pouze znát číslo tísňového volání.
Pokud jsou akce SASS provozovány v odlehlých oblastech nebo se jich účastní velké
množství střelců a/nebo diváků, je vhodné mít na místě školené zdravotníky, pokud je to možné.
Pokud není k dispozici profesionální zdravotnická služba, je doporučováno, aby organizátoři
závodů zajistili dostupnost přenosného defibrilátoru (Automated External Defibrillator, AED) a
dalších zdravotnických prostředků.
EVAKUAČNÍ PLÁN
Měl by být k dispozici jasný evakuační plán pro případy, kdy je potřeba rychle evakuovat
zraněného střelce nebo diváka. Za přípravu takového plánu zodpovídá ředitel závodu nebo
určený člen klubu.
BEZPEČNOST DIVÁKŮ A OSTATNÍCH NE-STŘELCŮ
Všichni rozhodčí musí být informováni o požadavcích na ne-střelce. Ty zahrnují
„demarkační“ čáry, oblasti, ve kterých je požadována ochrana zraku a sluchu a místa, kde lze tyto
ochranné prostředky případně získat (zadarmo nebo za symbolický poplatek).
PROTESTY
Každý Range Officer by měl být informován o procesu vyřizování protestů. Pokud je na stage
vznesen protest, měl by hlavní rozhodčí znát postup, jakým odkázat střelce na odpovídající vyšší
autoritu která spor vyřeší. Stejně jako kdekoliv jinde i zde je třeba dodržet správný „služební
postup“.
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA NA STŘELNICI
Každý Range Officer by měl znát všechna bezpečnostní pravidla dané střelnice, která se liší
od střelecké příručky SASS. Range Officers zodpovídají za správné pochopení, zavedení a
vyžadování všech bezpečnostních postupů, pravidel a návodů obsažených v poslední verzi
střelecké příručky SASS a souvisejících kurzových materiálech. Měli by být schopni objasnit
jakékoliv dotazy týkající se interpretaci místních pravidel a pravidel SASS.
KONTROLA STAGE
Vedoucí skupin a Berm/Stage Marshals by měli dostat informaci ohledně způsobu střelby na
každé stage a funkci/použití rekvizit. Každý popis stage by měl být hlasitě přečten a vysvětlen
aby byl všem jasný a bylo zajištěno, že všechny skupiny budou stage řešit stejným způsobem.
Všechny stages by měly být vizuálně zkontrolovány. Jakékoliv problematické oblasti by měly
být prodiskutovány a ihned vyřešeny. Jakékoliv změny na stage související s bezpečností by měly
být provedeny ihned – před tím, než první střelec zahájí střelbu.
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Design stage má hlavní vliv na bezpečnost závodu. Špatný design může mást střelce a
způsobit bezpečnostní problémy, nebezpečný design může způsobit zranění. SASS Range
Officers musí rozumět designu jednotlivých stages aby ještě před začátkem závodu předešli
bezpečnostním problémům. Očekává se od nich, že vždy upozorní na jakékoliv bezpečnostní
problémy, kterých si všimnou.
NEBEZPEČNÉ PRVKY NA STAGE
SASS Range Officers musí vždy sledovat, zda stage nemá nějaké nebezpečné prvky. Tyto
prvky mimo jiné zahrnují i:
Pohyb směrem od terčů (tedy směrem k ostatním členům skupiny) na další střeleckou pozici,
obzvlášť pokud při tom střelec nese nabité zbraně.
Komplikované nebo obtížné přední části stages nebo prahy dveří, které mohou způsobit
zakopnutí. To vše může způsobit, že střelec ztratí kontrolu nad zbraní.
Střelba na terče zatímco další zbraně jsou odloženy ve směru střelby mezi střelcem a terči.
Pohyb podél palebné čáry může být také rizikový, pokud rozmístění kulis může způsobit
zakopnutí. Špatně umístěné odkládací prostory nebo stojany na odkládání dlouhých zbraní po
jejich odstřílení zvyšují pravděpodobnost jejich poražení při pohybu na stage.
Pohyb směrem od terčů, ať už s dlouhou zbraní nebo bez ní, je vždy špatné řešení. Hlavní
problém je zde kontrola hlavně zbraně při pohybu. Je velmi obtížné, pokud ne nemožné, zajistit
aby při pohybu směrem ke skupině mířilo ústí hlavně stále do bezpečného prostoru! Pohyb
směrem od terčů do další pozice, ve které se střelec musí otočit a tasit revolvery, může způsobit
vážný bezpečnostní problém, pokud jsou revolvery taseny předčasně, předtím, než se střelec plně
otočí (tomu lze předejít tím, že jsou zaměstnány OBĚ střelcovy ruce nějakou rekvizitou). Je
jednodušší nestavět střelce do takových situací.
Střelec by nikdy neměl stát přímo nad vertikálně odloženou zbraní. Startovní a střelecké
pozice by měly umožnit, aby zbraně mohly být odloženy bez rizika, že se střelec ocitne před
ústím vlastní zbraně!
Bezpečnostní riziko může také vzniknout za situace, kdy je od střelce požadováno, aby střílel
z předkloněné nebo jinak nezvyklé střelecké pozice nebo z nevhodného postoje.
Range Officers by měli vždy sledovat, zda nejsou v trase střelcova pohybu jakékoliv
překážky, jako například odkládací místa na zbraně, prahy dveří nebo podpěry kulis. Prostory
pohybu střelců by měly být vždy udržovány bez překážek a čehokoliv, co by mohlo způsobit
zakopnutí nebo zachycení střelce, včetně prázdných nábojnic. Případné problémy by vždy měly
být oznámeny organizátorům závodu
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CHYBNÉ PRVKY NA STAGE
Problémy s bezpečností mohou nastat, pokud se střelci pohybují směrem k nebo od terčů,
přes nebo pod kulisami, po schodech nebo přes překážky. Všichni střelci nejsou schopni zvládat
tato cvičení stejným způsobem. Doporučujeme, aby rozhodčí sledoval střelcovy ruce a pohyby a
byl připraven mu v případě potřeby pomoci nebo poradit.
