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lopussa

Suomenkielinen käännös Classic Old Western Society of Finland ry ja SASS Finland ry.
Alkuperäisteksti löytyy netistä osoitteesta: http://sassnet.com/Shooters-Handbook-001A.php
Sivujako tässä käännöksessä on mahdollisimman sama kuin alkuperäistekstissä (jos lukija haluaa
katsoa miten joku kohta on sanottu alkuperäiskielellä).
Liitekuvia ei ole alkuperäistekstissä.

SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY
SASS on kansainvälinen organisaatio, joka on perustettu vaalimaan ja kehittämään nopeasti
kasvavaa ja laajenevaa COWBOY ACTION SHOOTING™ harrastusta. SASS tukee paikallisia
jäsenyhdistyksiä ja niiden järjestämiä kilpailuja ja järjestää vuosittaisen END of TRAIL™ – Cowboy
Action Shooting maailmanmestaruuskilpailun ja Wild West Jubilee™ - villin lännen juhlan.
Cowboy Action Shooting™ on monimuotoinen amatööri ampumaurheilulaji, jossa kilpaillaan
tyypillisesti vanhan lännen kesyttämisen aikaan käytetyillä asemalleilla: yksitoimisilla revolvereilla,
vipulukkoisilla kivääreillä ja rinnakkaispiippuisilla- tai vanhemmilla kuin 1899-mallia olevilla
pumppu- tai vipulukkotoimisilla haulikoilla. Kilpailut järjestetään ainutlaatuiseen ”Old West-tyyliin”
ja henkeen.
Kilpailijat ampuvat useita yhden – neljän aseen tehtäviä (ampumaosuuksia), joissa käytetään
kiinteitä ja osumaan reagoivia metallitauluja sekä erilaisia pahvitauluja. Pistelasku perustuu
nopeuteen ja tarkkuuteen.
Cowboy Action Shooting™ urheilulajin ainutlaatuisuus perustuu vaatimukseen pukeutumisesta,
joko autenttiseen vanhan lännen, tai jonkin lännen elokuvan tai tv-sarjan mukaiseen
asukokonaisuuteen. Jokaisen harrastajan tulee valita itselleen 1800-luvun jälkipuoliskon mukaisen
ammatin, henkilökuvan tai Hollywoodin lännensankarin mukainen nimi - ALIAS - ja sen mukainen
asu.
ALIAS ja siihen liittyvä henkilöitymä on yksin kyseisen harrastajan käytössä. Nimistä pidetään
rekisteriä eikä SASS salli liian samankaltaisen ALIAKSEN käyttöä. On vain yksi Tex Willer, Kid
Curry tai Pecos Bill.
SASSin jäsenyhdistysten tulee noudattaa ALIASTEN ja jäsennumeroiden yksityisyyttä, sekä
käyttää näitä THE COWBOY CHRONICLESSA™ (SASS) ja CHRONICLESSA (COWS)
julkaistavien artikkelien yhteydessä ja antaa etusija näille, suhteessa henkilöihin, jotka eivät ole
SASS - jäseniä ja kopioivat jonkun virallista aliasta.
Vanhanmallisten aseiden käyttö, Vanhan Lännen asut ja nopeatempoinen kilpailutoiminta
takaavat, että Cowboy - ammunta on näyttävä ja mielenkiintoinen laji sekä kilpailijoiden että
yleisön kannalta.
Tämä käsikirja sisältää SASSin määrittelemät ja Suomessa omaksutut ohjeistukset ja säännöt
Cowboy - ammuntaa varten. Tarkemmin näihin sääntöihin ja käytettävissä oleviin käytäntöihin
sekä rangaistuksiin perehdytään RO I (Range Operations Basic Course) ja RO II (Range Officer
Training Course) kursseilla, joita COWS ja SASS-Finland järjestävät turvakurssien yhteydessä.
Uusin versio ampujan käsikirjasta löytyy alkuperäiskielellä SASSin nettisivuilta (www.sassnet.com)
ja suomeksi COWSin kotisivuilta (www.cows.fi). Sääntöjen ja yleisten ohjeiden tarkoituksena on
suojata lajia joissakin muissa ampumaurheilulajeissa esiintyvältä taktikoinnilta, kikkailuilta ja
teknillistymiseltä, sekä näiden seikkojen negatiivisilta vaikutuksilta lajiin. SASSin perustajat
uskovat, että Cowboy - kilpailut ovat paitsi ampumakilpailuja, myös mahdollisuus hauskaan
yhdessäoloon samanhenkisten ihmisten kanssa.
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PELIN HENKI – SPIRIT OF THE GAME
Cowboy - ammunnan kehittyessä on lajin harrastajiin juurtunut tietynlainen kilpailuasenne, jota
kutsutaan pelin hengeksi. Pelin hengessä kilpaileminen tarkoittaa suoritusten tekemistä vain ja
ainoastaan tehtäväkuvausten mukaisella tavalla ja -järjestyksessä. Kilpailijan ei tule miettiä
keinoja kilpailullisen edun saavuttamiseksi, riippumatta siitä mitä säännöissä ja
tehtäväkuvauksessa on tai ei ole sanottu. Pelin henkeä voisi kutsua yksinkertaisesti hyväksi
urheilijamaisuudeksi. Sanottiinpa sitä sitten miksi hyvänsä, jos sinulla ei ole sitä, ei Cowboy ammunta ole sinun lajisi.
Spirit of the game rikkomus tapahtuu, kun kilpailija tieten tahtoen tai tahallaan jättää
huomioonottamatta tehtävän kuvausta tarkoituksenaan saada kilpailuetua (esim. ottaa
rangaistuksen saadakseen paremman tuloksen, kuin seuraamalla ohjeita) ”kilpailijahan teki vain
virheen” asenteella. Sellaisissa tapauksissa mahdollisten ohilaukausrangaistusten lisäksi
annetaan 30 sekunnin Spirit of the Game rangaistus. Myös sääntöjen vastaisten ammusten käyttö
on myös ”Spirit of the Game”-rikkomus. Kaksi ”Spirit of the Game rikkomusta kilpailussa johtaa
kilpailuhylkäykseen.

ALIAS – NIMEN VALINTA
Jokaisen SASS (COWS-) jäsenen tulee valita itselleen alias, jota käytetään kilpailuissa ja
yhdistyksen tapahtumissa. Aliaksesi tulee kuvata jotain Vanhan Lännen ammattikuntaa tai
henkilöä tai jotain Lännen elokuvan tai TV-sarjan sankaria. Alias ei saa olla kopio jo olemassa
olevasta toisen jäsenen aliaksesta tai se ei saa liian läheisesti muistuttaa sitä. COWSin hallitus
viimekädessä päättää, onko alias hyväksyttävissä.
Seuraavassa ohjeita, joita tulee noudattaa valittaessa omaa aliasta:
• Nimen on oltava ”julkaisukelpoinen” myös ulkopuolisten läsnä ollessa.
• Nimen kopioita ei sallita.
• Jos nimi KUULOSTAA samalta, se on sama.
• Erilaisten liitteiden, kuten ”II”, ”too”, ”toinen”, ym. lisääminen erottamaan nimeä toisesta
samanlaisesta on kielletty.
• Esimerkiksi ”Ranger”-nimen voi erottaa kuulumaan ”Texas Ranger”, mutta ei ”The Ranger”.
John Henry Chisum”- nimen voi muotoilla tyyliin ”Jack Chisum”, mutta ei ”John H. Chisum” tai
”Jon Henry Chisum”.
• Oikeita historiallisia nimiä ei voi muokata uudelleen jotta ne olisivat erilaisia: ”Wyatt Earp” ja
”Marshall Wyatt Earp” käsitetään samaksi nimeksi.
COWS- ja SASS- alias rekisteriin tulee uusia nimiä aina jäsenmäärän lisääntyessä, voit tiedustella
etukäteen, onko aikomasi alias vielä vapaana käytettäväksi.
(http://www.sassnet.com/AliasLookup.php ja http://www.cows.fi/index.php?id=617)
Mikäli käytössä ei ole sopivaa aliasta, käytetään kilpailuissa osallistujan COWS - jäsen numeroa.
Myöhemmät nimenmuutokset ovat mahdollisia ”nimenmuutosmaksua” vastaan.
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VAATTEET JA MUUT VARUSTEET
Cowboy - kilpailut ovat sekoitus historiallista ”re-enactment” harrastusta ja Viikon Westerniä
TV:stä. Kilpailijat saavat mielensä mukaan valita asut, joissa he kilpailevat ja esiintyvät, mutta
kaikkien vaatekappaleiden tulee olla tyypillisiä 1800-luvun lopulla käytettyjä asusteita, joko
historiallisesti oikeita, Lännen elokuvien mukaisia tai televisiosarjoihin perustuvia.
COWS haluaa kiinnittää suurta huomiota kilpailijoiden pukeutumiseen, koska se luo tapahtumiin
oman, täysin muusta ampumaurheilusta poikkeavan, Cowboy - ammunnoille ominaisen leiman ja
tunnelman.
Ampujien lisäksi tulisi tapahtumaa seuraamaan tulevien vieraiden ja perheenjäsenten olla
pukeutuneina kilpailijoita vastaavasti. Ampujien tulee pysyä rooliasussa kaikissa
kilpailutapahtumissa; ruokailussa, palkintojenjaossa, iltajuhlissa jne.
Kaikkia vaatteita ja varusteita TÄYTYY käyttää tarkoituksenmukaisesti, niin kuin on tarkoitettu ja
kuinka niitä on käytetty WANHASSA LÄNNESSÄ (OLD WEST) tai on nähty B-western elokuvissa
tai televisiossa.

SASS ASESÄÄNNÖKSET
Cowboy-ammuntakilpailut on jaettu kolmeen kilpailutyyppiin: päälaji, joukkuelaji ja sivulaji.
Hyväksytyt asemallit vaihtelevat hieman riippuen siitä mihin kilpailutyyppiin ampuja osallistuu.
Kilpailussa saa käyttää alkuperäisiä aseita tai niiden mukaisia kopioita vain jos aseet ovat hyvässä
kunnossa ja turvallisia ampua. Jäljempänä luetellaan hyväksytyt muutokset aseisiin. Vaikka jokin
valmistaja tekisikin aseen tai aseen osan käytettäväksi lajissa, tai jokin ase olisi saatavilla, ei se
välttämättä merkitse sitä että aseen tai sen osan käyttäminen olisi sallittua. Vain jäljempänä
luetellut muutokset on sallittu, kaikki muut muutokset on kielletty. Kaikki ampumalajit voivat olla
vaarallisia eikä aseiden muutostöitä tai varmistimien ja muiden turvajärjestelmien muutoksia
suositella. Kilpailijat ovat itse vastuussa aseisiinsa tehdyistä muutoksista, riippumatta yhdistysten
tai niiden toimihenkilöiden päätöksistä. Asevalmistajien ohjeisiin suositellaan tutustumista ennen
aseiden modifiointia. Kaikkien tuliaseiden tulee toimia kuten niiden 1800-lukulaiset esikuvat ja olla
turvallisia käyttää.
Vaikka aseen toiminnan parantamiseen pyrkiminen onkin ymmärrettävää, tulee muutostöissä
käyttää harkintaa ja muistaa, että vain tässä käsikirjassa hyväksytyt muutokset ovat sallittuja.
SASS ylläpitää listaa hyväksytyistä asemalleista, osista ja muutoksista. Muutoksien, uusien osien
tai aseiden lisäystä hyväksyttyjen listalle voi ehdottaa SASS:lle.
Jokainen tehtävä eli stage jossa käytetään sääntöjenvastaista asetta tai muutosta hylätään.
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KAIKKIA ASEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET









Kaikkien aseiden tulee toimia mekaanisella iskurilla ja ajopanoksen sytyttäminen pitää
tapahtua joko keskisytytteisellä-, reunasytytteisellä- tai perkussionallilla. Kaikki muut
patruunan laukaisemiseen käytettävät tavat on kielletty.
Aseen sisälle tehtävät muutokset, joita ei ole mainittu näissä säännöissä ja jotka eivät näy
ulospäin kun ase on suljettuna, on sallittu sillä edellytyksellä, etteivät muutokset vaikuta
aseen käyttämiseen tai ole ristiriidassa säännöissä mainittujen muutosten kanssa.
Aseen laukaisu- ja viritysmekanismiin ei saa tehdä mitään muutoksia jotka vaikuttavat
aseen toimintatapaan, esimerkiksi rekyyliin tai palokaasujen käyttöön perustuva
viritysjärjestelmä on ehdottomasti kielletty. (Suomessa tällainen muutos olisi myös aselain
vastainen.)
Kaikki aseet saa entisöidä tai korjata alkuperäistä vastaavaksi.
Vaihto- ja varaosien materiaali saa poiketa alkuperäisestä, kunhan kyseinen materiaali ei
ole kiellettyjen listalla.
Kaikkia aseen osia saa hioa, kiillottaa tai niiden profiilia muuttaa ja niitä voi myös korvata
vastaavilla osilla, jos sitä ei ole kielletty näissä säännöissä.
Kantohihnat on sallittu pitkissä aseissa. Kantonauhat on sallittu käsiaseissa.

ISKURIT








Iskuri voidaan vaihtaa tai korvata vain iskurilla joka on suunniteltu samankokoiseen runkoon,
(esim. pienirunkoisen revolverin iskuria ei saa asentaa suurirunkoiseen eikä päinvastoin).
Iskuriin saa tehdä sisäisiä muutoksia, (esim. revolverin iskuriin saa tehdä puolivirekynnen).
Ruger Super Blackhawk/Montado tyylin revolverien iskurit (esim. madallettu ja levennetty
iskuri) ovat hyväksyttyjä sekä säädettävillä että kiinteillä tähtäimillä varustetuissa
revolvereissa.
Iskuriin saa asentaa rajoittimen iskuriliikkeen ja ajoituksen kontrolloimiseksi.
Iskurin viritysliikkeen pituutta voidaan säätää kaikissa revolvereissa.
Iskuriin leikattua tähtäinuraa (esim. Colt Dragoon, Colt Navy jne. kuva 2) voidaan leventää.
Iskuriin kuuluvat karhennukset voi tehdä uudestaan.

PIIPUT










Piiput ja panospesät voidaan työstää käyttämään mitä tahansa sääntöjen kyseiselle
asetyypille sallimaa kaliberia tai patruunaa kunhan turvalliset ainevahvuudet säilytetään.
Alkuperäisen piipun saa vaihtaa uuteen kunhan piipun malli (pyöreä, kulmikas jne.) on
kyseisen asemallin mukainen.
Piippuja saa lyhentää ja/tai piipun suuta avartaa. (Crowning).
Kiväärin piipun minimipituus on 16 tuumaa eli 40,64cm.
Kiväärin piippua voidaan muuttaa niin että siihen voidaan asentaa aseen omasta
makasiinista poikkeava mutta asetyypille kapasiteetiltaan ja malliltaan tyypillinen makasiini.
(esimerkiksi Winchester 1873 malli, jossa on 15 patruunan makasiini, voidaan muuttaa
käyttämään lyhyempää 10 patruunan makasiinia.)
Piippua voidaan muuttaa niin että siihen voidaan asentaa ajalle tyypilliset tähtäimet joista
lisää Tähtäimet-osiossa.
Haulikon piippujen minimipituus on 18 tuumaa eli 45,72cm.
Haulikossa saa olla vaihtosupistajat kunhan ne eivät ulotu piipunsuun ulkopuolelle.
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Raskaiden kilpailu- tai ”Bull Barrel’-tyyppisten piippujen käyttö revolvereissa on kielletty.
Piippujen materiaali täytyy olla terästä tai rautaa.
Näkyvät piippupainot on kielletty.
Kompensaattorit on kielletty.

LIIPAISIMET JA LIIPAISINKAARET







Liipaisimien profiilia saa muuttaa.
Liipaisimen asentoa saa muuttaa.
Liipaisimeen saa asentaa rajoittimen.
Haulikon liipaisinkaariin saa asentaa nahasta tai muusta luonnonmateriaalista valmistetun
suojan.
Rinnakkaispiippuisen haulikon liipaisinkaaren taivuttaminen niin, että liipaisimet ovat
paremmin esillä, on kielletty.
Liipaisimeen ei saa asentaa levennyspaloja.