Stages by nikdy neměly být připraveny tak, aby mohlo dojít k situaci, že je střelec
penalizován za něco, co je naprosto bezpečné. Jedná se o například situace jako pohyb s vybitou
zbraní, tasení nebo zasunovaní revolverů do pouzder za pohybu, dobíjení brokovnice jedním
nábojem versus dobíjení dvěma náboji nebo dobíjení pušky do zásobníku versus dobíjení do
komory. To jsou příklady situací, které mohou vytvořit naprosto zbytečnou „procedurální past“.
Pořadí střelby terčů může také způsobit zbytečné diskuze. Například střílet systémem double
tap na brokové terče vede k možnosti vystřelit z obou hlavní najednou, a proto bychom se tomu
měli vyhnout.
Terče, které jsou aktivovány jinými terči nebo kulisami (například létací brokové terče), si
mohou střelci vysvětlovat různě, a proto vyžadují, aby byly při popisu stage obzvlášť dobře
vysvětleny.
Terče by měly být vždy rozmístěny tak, aby bylo možné jasně a bez pochyb stanovit miss.
Pokud je to možné, je třeba se vyhnout překrývajícím se terčům stejného typu a nemělo by
docházet k pochybám ohledně procedury při dohadování, jaký byl vlastně střelcův úmysl.
KULISY/ZAČÁTEK STAGE
Kulisy mohou být různých tvarů, velikostí a designu. Ne vždy bylo při jejich tvorbě
pamatováno na bezpečnost. Přední strana stage nebo „budovy“ by měla být dostatečně
připevněna k zemi a zajištěna proti spadnutí, například vlivem větru. Místa, na kterých střelci
sedí nebo se o ně opírají, musí být dostatečně bezpečná a bytelná. Odkládací místa na zbraně jako
stoly, různé bloky, horizontální plošiny, stojany na zbraně a podobná vybavení musí mít
odpovídající velikost a pevnost, aby udržely hmotnost zbraní a neustálé zatěžování při odkládání
zbraní střelci. Dráha pohybu střelce musí poskytovat dostatek prostoru na to, aby se po ní mohli
střelec a Timer Operator bezpečně pohybovat bez rizika uvíznutí.
Dejte pozor na to, kam budou padat prázdné nábojnice. Zajistěte, aby byly odstraněny z cesty
a nezpůsobily překážku při pohybu střelce. Je dobré mít po ruce kvalitní hrábě!
TERČE
Dávejte pozor na to, jak jsou terče umístěny s ohledem na možné odražené střely nebo
střepiny. Pokud je více stages vedle sebe a nejsou odděleny valy, je důležité, aby dopadové
plochy všech terčů byly umístěny rovnoběžně s palebnou čárou. Pokud tomu tak není a dopadová
plocha terčů je v úhlu k palebné čáře, můžou se od krajních terčů odrážet střepiny na sousední
stage a nabíjecí a vybíjecí místa.
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Obzvlášť dávejte pozor na terče, které se během střelby přesunují do nebezpečných úhlů.
Nebezpečné terče (s důlky nebo ohnuté) by měly být vyměněny.
ZÁVĚREM
Pamatujte, že jsou určité prvky na stage, které mohou být rizikové pro střelce i pro
ne-střelce.
Pokud má stage vážné a rizikové bezpečnostní nedostatky, měl by na to rozhodčí upozornit
hlavního organizátora nebo ředitele závodu. Pokud nejsou provedena odpovídající a včasná
nápravná opatření, měl by rozhodčí zvážit, zda by neměl klidně a zdvořile opustit závod. Někdy
to může být jediný způsob jak reagovat na nespolupracující organizátory.

Povinnosti hlavního rozhodčího / měřiče času (Chief Range Officer, CRO /
Timer Operator, TO)
Timer Operator je hlavním rozhodčím na stage. Ten, kdo drží timer, zodpovídá za bezpečné
zvládnutí stage a za bezpečnou podporu střelcům během střelby. Je nezbytné, aby takový
rozhodčí měl pozitivní přístup, důkladnou znalost bezpečnostních pravidel a vždy byl připravený
pomoci.
Jakmile je stage připravená, terče jsou postaveny a spotteři jsou na svých pozicích, hlavní
rozhodčí nebo Expeditor vyzve dalšího střelce, aby přišel na palebnou čáru. Doporučuje se
k tomu použít pozitivní a povzbudivé výrazy, které pomohou nervózním střelcům trochu se
uvolnit. Střelcům by nemělo být dovoleno, aby přicházeli na palebnou čáru, aniž k tomu byli
vyzváni rozhodčím.
Vyhněte se jakékoliv nesouvisející diskusi. Střelci se soustředí na střelbu a veškeré
vyrušování a odvádění pozornosti pro ně může být nepříjemné.
POSOUZENÍ PŘIPRAVENOSTI STŘELCE
Při příchodu každého střelce na palebnou čáru provede hlavní rozhodčí jeho celkové vizuální
posouzení. To se nejlépe provede tak, že zatímco člověk pozoruje přicházejícího střelce, položí si
následující otázky:
CELKOVÁ KONDICE
Zdá se střelec být fyzicky a mentálně schopný bezpečně absolvovat stage dle určených
pravidel?
Aby to střelec zvládl, bude k tomu potřebovat nějakou zvláštní pomoc?
ZBRANĚ
Aniž by byla provedená jejich fyzická inspekce, zdají se zbraně být v souladu s pravidly
SASS? Odpovídají zbraně požadavkům na kategorii, ve které je střelec přihlášen?