TUKIT JA KAHVAT











Tukin pituutta tai tyyppiä voidaan muuttaa tai se voidaan vaihtaa toisen tyyppiseen tukkiin
(esimerkiksi karbiinin tukki voidaan vaihtaa kiväärin tukkiin tai päinvastoin).
Aseen perän tai etu/takatukin sekä revolverin kahvalevyt saa karhentaa tai kaivertaa.
Kiinteästi asennetut rekyylin vaimentamiseen tarkoitetut perälevyt kiväärin ja haulikon
tukeissa ovat sallittuja, kunhan ne eivät ole säädettävissä.
Perälevyn mallin voi vaihtaa toiseen, ajanmukaiseen tai alkuperäiseen malliin.
Tukkiin tai perälevyyn saa kiinnittää nahkaa tai muuta luonnonmateriaalia.
Tämä koskee myös tukin ”ranne”/kahva osa.
Luonnonmateriaalit, tai niitä jäljittelevät materiaalit, ovat sallittuja, kunhan kahvaa tai tukkia ei
ole muotoiltu ”tarkkuusammunta-malliseksi kahvaksi tai tukiksi”, eli niiden muoto on sama
kuin alkuperäisissä aseissa.
Revolverin kahvan täytyy muodoltaan seurata kahvarungon etu- ja takalinjoja, mutta se saa
ulottua kahvarungon alapuolelle.
Nykyaikaiset kumi- ja tarkkuuskahvat, kitkateipit ja vastaavat pitoa parantavat ratkaisut on
kielletty.
Rinnakkaispiippuisissa, vipulukko ja kertalaukaus haulikoissa saa käyttää piipun päälle
pujotettavaa nahkapalaa etukäden suojaamiseksi kuumuudelta tai korjaamiseen.
Pumpputoimisen haulikon etutukkiin tai kahvaan ei saa lisätä nahkaa tai vastaavaa pitoa
parantavaa materiaalia.

TÄHTÄIMET
KAIKKIA ASEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT




Tähtäimien täytyy näyttää ulkonäöltään aikakaudelle tyypillisiltä - nuppi-, levy- tai
tolppamalliset tai erikseen hyväksytyt etutähtäimet (kuten XS Cowboy Express - kuva 3), jotka
on valmistettu teräksestä, raudasta, norsunluusta tai sitä muistuttavasta keinotekoisesta
materiaalista, messingistä, kullasta, tinasta, kuparista tai hopeasta ovat sallittuja.
Kaikki muut paitsi edellä mainittujen materiaalien värit tai itsevalaisevat ja loistevärit on
kielletty niin etu- kuin takatähtäimissä.
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Etu- ja takatähtäimet saa mustata maalaamalla tai pinnoittamalla edellä mainituilla
materiaaleilla. Jos mustaaminen, maalaaminen tai pinnoittaminen tehdään revolverin
etutähtäimeen, sen täytyy peittää tähtäimen koko takaosa antamaan vaikutelma
täysmateriaalista.
Kaikkien takatähtäimien hahloja saa suurentaa.
Etutähtäimen korkeutta saa muuttaa osumapisteen säätämiseksi.
Etutähtäimen takapinnan saa karhentaa.

TÄHTÄIMET – KIVÄÄRI









Tukkiin asennettavien diopteritähtäimien reikälevyt ja kupit saavat olla vaihdettavia.
Sulkulaitteeseen ja lukkorunkoon asennettavat tähtäimet ovat kiellettyjä.
Piippuun saa työstää urat tähtäimien asennusta varten.
Beech- tyyppisten etutähtäimien (kuva 4) ja tähtäintunneleiden käyttö on sallittu.
Etutähtäimessä saa olla teräksestä, raudasta, norsunluusta tai siltä näyttävästä
keinomateriaalista, messingistä, kullasta, tinasta, kuparista tai hopeasta valmistettu nuppi tai
insertti. Nupin tai insertin tulee olla materiaalin värinen.
Takatähtäimessä saa käyttää inserttiä helpottamaan tähtäimen säätöä kunhan se on saman
värinen kuin takatähtäin.
Ramppityyppisten etutähtäimien käyttö on sallittu, jos se on aseen alkuperäinen
tähtäintyyppi.
Nykyaikaiset säädettävät piippuun tai lukkorunkoon asennettavat tähtäimet on kielletty.

TÄHTÄIMET - REVOLVERI – KIINTEÄT TÄHTÄIMET






Kiinteä tähtäimisissä revolvereissa saa käyttää vain alkuperäismallisia piippuun kiinnitettyjä
kiinteitä ja yksinkertaisia nuppi-, levy- tai tolppamallisia metallitähtäimiä.
Ainoastaan yksinkertaiset, runkoon, iskuriin tai aseen avaamiseen tarkoitettuun
lukkomekanismiin (Esimerkiksi Schofield, kuva 5) työstetyt avotähtäimet ovat sallittuja.
Ramppityyppiset etutähtäimet on kielletty.
Helmipäiset tolppamalliset etutähtäimet tai insertit on kielletty.
Hyväksytyt poikkeukset: Alkuperäisissä ”opentop” patruunarevolvereissa, nallilukko ja
patruunakonversioissa ja niihin perustuvissa uustuotantorevolvereissa voidaan käyttää
lohenpyrstöuraan asennettuja etu- tai takatähtäimiä jos tähtäimen malli on alkuperäisen
mukainen. Beretta Laramien takasalpa säädettävine takatähtäimineen voidaan korvata
”Russianin” takasalvalla (kiinteällä tähtäimellä) tarkoituksena säilyä kiinteä tähtäimisenä
revolverina. Kaikki muut revolverimallit valmistajasta riippumatta joissa käytetään
säädettäviä tai lohenpyrstöuraan asennettuja tähtäimiä kuuluvat säädettävät tähtäimet
revolvereihin.
TÄHTÄIMET - REVOLVERIT – SÄÄDETTÄVILLÄ TÄHTÄIMILLÄ






Säädettävätähtäimisissä revolvereissa saa käyttää lohenpyrstöuraan asennettuja tai muuten
säädettäviä takatähtäimiä ja/tai lohenpyrstöuraan asennettuja etutähtäimiä.
Säädettävätähtäimisen revolverin etutähtäimen takapinnan saa muotoilla uudestaan,
esimerkiksi pyöristää.
Ramppityyppistä etutähtäintä saa käyttää jos se on aseen alkuperäinen malli.
Helmipäiset tolppamalliset etutähtäimet tai insertit on kielletty.
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Säädettävätähtäimisen revolverin TAKATÄHTÄIMEN voi vaihtaa samankokoiseen ja
tyyppiseen jälkituotantotähtäimeen. Nykyaikaiset tarkkuusammuntaan tarkoitetut tähtäimet
(esim. Bomar ja Millet tyyppiset) on kielletty.
Takatähtäimessä saa käyttää inserttiä helpottamaan tähtäimen säätöä kunhan se on saman
värinen kuin takatähtäin.
Säädettävätähtäimisen revolverin ETUTÄHTÄINTÄ ei saa muotoilla niin että sen takaprofiili
on taaksepäin viistottu.
TÄHTÄIMET – HAULIKKO



Etutähtäin saa olla nuppi- tai tolppamallinen.

ASEIDEN KORISTELU






Ajanmukaiset niittikoristeet, kaiverrukset, karhennukset, upotukset ja muut vastaavat
koristeet ovat sallittuja aseiden tukeissa ja kahvoissa kunhan ne eivät muuta kahvaa
tarkkuusammuntatyyppiseksi tai toimi muuten erityisenä otetta parantavana rakenteena.
Aseen lukkorungon, kahvarungon, rullan ja piipun kaivertaminen on sallittua, kunhan
kaiverrukset eivät toimi otetta parantavana otepintana.
Kahvarunkoa ei saa karhentaa, kaivertaa, loveta tai muutenkaan muokata parantamaan
otetta kahvasta.
SASS-hyväksytyn tuliaseen pinnan saa lasikuulapuhaltaa kevyesti.
Metallipinnat voidaan pitää luonnollisen värisenä, sinistää tai ruskistaa eli jaloruostuttaa tai
pinnoittaa esimerkiksi nikkelillä, kullalla tai hopealla, mustata, kirjokarkaista, vanhentaa tai
niihin voidaan tehdä jalometalliupotuksia.

RUUVIT


Tehdas ruuvit saa vaihtaa kuusiokolo- tai toisentyyppisiin ruuveihin.

RUNGOT JA LUKKORUNGOT







Runkoon ja lukkorunkoon saa tehdä kierteet esimerkiksi hyväksytyn tähtäinmallin asennusta
varten.
Ruger Blackhawkin ja Ruger Old Armyn, säädettävillä tähtäimillä, runkoa voidaan muokata
poistamalla takatähtäin ja hitsaamalla tähtäimen asennusura umpeen, muotoilemalla rungon
yläsilta uudestaan ja leikkaamalla uusi tähtäinura runkoon kuten Colt SAA:ssa. Näin
muutetun rungon kanssa täytyy käyttää normaalin Vaqueron tyyppistä piippua ja iskuria sekä
alkuperäistä kahvarunkoa jos asetta käytetään kiinteätähtäimisenä revolverina.
Nallilukkoinen revolveri voidaan muuttaa käyttämään patruunoita ajalle tyypillistä mekanismia
käyttäen. Niiden rekyylikilpeen voidaan myös asentaa kapea CAP GUARD ja iskuria saa
ohentaa viistämällä iskuvasaran alapintaa (Manhattan modification). Replika
nallilukkorevolverien runkoa saa muotoilla muistuttamaan alkuperäisen mallisia aseita.
Pumpputoimisen haulikon hylsynpoistoporttia ei saa muuttaa.

LATAUSVIVUT




Kiväärien latausvivut voidaan korvata ”John Wayne” – mallisilla ylisuurilla vivuilla.
Kaikkien kiväärien latausvivut voidaan päällystää nahalla tai muulla luonnonmateriaalilla.
Erilaiset sormien liikettä vivun renkaan sisällä ehkäisevät tai voimakkaasti rajoittavat täytteet
on kielletty.
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”John Wayne” vipuja lukuun ottamatta kaikkien vaihtovipujen tulee olla samaa kokoa ja
muotoa kuin alkuperäinen.

Vipua saa leikata ja hitsata edellyttäen, että ulkopuolinen perusmuoto ja koko eivät muutu.

1873 mallin vivun saa vaihtaa 1866 mallin vipuun.

Kaikkien vipulukkokivääreiden latausvivun liike tulee olla vähintään 104,78 milliä (4-1/8”)
mitattuna seuraavasti:
Lukko suljettuna otetaan mitta 3 tuumaa eli noin 76,2 mm liipasimen takareunasta taaksepäin
kohdasta, jossa liipasimen reuna menee rungon sisään. Tämä kohta merkitään tukin
latausvivunpuoleiselle reunalle ja latausvipuun tukin puolelle esimerkiksi teipillä tai kuminauhalla.
Avataan lukko ja mitataan näiden kahden merkin välinen etäisyys latausvivun ollessa liikkeensä
ääripäässä (kuva 6).
Poikkeus: Browning BL-22 kaliiperissa 22 on sellaisenaan luvallinen Buckaroo luokkaan ja 22 kal.
kiväärien sivulajeihin.

PATRUUNOIDEN SYÖTTÖ- JA LATAUSMEKANISMIT





Kiväärin patruunahissiä ja/tai – nostinta saa keventää, hitsata, muokata tai sen voi vaihtaa
kokonaan.
Vipulukkoisen haulikon saa muuntaa niin että kahden patruunan yhtäaikainen lataaminen
syöttämällä ne suoraan panospesään on mahdollista.
Nallilukkorevolverin latausvipuja voidaan muokata tai ne voidaan poistaa piipun pituuden
muuttamisen yhteydessä.
Nallilukkorevolverin luodinasetusmekanismia voidaan muuttaa tai se voidaan poistaa
kokonaan luodin asetussyvyyden säätämiseksi.

NALLIPIIKIT




Nallipiikkiä saa pidentää.
Nallipiikin tai sen jatkopalan takaosan ulospäin näkyvää muotoa ei saa muuttaa.
Nallipiikin tai sen jatkopalan takaosaan ei saa asentaa kitkaa vähentävää mekanismia kuten
laakerointia.