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HOLSTERY A NÁBOJOVÉ PÁSY
Je střelcovo vybavení (pás a pouzdra na zbraně, sumka, bandalír, brokový pás) v souladu
s pravidly SASS? Pamatujte, že to je munice na pásu, co musí být na nebo pod úrovní pupku.
ODĚV
Je střelcův oděv v souladu s pravidly SASS a požadavky kategorie, ve které je střelec
přihlášen?
MUNICE
Má střelec veškerou potřebnou munici u sebe nebo na odpovídajících stanovených místech?
OCHRANA ZRAKU A SLUCHU
Má střelec nezbytnou ochranu zraku a sluchu?
Pokud se na palebné čáře zjistí, že střelec má nepovolené vybavení nebo není připraven,
hlavní rozhodčí ho odešle k nabíjecímu nebo vybíjecímu stolu, kde je možné provést nápravu.
STŘELECKÁ KATEGORIE
V jaké kategorii je střelec přihlášen?
Tato informace pomůže určit nejlepší pozici pro spottery i pro rozhodčího, aby mohli co
nejlépe pomáhat střelci v průběhu střelby.
Gunfighteři by měli před zahájením střelby oznámit Timer Operatorovi, jakým způsobem
hodlají střílet z revolverů. Pokud se ale Gunfighter poté rozhodne střílet jinak, není za to nijak
penalizován. Více informací je uvedeno v samostatné kapitole.
U některých kategorií je požadováno specifické oblečení a zbraně. Timer Operator musí tyto
požadavky znát.
Střelba
Jakmile Timer Operator provede posouzení střelce, připraví se na to, aby mu mohl bezpečně
pomáhat během střelby.
Je povinností Timer Operatora aby zajistil, že střelec začne na správném místě (např. „za
plotem“) na stage a ve správné pozici nebo postoji (např. „ruce vzhůru“).
Sledujte, zda si střelec správně odkládá své zbraně a munici. Umístění zbraní nebo munice na
nesprávném místě nebo v nesprávné poloze je chybou střelce, a pokud střelec tuto situaci
neopraví, sám bez pomoci a během střelby, je penalizován procedurou.
Nepřinesení dostatečného množství potřebné munice na palebnou čáru NENÍ procedura
(hodnoceno jako miss za každou nevystřelenou ránu). Procedura by se v tomto případě pouze
týkala situace, kdy je munice nesprávně uložená na palebné čáře (např. na/v kulisách) a střelec
situaci sám nenapravil během vlastní střelby.
Jakmile střelec zahájil stage, tak NESMÍ opustit palebnou čáru za účelem vyzvednutí zbraní
nebo munice, dokud všechny zbraně, které byly přineseny na palebnou čáru, nebyly ověřeny jako
vybité. Nedodržení tohoto pravidla je penalizováno diskvalifikací ze stage.
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Ujistěte se, že máte určené tři spottery a že jsou připraveni a ve správné pozici tak, aby viděli
všechny terče. Člověk nemůže být dobrým spotterem, pokud sedí na vozíku nebo si povídá s
kamarádem! Bývá dobrým zvykem mít pásky nebo vlaječky, které pomáhají při označení
spotterů. Také je to dobrý způsob, jak udržet jejich pozornost, dokud nepředají toto označení
dalšímu střelci.
Pro ověření střelcovy připravenosti se střelce zeptej „Jsi připraven?“. Pokud má střelec nějaké
poslední dotazy, odpovídá na ně hlavní rozhodčí maximálně stručně. Není správné, aby hlavní
rozhodčí vysvětloval celou stage každému střelci zvlášť. To je úkol pro rozhodčího u nabíjecího
stolu. Pokud je střelec na palebné čáře evidentně nepřipravený ke střelbě, zdvořile ho nasměruj
k vybíjecímu stolu, aby získal více času na přípravu.
Připravte střelce na startovní signál například tím, že oznámíte „Stand by“ nebo „Až budeš
připravený, řekni repliku“. Hlavní rozhodčí poté udělá krátkou pauzu a pak spustí startovní
signál, aby nezmátl střelce. Zkontroluje, že byl zaznamenán první výstřel, abyste se ujistili, že
timer funguje.
Hlavní rozhodčí může nejlépe pomáhat střelci tak, že PŘEDPOKLÁDÁ jeho další pohyb.
K tomu pomůže, když si v mysli přehrajete, jak byste tu stage stříleli. Znalost dalšího střelcova
pohybu rozhodčímu významně pomáhá.
Rozhodčí by se měl snažit ze všech sil, aby bezpečně pomáhal střelci během střelby.
V případě potřeby nebo přání by měl střelci pomáhat radou řídit ho správnými příkazy. Pro
případnou opravu střelby na nesprávné terče, selhané výstřely nebo porušení pravidla 170 stupňů
je nejlepší sledovat ústí zbraně. Rozhodčí by vždy měl počítat výstřely, ale nikdy by neměl
počítat missy. Stůjte ke střelci dostatečně blízko, abyste v případě potřeby mohli fyzicky
zasáhnout, ale ne tak blízko, abyste překáželi střelci.
Mezi typické situace, na které si rozhodčí musí dávat pozor, patří prázdná nábojnice
zanechaná v závěru dlouhé zbraně, páky dlouhých zbraní ponechané v zavřené poloze nebo
přenášení zbraní v rozporu s instrukcemi stage. Okamžitě upozorněte střelce, aby mohl opravit
vzniklou situaci před tím, než bude v další střelecké pozici.