REKYYLINPOISTAJAT


Aseisiin asennettavat sisäiset rekyylinpoistajat ovat sallittuja.

REVOLVERIN EJEKTORIT


Colt tyyppiset ”Bullseye” tai puolikuun muotoiset ejektoritangot saa asentaa.

REVOLVERIN KAHVARUNGOT




”Birdshead” kahvarungot ja kahvat saa asentaa kaikkiin SAA tyypin aseisiin
Kahvarunkoja saa vaihtaa, pyöristää tai pidentää (esim. SAA kahvarungon vaihtaminen 1860
Army kahvarunkoon tai päinvastoin).
Messinkiset tai alumiiniset kahvarungot on sallittu.
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REVOLVERIN RULLAN AKSELIT



Rullan akselia saa lyhentää.
Ruuvia saa käyttää rullan akselin paikalleen kiinnittämiseen.

REVOLVERIN RULLAT








Keskisytytys ja reunasytytys aseen rullassa tulee olla vähintään viisi ja enintään kuusi
patruunapesää.
Rullan etupää saadaan viistää.
Urittamaton rulla saadaan urittaa (fluted).
Rullan lukitus urien johtourat saa leventää tai pidentää.
Revolverin rullan liikkeen saa muuttaa molempiin suuntiin pyöriväksi.
Rullat saa porata tai holkittaa mille tahansa sallitulle kaliiperille edellyttäen, että aseen
käyttöturvallisuus ei vaarannu.
Rullan materiaali saa olla vain terästä tai rautaa.

HAULIKON TAITTOMEKANISMI




Sisäisiä muutoksia tai lisäyksiä taittuvan haulikon vahingossa sulkeutumisen estämiseksi saa
tehdä.
Taittuvan haulikon avautumiskulmaa saa lisätä.
Taittuvan haulikon avausvipu saa olla taivutettu sivuun enintään 1/2 tuumaa (12,7mm)
keskilinjasta vivun ulkoreunaan mitattuna. (kuva 9)

KIVÄÄRI – YLEISTÄ
Kivääreiden ja karbiinien joita käytetään pää- tai sivulajeissa täytyy olla alkuperäisiä tai
nykyaikaisia kopioita vipu- ja pumpputoimisista kivääreistä joita on valmistettu noin 1860 – 1899
välisenä aikana. Kivääreissä täytyy olla putkilipas ja ulkoinen iskuri. Laatikko- ja irtolippaat on
kielletty. Tietyissä ampumaluokissa kiväärille ja sen käyttämille patruunoille on asetettu erilliset
vaatimukset. Katso lisätiedot ampumaluokkakohtaisista säännöistä.

KIVÄÄRI – KALIBERIT JA PATRUUNAT




Patruunan täytyy olla keskisytytteinen. Vähintään kaliberia.32 ja enintään kaliberia.45
Patruunan täytyy olla yleistä revolverikaliberia, esimerkiksi.32–20, .32 Magnum, .357
Magnum, 38 Special, .38-40, .44-40, .44 Special, .44 Magnum tai .45 Colt. Ainoat hyväksytyt
poikkeukset ovat .25–20 ja.56–50. Kiväärikaliberit kuten.30–30 tai.38–55 on kielletty.
Buckaroo/Buckarette luokan kilpailijat, jotka käyttävät 22 kaliberin aseita, saavat käyttää vain
normaalilähtönopeuksista.22 kaliberin reunasytytteistä patruunaa.
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REVOLVERI – YLEISTÄ
Pääluokkien kilpailuissa on sallittu vain ennen vuotta 1899 valmistetut yksitoimiset revolverit tai
niiden kopiot ja SASS hyväksytyt yksitoimiset säädettävätähtäimiset revolverit. Käytettävä
revolverityyppi riippuu luokasta, jossa kilpailija ampuu. Tähtäimet ovat määräävä tekijä
luokiteltaessa asetta johonkin luokkaan. Jotkut luokat vaativat tietyn ase / patruunayhdistelmän
käyttöä. Katso tarkemmin ampumaluokat kohdasta.
Suorituspaikalle saa viedä korkeintaan kaksi päälajeissa hyväksyttyä revolveria.

REVOLVERI - KALIBERIT JA PATRUUNAT





Patruunan täytyy olla keskisytytteinen, vähintään kaliberia.32 ja enintään kaliberia.45 tai
nallilukkorevolveri vähintään kaliiperissa .36 ja enintään .45.
Patruunan täytyy olla yleistä revolverikaliberia, esimerkiksi.32–20, .32 Magnum, .357
Magnum, .38 Special, .44-40, .44 Magnum tai .45 Colt.
Normaalilähtönopeuksinen.22 kaliiberin reunasytytteinen patruuna on sallittu vain Buckarooluokassa.
Vaikka.32 kaliberin patruuna- ja.36 kaliberin mustaruutirevolverit ovat sallittuja, niiden teho ei
välttämättä riitä reaktiivisten, esimerkiksi kaatuvien taululaitteiden kanssa.

HAULIKKO – YLEISTÄ
Mikä tahansa, malliltaan vuosille 1860 – 1899 tyypillisesti sattuva rinnakkais- tai yksipiippuinen
haulikko, sisä- tai ulkopuoliset iskurit, yksi tai kaksiliipaisiminen on sallittu. Automaatti ejektorit on
sallittu VAIN yksipiippuisissa, vipulukkoisissa ja pumpputoimisissa haulikoissa.
Rinnakkaispiippuisissa haulikoissa ei saa olla automaattiejektoria. Ajankohtaan sopivat
yksipiippuiset, vipulukkoiset, putkimakasiinista syöttävät haulikot, joissa on ulkopuolinen iskuri,
joko alkuperäisenä tai replikana. Ainut sallittu pumpputoiminen haulikko
on Winchester malli 1897. Sotilasmallin haulikko (Trench Gun) ei ole sallittu. Jotkut kilpailuluokat
vaativat määrätyntyyppisen haulikon ja ampumatarvikkeen käyttämistä ko. luokassa,
katso tarkemmat tiedot ampumaluokka - luettelosta.
HAULIKKO - KALIBERIT JA PATRUUNAT




Rinnakkais-, yksipiippuinen sekä vipulukkoinen haulikko, keskisytytteinen patruuna ja kaliberi
vähintään 20 ja korkeintaan 10
Pumpputoiminen haulikko, keskisytytteinen patruuna ja kaliberi vähintään 16 ja korkeintaan
12.
Rinnakkais- tai yksipiippuinen sekä vipulukkoinen haulikko kalibereissa .410, 28 ja 32 on
sallittu ainoastaan Buckaroo-luokassa.