Jakmile se blíží poslední výstřel, připravte se k jeho zaznamenání a okamžitě po jeho zaznění
přikryjte mikrofon timeru, aby nedošlo k zaznamenání výstřelů ze sousedních stages. Jakmile
střelec dokončí střelbu, rozhodčí mu hlasitě a zřetelně oznámí jeho dosažený čas. Poté pokyne
střelci aby (pokud to už neudělal) uložil revolvery do holsterů, vzal si dlouhé zbraně a bezpečně
přešel k vybíjecímu místu. Zatímco střelec přechází k vybíjecímu místu, je jeho čas oznámen
zapisovači a spoteři určí počet misů, procedury nebo bezpečnostní prohřešky. Související
penalizace jsou pak oznámeny zapisovači a střelcovi.
Diskuse mezi rozhodčím, spottery a zapisovačem, které trvají déle než pár krátkých okamžiků
nebo problémy, které je potřeba vyřešit za účelem stanovení výsledku, by neměly probíhat na
palebné čáře. Hlavní rozhodčí by měl zvážit předání timeru jinému rozhodčímu, měli by se určit
noví spotteři a diskuse by se měla přesunout dostatečně daleko od palebné čáry. Takto budou
minimalizována případná zpoždění a věci budou udržovány v pohybu.
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PROBLÉMY BĚHEM STŘELBY
U každého střelce by rozhodčí měl být připraven na výskyt následujících incidentů a měl by
být připraven na ně reagovat. U bezpečnostních problémů by nikdy neměl váhat. Pokud je vydán
bezpečnostní příkaz, který se později ukáže jako neplatný (např. slabý výstřel, který se později
ukáže jako platný), má střelec automaticky právo na opakování stage.
SELHANÉ/SLABÉ VÝSTŘELY
Pokud má rozhodčí podezření na selhaný výstřel, okamžitě musí dát střelci pokyn, aby zbraň
bezpečně odložil a pokračoval dát v řešení stage. Rozhodčí dovolí střelci, aby podezřelou zbraň
odložil nejlépe na nejbližším odpovídajícím horizontálním povrchu (bedna, stůl, balík slámy,
atd.), nebo pokud je to nezbytné, pomůže při převzetí zbraně od střelce. Pokud střelci během
závodu selže munice vícekrát, může ho rozhodčí požádat, aby použil jinou munici.
SELHÁNÍ ZBRANĚ
V případě kdy střelec oznámí selhání zbraně, bude mu dána možnost uvést danou zbraň do
bezpečné pozice a pokračovat v řešení stage. Hlavní rozhodčí umožní střelci bezpečně odložit
nefunkční zbraň, ideálně na nejbližším odpovídajícím vodorovném povrchu (bedna, stůl, balík
slámy, apod.), nebo, pokud je to nutné, odevzdat zbraň někomu dalšímu. Pokud jednomu střelci
selže více zbraní, má Timer Operator právo požádat ho aby si vyměnil zbraně.
SELHÁNÍ TERČE
Pokud dojde k selhání nebo pádu terče, měl by rozhodčí upozornit střelce, aby střílel „tam
kde terč byl“. Výsledkem této situace nikdy nemůže být žádná penalizace. Ze zkušenosti víme, že
tento postup je pro střelce mnohem méně matoucí, a tím pádem i bezpečnější, než chtít po střelci
aby střílel do jiného terče. Přesto je naprosto přijatelné, aby v takové situaci střelec střílel na jiný
terč a byl standardním způsobem penalizován za případné missy. Nedovolte střelci, aby střílel na
spadlý terč, může to terč dále poškodit nebo v horším případě způsobit nebezpečný odraz střel.
SELHÁNÍ KULIS, VYBAVENÍ STAGE
Vzhledem k podstatě kulis a jejich designu ve stylu Divokého Západu dochází někdy k jejich
selhání. Selhání zahrnuje: spadlé přední stěny, spadlé podpěry zbraní, spadlé stoly, nefunkční
mechanismy pohyblivých terčů a podobné případy. Pro případ selhání kulis by měl být rozhodčí
připravený určit, zda střelec může pokračovat ve střelbě nebo okamžitě zastavit palbu. Za selhání
kulis nebude střelec penalizován.
PORUŠENÍ PRAVIDLA 170 STUPŇŮ
Pokud jakákoliv zbraň poruší bezpečnostní pravidlo 170 stupňů, vydá rozhodčí, TO nebo
spotter okamžitě povel k zastavení palby. Toto porušení bude penalizováno diskvalifikací střelce
ze stage nebo ze závodu. Hlavní rozhodčí učiní vše, co je v jeho možnostech, buď hlasovým
pokynem, nebo fyzickým kontaktem, aby k tomuto porušení zabránil.
Je důležité zdůraznit, že během střelby je třeba střelci umožnit, aby mohl bez jakékoliv
penalizace tasit a vrátit revolvery do holsterů a uchopit a zase odložit vertikálně odložené
brokovnice dvojky.
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ZAKOPNUTÍ NEBO UPADNUTÍ
Pokud dojde k situaci, že střelec během střelby zakopne nebo upadne, je na hlavním
rozhodčím, aby posoudil střelcovu kondici a pouze, pokud došlo k porušení bezpečnostních
pravidel, dal pokyn k zastavení palby. Jinak bude střelci umožněno, aby se „srovnal“ a
pokračoval ve střelbě.

KATEGORIE SE SPECIFICKÝMI POŽADAVKY
FRONTIERSMAN
Hlavní rozhodčí musí být připraven na specifické problémy související s perkusními
revolvery. To zahrnuje například zpožděné výstřely, odpálení pouze zápalek nebo celkové
selhání výstřelu. Pokud dojde pouze k odpálení zápalky nebo selhání výstřelu, musí být střelci
umožněno vystřílet zbývající komory. Rozhodčí by si neměl splést tyto situace se slabými
výstřely, u kterých hrozí zablokování hlavně. Pokud dojde k selhání výstřelu u kategorie
Frontiersman, je třeba, aby hlavní rozhodčí zajistil vybití zbraně před tím, než střelec opustí
palebnou čáru, při dodržení bezpečnosti. U nabitých komor je povoleno vyměnit zápalku
vystřelit, nebo jen odstranit zápalky u nabitých komor.
Zápalky mohou být nasazeny na pistony perkusních revolverů pouze u nabíjecího stolu nebo
během střelby. Je zakázáno usazovat zápalky na pistony perkusních revolverů pomocí kohoutu
revolveru. Pokud popis stage požaduje dobití jednoho náboje, může být šestá komora perkusního
revolveru nabita u nabíjecího stolu a zápalka nasazena po zaznění startovního signálu buď před
prvním, nebo po posledním výstřelu. Plné přebití perkusního revolveru provádí střelec tak, že si
na stage odloží revolvery, které jsou nabité, ale bez zápalek, nebo vymění vystřílené válce za
jiné, které jsou nabité a bez zápalek.
ČERNOPRACHÉ KATEGORIE
Očekává se, že střelec si bude muset poradit s terči zahalenými kouřem. Proto musí navážky
prachu u všech nábojů (brokových, revolverových a puškových) vytvářet takové množství kouře,
které je minimálně ekvivalentem 15ti objemových grainů (1 cc) černého prachu typu ffg.
Standardní navážka pro černý prach byla vytvořena následujícím způsobem:








Standardní nábojnice .38 Special
1cc prachu Goex 2F
Zápalka Federal Standard
Olověná střela o hmotnosti 145 grainů, mazaná prostředkem SPG
Prach lehce stlačen, střední zaškrcení.

Všechny odchylky od standardu budou řešeny procesem popsaným dále v kapitole Řešení
protestů. Hlavní rozhodčí má také právo kdykoliv během závodů provést test jakékoliv munice, u
které je podezření že nesplňuje požadavky SASS. V případě kontroly munice bude střelec
požádán o pět nábojů z každé testované zbraně, pokud možno už nabitých u nabíjecího stolu.
Tyto náboje budou porovnány s množstvím kouře vytvořeným tímto oficiálním standardem, bez
ohledu na konkrétní použitý nabíjecí postup nebo komponenty. Nedodržení tohoto standardu
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bude penalizováno jako nedodržení požadavků na kategorii. První porušení je procedura, druhé
porušení ve stejném závodu je diskvalifikace ze stage a třetí porušení ve stejném závodu je
diskvalifikace ze závodu.
Testováním bylo zjištěno, že 1cc černého prachu v nábojnicích ráže .32, .38, .44, nebo .45
vytvoří přibližně stejné množství kouře. Některé typy černého střelného prachu nebo jeho
náhražek mohou vytvořit požadované množství kouře z menšího množství prachu. Střelec může
například zjistit, že 9 grainů jednoho produktu vytváří stejné množství kouře jako 15 grainů
jiného. Než se střelec rozhodne použít nižší množství prachu, měl by si nejdříve ověřit, zda
splňuje standardní požadavky. Před použitím vždy konzultujte konkrétní navážky s výrobcem a
dodržujte jeho doporučení.
GUNFIGHTER
Jelikož Gunfighter používá oba revolvery současně, jeden v pravé a druhý v levé ruce, je
nejlepší pozice pro rozhodčího přímo za střelcem. Jsou požadována dvě standardní pouzdra,
jedno na každé straně těla.
Nikdy nesmí dojít k tomu, aby byl revolver držen v nebezpečné pozici (např. jeden revolver
za druhým). Gunfighter, Frontier Cartridge Gunfighter a B-Western jsou jediné kategorie, u
kterých je dovoleno mít v rukou současně dva nabité revolvery.
Definice:
„Styl Gunfighter“ je definován jako střelba, při které je v každé ruce revolver.
Pořadí střelby z jednotlivých revolverů není stanoveno, ale střídavá střelba z obou
zbraní je evidentně nejúčinnější.
„Styl Double Duelist“ je definován jako střelba, při které je revolver natažen a střílen
jednou rukou bez opory, každý jinou rukou, tedy jeden levou rukou a druhý pravou
rukou. Tento styl lze použít v kategorii Gunfighter i v kterékoliv kategorii, která
povoluje styl „Dulelist“.
Střelcům, kteří střílí stylem Gunfighter buď v kategorii Gunfighter nebo B-Western je
VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO používat „oboustranné křížové tasení“ při tasení revolverů nebo
jejich ukládání do pouzder.
Pokud střelec střílí stylem Gunfighter (oba nabité revolvery taseny současně), MUSÍ střelec
střílet revolver umístěný na levé straně levou rukou a revolver umístěný na pravé straně pravou
rukou, bez ohledu na to jak byly taseny z pouzder.
Nedodržení tohoto pravidla bude penalizováno jako „nedodržení požadavků na kategorii“.
Křížové tase JE POVOLENO každému střelci střílejícímu stylem „DOUBLE DUELIST“
v jakékoliv kategorii. Ať už je na stage požadováno 10 ran z revolveru v jedné sekvenci nebo
použití pouze jednoho revolveru, Gunfighter si může vybrat, zda bude střílet stylem Gunfighter
nebo stylem Double Duelist. Musí střílet terče přesně v tom pořadí, jaké je stanoveno
v instrukcích stage. Zároveň může využít jakékoliv pořadí střelby, které je k dispozici střelcům
jiných kategorií (např. pokud instrukce požadují, aby byla řada terčů střílena zleva doprava a
poté zprava doleva, může Gunfighter střílet terče zleva doprava buď oběma revolvery nebo jen
jedním revolverem a poté zprava doleva opět buď oběma revolvery, nebo jen jedním
revolverem).
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Popis stage, který označuje revolvery způsobem „první revolver/druhý revolver“, „levý
revolver/pravý revolver“ nebo „každým revolverem“ je v případě střelby stylem Gunfighter
považován za „prvních pět ran/druhých pět ran“.