KAIKKI ASEISIIN TEHTÄVÄT ULKOISET MUUTOKSET JOITA EI OLE ERIKSEEN NÄISSÄ
SÄÄNNÖISSÄ HYVÄKSYTTY ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
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MUUT HYVÄKSYTYT ASEMALLIT.
Seuraavat aseet on erikseen hyväksytty käyttöön:

Pienirunkoiset Model P-revolverit, kuten Cimarron Firearmsin Lightning, Ubertin Stallion ja
Rugerin Single Six kaliberissa.32 H&R Magnum.

Henryn Big Boy Rifle (ei hyväksytty Classic Cowboy/Cowgirl-luokissa).

US Firearmsin Omni Potent Revolver.

Marlinin 1894 Tube Feed Rifle kaliberissa.32 H & R Magnum.

Alkuperäinen tai kopio Nagantin Single Action Revolverista.
ASEKOTELOT, PATRUUNAVYÖT JA BANDOLEERIT













Kaikki käsiaseet tulee kuljettaa turvallisessa kotelossa, josta ase ei pääse tippumaan
normaalin liikkumisen yhteydessä.
Päälajeissa käytettävät kotelot täytyy sijoittaa asevyöhön napalinjan eri puolille vähintään
kahden nyrkinleveyden etäisyydelle toisistaan. (HUOM: Taskuaseiden ja Derringerien kotelot
eivät ole ”päälaji-koteloita”)
Kotelon vertikaalinen kallistuskulma ei saa ylittää 30 astetta kun se on kiinni vyössä, joka on
puettuna ampujan päälle.
Tehtävän aikana tarvittavat patruunat/varapatruunat täytyy kuljettaa bandoleerissa, panos
vyön-/haulikon panosvyön lenkeissä, pussissa, kotelossa tai taskussa tai asettaa
tehtäväkuvauksen mukaisesti radalle. Nahkaiset vyön ympärille pujotettavat
patruunalenkkejä sisältävät lisäpalat ovat sallittuja, mutta niitä ei saa asettaa patruunavyössä
olevien haulikonpatruunoille tarkoitettujen lenkkien päälle. Haulikon patruunalenkit tulee olla
yhdessä rivissä. Kiväärin tai revolverin patruunoita ei saa kuljettaa
haulikonpatruunalenkeissä. Patruunoita ei myöskään saa kuljettaa suussa, korvissa,
nenässä, rintojen välissä tai muissa ruumiin onkaloissa.
Bandoleerien, patruunavöiden ja – taskujen tulee olla perinteisen mallisia, (esimerkiksi
bandoleerin tulee olla löysästi istuva eikä sitä saa kiinnittää muihin varusteisiin millään tavalla
liikkumisen estämiseksi). Nykyaikaiset, avattaessa auki kääntyvät patruunataskut,
viranomais- ja sotilasmalliset patruunalenkit, ranteisiin tai kyynärvarsiin kiinnitetyt bandoleerit
ja vastaavat on kielletty. Patruunataskuissa pitää olla läppä tai kansi, patruunoiden pitää olla
taskussa irrallaan eikä patruunataskun sisällä saa olla patruunoiden noukkimista nopeuttavia
rakenteita.
Patruunalenkkejä ei saa pinnoittaa muovilla eikä metallilla. Kuitenkin koko patruunalenkin
saa valmistaa metallista.
Haulikon patruunalenkkeihin ei saa mahtua enempää kuin kaksi patruunaa per lenkki.
Kiväärin ja revolverin patruunalenkkeihin ei saa mahtua kuin yksi patruuna kerrallaan.
Patruunavöitä täytyy pitää siten, että kaikki patruunat ovat navan tasolla tai sen alapuolella .
Haulikon patruunalenkkien täytyy seurata ampujan vartalon muotoa eikä niitä saa kallistaa
ulospäin.
Aseisiin kiinnitettävät patruunalenkit on kielletty.
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AMPUMATARVIKKEET
Kaikissa SASS kilpailuissa käytettävien keskisytytteisten patruunoiden minimitehovaatimus
kaikissa savuttomissa luokissa on iskuvoimakerroin vähintään 60 ja lähtönopeus vähintään 400
fps (122 m/s). Revolverien maksimilähtönopeus on 1000 fps (305 m/s) ja kiväärien 1400 fps (427
m/s). Taskuaseiden, derringerien ja pitkänmatkan kiväärien voimakerrointa ja lähtönopeutta ei ole
rajoitettu.
Voimakerroin lasketaan kertomalla luodin paino lähtönopeudella ja jakamalla tulo luvulla 1000.
Seuraavassa esimerkkejä:
100 grainin luoti, lähtönopeus 600 fps, voimakerroin on 60 (100x600)/1000=60.00
77 grainin luoti, lähtönopeus 800 fps, voimakerroin on 61,6 (77x800)/1000=61.60
200 grainin luoti, lähtönopeus 400 fps, voimakerroin on 80 (200x400)/1000=80.00