Oba revolvery mohou být nataženy současně, ale musí být stříleny postupně, aby bylo možno
zaznamenat čas jednotlivých výstřelů. Gunfighter nesmí zasunout revolvery do pouzder za
účelem střelby další revolverové sekvence. Jakmile jsou kohouty revolverů nataženy, musí
býtvystřeleny všechny rány před tím, než lze zbraně zasunout do pouzder. Výjimkou je tasení
zbraní v nesprávném okamžiku nebo porucha zbraně/munice. Rozložení stage může
Gunfighterům umožňovat, aby si mezi jednotlivými terčovými sekvencemi mohli dočasně odložit
revolvery. Neúmyslné ponechání nevystřeleného náboje v revolveru je miss. Pokud ale takový
náboj zůstane pod kohoutem, je to diskvalifikace ze stage.
Pokud instrukce na stage požadují, aby mezi jednotlivými revolvery byla použita jiná zbraň,
nebo jsou střelcovy ruce zaměstnány jiným způsobem (např. vrh kostkami mezi revolverovými
sekvencemi), a revolvery nemohou být bezpečně odloženy, musí být stříleny po jednom stylem
Double Duelist. Při možnosti dočasného odložení může být prvních pět ran stříleno oběma
revolvery, poté jsou bezpečně odloženy, pak opět uchopeny a je s nimi odstříleno dalších pět ran.
Pokud je sekvence například 5 ran z revolveru, 10 z pušky a poté 5 ran z revolveru a je
k dispozici vhodný prostor pro odložení revolverů, je možné střílet na první revolverové terče
oběma revolvery, pak revolvery bezpečně odložit s kohouty spuštěnými na vystřelených
nábojnicích a po odstřílení pušky je znovu uchopit a odstřílet zbývajících pět ran.
CLASSIC COWBOY/COWGIRL
Kategorie Classic Cowboy/Cowgirl má specifické požadavky na oděv a zbraně, které by měl
rozhodčí znát. Jedná se o následující:











Revolvery: Jakýkoliv revolver pro hlavní závod s pevnými mířidly, střílený stylem
Duelist.
Ráže: .40 nebo větší, nábojnice s okrajem - revolvery a puška.
Jedná se například o následující ráže (ale mohou být i jiné): .38-40, .44 Special, .44
Russian,
.44 Mag., .44-40, .45 Schofield, .45 Colt nebo perkusní ráže .36 a větší,

Munice: Jakákoliv povolená munice SASS, s bezdýmným nebo černým prachem.
Puška: SASS povolené modely 1873 nebo dřívější, originál nebo replika (např. 1866
Winchester, 1860 Henry, 1873 Winchester). Modely Marlin, 1892 and 1894 Winchester
a Colt Lightning nejsou povoleny.
Brokovnice: Povolené dvojky s vnějšími kohouty, jednohlavňové brokovnice nebo
pákové brokovnice. Vnější kohouty na dvojkách musí být manuálně
ovládané/natahovatelné. Falešné kohouty a kohouty natahované interním mechanismem
jsou zakázány.
Oblečení: Střelec si musí vybrat aspoň pět položek z níže uvedeného seznamu. Všechny
součásti oděvu musí být nošeny během všech střeleckých disciplín a vyhlašování
výsledků. Chapsy, westernové ostruhy s řemínky, manžety na ruce, kravata nebo šátek
nošený volně kolem krku nebo s šátkovou sponou, vesta, kapesní hodinky s řetízkem
v plné délce, kabát, podvazky nošené na rukávech, nůž (nošený viditelně, NE screw
knive), vysoké boty, leginy, šle. Slaměné klobouky nejsou povoleny. Všechny položky
musí být nošeny odpovídajícím způsobem.
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Ženy si navíc k výše uvedeným položkám mohou vybrat ještě z následujících doplňků:
Dobové hodinky, rozdělená jezdecká sukně, „honzík“ na sukni, sukně s obručí, korzet,
klobouk ve viktoriánském stylu (může být ze slámy), dobové šperky, dobová ozdoba vlasů
(např. peří), síťka na vlasy, dobová kabelka, dobové šněrovací boty, dobová spodní košilka,
květinová ozdoba, síťované punčochy, péřové boa, pelerína.
Nejsou povolena pouzdra typu Buscadero (zavěšené na rozšířené části pásu se závěsným
okem) nebo pouzdra s dlouhým závěsem (drop holster rigs). Aspoň část rukojeti musí být nad
úrovní pásu, na kterém je pouzdro zavěšeno. To se týká i křížových pouzder.
Boty musí mít dobový tvar a podrážky s hladkým povrchem. Mokasíny nejsou povoleny.
Klobouky musí být nošeny po celou dobu závodu.
Nedodržení těchto pravidel bude penalizováno jako nedodržení požadavků kategorie. První
porušení je procedura, druhé porušení ve stejném závodu je diskvalifikace ze stage a třetí
porušení ve stejném závodu je diskvalifikace ze závodu.
„B“ WESTERN
Kategorie „B“ Western má specifické požadavky na oděv, zbraně a způsob střelby, které by
měl rozhodčí znát. Jedná se o následující:














Revolvery: Jakýkoliv revolver pro hlavní závod.
Puška: Jakékoliv povolené modely typů vzniklých od roku 1880 a novější, originály nebo
repliky (např. Burgess, Lightning Rifle, 1892, 1894 Winchester nebo Marlin).
Brokovnice: Jakákoliv povolená brokovnice
Munice: Jakákoliv povolená munice
Revolverové pásy a pouzdra: Pouzdra typu Buscadero nebo drop holster rig (celý
revolver musí být nošen pod horní hranou pásu na kterém je pouzdro zavěšeno). Celá
plocha pásu a pouzder musí být zdobená (ozdobné švy, kování, cvočky, vyřezávání).
Podpažní pouzdra nejsou povolena.
Způsob střelby: Revolvery mohou být stříleny jakýmkoliv povoleným způsobem, dle
uvážení střelce, včetně stylu Gunfighter.
Oblečení: Košile musí být ve stylu „B“ Western s druky místo knoflíků a jakýmikoliv z
následujících položek: kapsy s kulatým vrškem („Smiley Pockets“), vyšívání, nášivky,
třásně nebo sedlo odlišné barvy. Košile s náprsenkou jsou také povoleny, pokud je na
náprsence zdobení. Kalhoty musí být džínsy, farmářské kalhoty nebo kalhoty s klopou
přes zadní kapsy, poutky na pásek a/nebo třásněmi. Kalhoty musí být nošeny s páskem.
Ženy mohou nosit šaty, sukně nebo dělené jezdecké sukně. Šle nejsou povoleny. Jsou
povoleny klobouky pouze z plsti, ne ze slámy. Klobouky musí být nošeny. Boty musí mít
tradiční vzhled a musí být zdobeny ozdobnými stehy, vícebarevným zdobením, kováním
nebo cvočky. Podrážky musí mít hladký povrch. Šněrovací boty a mokasíny nejsou
povoleny. Westernové ostruhy s řemínky jsou požadovány u mužů.
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Střelec si musí vybrat jednu nebo více z následujících položek: rukavice, šátek se sponou
nebo uvázaný kolem krku, bolo, kabát, vesta, chapsy nebo manžety na ruce.
Očekává se, že oblečení bude celkově zdobené a okázalé. Oblečení kategorie „B“ Western
musí být nošeno během celého závodu a vyhlašování výsledků, s výjimkou formálních
večerních událostí.
Je také povoleno oblečení inspirované hlavními postavami z B–Western filmů. Stále ale musí
mít všechny požadované položky a splňovat výše uvedené požadavky na boty, revolverové
pásy a pouzdra, ostruhy, klobouk a zbraně. Nelze znázorňovat postavy jako John Wayne,
postavy ze spaghetti westernů nebo běžné obyvatele města.
Nedodržení těchto pravidel bude penalizováno jako nedodržení požadavků kategorie. První
porušení je procedura, druhé porušení ve stejném závodu je diskvalifikace ze stage a třetí
porušení ve stejném závodu je diskvalifikace ze závodu.

ŘEŠENÍ PROTESTŮ
Jak je uvedeno v Základním bezpečnostním kurzu rozhodčích, na každém závodu jsou při
střelbě určeny určité pozice/funkce rozhodčích, které vykonávají členové střelecké skupiny. Tito
členové jsou také označování jako určení rozhodčí. Zatímco každý účastník je považován za
rozhodčího zodpovědného za bezpečnost, POUZE tito určení rozhodčí mají právo hodnotit
střelce ať už na palebné čáře nebo mimo ni. Toto právo a zároveň odpovědnost vyplývá z toho,
že sledují missy, střelbu na terče ve správném pořadí, dodržování instrukcí stage, porušování
bezpečnosti, používání povoleného nebo nepovoleného vybavení, používání správné munice,
správnost oblečení a dodržování specifických požadavků kategorií jako například vytváření
dostatečného množství kouře u černopraché munice. POUZE střelec může zpochybňovat
rozhodnutí jakéhokoliv určeného rozhodčího na palebné čáře. Střelec by si měl být vědom toho,
že mu nic nebrání v tom, aby zdvořile vznesl dotaz ohledně každého rozhodnutí učiněného
určeným rozhodčím. Pokud se střelec domnívá, že ho rozhodčí hodnotili nespravedlivě, je třeba
zajistit, aby proběhl následující doporučený proces a při komunikaci byl dodržen odpovídající
„služební postup“.
Pokud má střelec nějaký dotaz, měl by po odchodu ze stage a vybití a uložení svých zbraní
oslovit hlavního rozhodčího/timer operatora. Tato diskuse by neměla zdržovat postup skupiny,
takže by měla být vedena mimo palebnou čáru. Hlavní rozhodčí zdvořile probere se střelcem
jakékoliv nesrovnalosti ohledně bezpečnosti, penalizace nebo pravidel. Pro vysvětlení těchto
nesrovnalostí konzultuje POUZE určené rozhodčí. Ostatní členové skupiny nebo diváci se
NEÚČASTNÍ této diskuze. Rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo vedoucích představitelů
závodu nemůže být napadáno za použití jakýchkoliv pořízených obrazových nebo zvukových
záznamů. Pamatuj, že veškeré pochybnosti jsou VŽDY řešeny ve prospěch střelce. V takové
situaci musí být hlavní rozhodčí zcela objektivní, posoudit dostupné důkazy, pokud je to třeba tak
ověřit pravidla a učinit konečné rozhodnutí. Takže pokud neexistuje naprosto jasný
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důkaz, že střelec netrefil terč, učinil chybu nebo porušil jakákoliv pravidla, musí hlavní rozhodčí
podpořit střelce a oznámit jakékoliv změny ve střelcově hodnocení ihned, jakmile je daná
nesrovnalost vyřešena. V případě že je rozhodnutí hlavního rozhodčího zpochybněno střelcem
nebo určeným rozhodčím, měl by se hlavní rozhodčí obrátit na vyšší instanci dle stanoveného
služebního postupu.
Jakýkoliv protest musí být předán přímo Range Masterovi který by měl pomoci s jeho
rozřešením. Range Master by měl zdvořile vyslechnout jak toho, kdo vznesl protest, tak i určené
rozhodčí a další osoby spojené se situací, kvůli které protest vznikl. Neměl by být brán ohled na
žádné pořízené zvukové nebo obrazové záznamy ani na prohlášení dalších osob. Range Master se
musí snažit, aby co nejlépe objasnil vzniklou situaci, porovnal ji s pravidly a učinil konečné
rozhodnutí ohledně platnosti původního rozhodnutí hlavního rozhodčího. Ve většině případů
bývá Range Master ve výrazné nevýhodě, protože nebyl svědkem dané události, a proto musí
celou situaci zevrubně prozkoumat, často přímo na místě. Protesty týkající se nepovolené
munice, nepovolených zbraní nebo jejich modifikací, nepovoleného oblečení, nedostatečného
kouře u černopraché munice, událostí které se staly mimo palebnou čáru, a podobné incidenty
vyžadují určitý způsob zjišťování a dokumentace a měly by být vedeny s respektem vůči
střelcům, kterých se to týká. V případě protestů/pochyb výše uvedeného typu by se měli určení
rozhodčí vždy obracet o pomoc na Range Mastera. V některých případech může být nezbytné
zjistit informace přímo od střelce, kterého se situace týká. V případě kontroly munice by ji měl
Range Master získat od střelce u nabíjecího stolu, pokud možno až poté, co jsou všechny
střelcovy zbraně nabity. Rychlost střel by měla být měřena jednoduše pomocí chronografu.
Množství vytvořeného kouře u černopraché munice by mělo být měřeno tak, že se střídavě střílí
jeden výstřel s testovanou municí a jeden se „standardní“ municí. Oblečení nebo vybavení by
mělo být pečlivě porovnáváno na požadavky střelecké příručky SASS nebo kurzové materiály.
Klíčovým aspektem je zde objektivita. Range Master se musí na situaci dívat ze všech možných
pohledů a spravedlivě aplikovat pravidla. Pokud Range Master rozhodne, že původní rozhodnutí
hlavního rozhodčího zůstává v platnosti, má protestující ještě jednu možnost.
POUZE střelec, jehož se týkal původní problém, může vznést oficiální protest. S tím je
obvykle spojený poplatek, který je splatný k okamžiku vznesení protestu. Je také dobré mít
k disposici standardní formulář, na kterém se uvede identifikace střelce, údaje o sporné situaci,
identifikace rozhodčích kteří už byli zahrnuti do diskuze ohledně protestu, datum, čas a stage, na
které k situaci došlo. Tento oficiální protest je předložen POUZE řediteli závodu/Match
Directorovi. Jakmile Match Director obdrží protest spolu se souvisejícím poplatkem, určí komisi,
která učiní KONEČNÉ rozhodnutí. Tato komise by měla mít aspoň tři zkušené členy, kteří znají
pravidla a pokud možno nevědí nic o řešené situaci. Na závodech na úrovni státu a vyšší by členy
komise měli být tři Territorial Governors, určení hlavní rozhodčí nebo RO instruktoři.
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Role Match Directora spočívá pouze v administrativním zajištění procesu a ručí za to, že protest
bude řešen spravedlivě. Dále zodpovídá za to, že jakékoliv změny ve střelcově hodnocení budou
správně zaznamenány. Komise musí objektivně vyšetřit situaci za použití všech dostupných
prostředků, zvážit dostupné důkazy v kontextu pravidel konkrétního závodu a učinit KONEČNÉ
rozhodnutí zda původní hodnocení zůstává v platnosti. Pokud je původní hodnocení/rozhodnutí
zvráceno, je střelcovi vrácen poplatek za protest.

Power Factor a jeho kontrola
Jakékoliv pochybnosti ohledně power factoru a/nebo rychlosti střel budou řešeny postupem
popsaným výše v kapitole Řešení protestů. Range Master může také kdykoliv a dle vlastního
uvážení požadovat test jakékoliv munice, u které je podezření že nesplňuje požadavky SASS.
Pokud je kontrolována bezdýmá munice, budou střelci požádáni o poskytnutí pěti kusů munice ke
každé testované zbrani, pokud možno u nabíjecího stolu poté, co už byly nabity. Z každé skupiny
pěti nábojů se z jednoho náboje vytáhne střela a zváží se. Zbývající čtyři náboje se vystřelí skrz
chronograf za použití střelcovy zbraně, ze které byly náboje vyjmuty. Před každým výstřelem
bude ústí hlavně zvednuto do úhlu 80 stupňů a poté sníženo. Pokud bude průměrný faktor čtyř
vystřelených nábojů v hodnotě 60 nebo vyšší A minimální rychlost střely 400 fps, bude střelcova
munice považována za povolenou. Pokud bude průměrný faktor čtyř vystřelených nábojů
v hodnotě nižší než 60 NEBO minimální rychlost střely bude nižší než 400 fps, bude střelec na
poslední odstřílené stage penalizován 30ti sekundami za porušení principu Ducha hry. Každá
další stage střílená stejnou municí bude penalizována stejným způsobem. Jak je uvedeno
v kurzových materiálech, dvě penalizace typu Duch hry vedou k diskvalifikaci ze závodu.
•

Veškerá munice se středovým zápalem používaná v hlavním závodu u bezdýmých kategorií
MUSÍ splňovat nebo převyšovat power factor 60. Penalizace = SOG

•

Veškerá munice se středovým zápalem používaná v hlavním závodu u bezdýmých kategorií
MUSÍ splňovat nebo převyšovat minimální rychlost střely 400 fps. Penalizace = SOG
Rychlost střely u veškeré munice používané v hlavním závodu v revolverech nesmí překročit
1000 fps. Penalizace = MDQ
Rychlost střely u veškeré munice používané v hlavním závodu v puškách nesmí překročit
1400 fps. Penalizace = MDQ
Kontrola rychlosti střel bude provedena střelbou ze střelcovy zbraně, ze které byla munice
vyjmuta.
Střelci si nemohou vybrat zbraň, ze které bude provedena kontrolní střelba.

•
•
•
•
•

VŠECHNY zbraně střelců mohou být kontrolovány bez ohledu na možné rozdíly v rážích
jednotlivých zbraní.
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