Kilpailija on vastuussa vääränlaisen ampumatarvikkeen mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista maalilaitteille tai ihmisille. Mikäli ampumatarvikkeista annettuja määräyksiä
rikotaan, hylätään kilpailija välittömästi koko kilpailusta.
Revolverien ja kiväärien luotien tulee olla täysin lyijyluoteja. Ne eivät saa olla vaipallisia,
puolivaippaisia, tulikilvin varustettuja tai pinnoitettuja (plated or copper washed). Siis täysin
lyijyä. Molydisulfidi, polymer päällystetyt tai vastaavasti käsitellyt luodit ovat kuitenkin
sallittuja.
Revolvereissa ja kivääreissä ei saa käyttää moniluoti latauksia. Useamman ”projektiilin”
samassa hylsyssä sisältävät lataukset ovat kiellettyjä.
Patruunat, joissa luoti on istutettu hylsyn suun reunan alapuolelle, ovat kiellettyjä.
Puhuttaessa tämän käsikirjan yhteydessä mustasta ruudista, tarkoitetaan sillä Mustaa ruutia,
tai mustaruuti ”korviketta” (substitute) kuten Pyrodex, 777, APP tai muita näihin verrattavia
aineita suustaladattaviin aseisiin. Nitroselluloosaa sisältävät aineet ovat kielletty mustaruudin
korvaajana.
Kaikenlaiset savuttoman- ja mustan ruudin sekalataukset (duplex lataukset) ovat erityisesti
kiellettyjä KAIKISSA luokissa (Esim. Blackhorn 209).
Haulikonpatruunan haulikoon tulee olla enintään #4 (3,25 mm) lyijyhaulit kaikissa
tapahtumissa (teräs- ja pinnoitetut haulit ovat kielletty).
Magnum ja High Velocity haulikonpatruunat ovat kielletty.
Haulikon hylsyjä ei uudelleen ladattaessa saa supistaa kyseistä kaliiperia normaalia
pienemmiksi.
Haulikon hylsyä ei saa käsitellä siten, että haulilatauksen, haulitulpan ja välitulpan voi ampua
yhtenä kiinteänä ammuksena.
Pumppu- ja vipulukkotoimisiin haulikoihin saa päälajeissa ladata enintään vain kaksi
ampumakelpoista patruunaa kerralla, ellei tehtäväkuvauksessa muuta määrätä.
Joukkuekilpailuissa haulikot saa ladata täyteen kapasiteettiinsa.
Kaikki keski- ja reunasytytyspatruunat tulee ladata luodin, ruudin ja nallin osalta
metallihylsyyn, joka on mitoiltaan täsmälleen aseen patruunapesään sopiva. Nallin tulee olla
tyypiltään ja sytytysmassaltaan iskuun reagoiva. Nallimassan tule sijaita hylsyn kannan
keskiosassa tai ulkoreunassa. Sähköisesti laukaistavat ampumatarvikkeet on kielletty.
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AMPUMALUOKAT
SASS jakaa ampumaluokat perustuen ikään, sukupuoleen, pukeutumiseen, varusteisiin,
ampumatyyliin ja/tai ruutiin. Ikään perustuvan luokan määrää kilpailijan ikä kilpailun ensimmäisenä
päivänä. Kaikki SASS luokat voidaan jakaa sukupuolen mukaan: esim. Lady Duelist, Lady
Gunfighter, Lady 49’er, Lady Wrangler, jne. Kilpailija voi kilpailla missä tahansa luokassa mihin
hän soveltuu. Ei ole miesten luokkia.
Seuraavaa yleissääntöä tulisi noudattaa kaikissa ampumatyyliin/asusteisiin perustuvissa luokissa
kun niitä jaetaan ikäryhmien perusteella: Luokan perusrajoituksia ja sääntöjä sovelletaan ensin, ja
ikärajoja toissijaisesti.

IKÄÄN PERUSTUVAT

















Mikä tahansa pääluokkiin hyväksytty revolveri (hyväksytyt säädettävät tähtäimet on sallittu).
Revolverilla saa ampua millä tahansa tyylillä paitsi Gunfighter.
Kaikki päälajeissa SASS-hyväksytyt haulikot ja kiväärit on sallittu.
Kaikki SASS-hyväksytyt patruunat on sallittu.
Juniorit ovat iältään 16 tai alle. Luokka voidaan jakaa iän tai sukupuolen mukaan.
Suositeltava jako on ”Young Guns” 14–16 vuotta ja ”Buckaroos” 13 ja alle. Varovaisuutta on
noudatettava hyväksyttäessä alle 14 vuotiaita kilpailijoita. Paikalliset lait, säädökset ja
vakuutukset voivat rajoittaa ikään perustuvia luokkia.
Vanhempien suostumus ja valvonta vaaditaan kaikilta alaikäisiltä (alkuperäistekstissä alle
21v) kilpailijoilta.
”Buckaroot” käyttävät revolvereita, kivääreitä ja haulikoita jotka täyttävät ulkoiset
vaatimukset, mutta voivat olla .22 LR kaliberin revolvereita ja kivääreitä sekä .410, 28 tai 32
kaliberin haulikoita. Näissä aseissa käytetään standardi panoksia. Kaatuvien taulujen ei
tarvitse kaatua Buckaroo luokan ampujilla. Osumat lasketaan kun laukaus on selvästi osuma.
Buckaroo luokan ampujille PITÄÄ olla kaikille lentäville haulikkomaaleille korvaava taulu.
Buckaroo luokan kilpailijoiden, jotka ampuvat keskisytytteisillä patruunoilla käsiaseissa ja/tai
kiväärissä, täytyy noudattaa keskisytytteisten patruunoiden voimakerroin ja lähtönopeus
vaatimuksia.
Cowboy luokassa saavat kilpailla kaiken ikäiset kilpailijat.
Wrangler luokan kilpailijat ovat 36 vuotta tai vanhempia.
49’er luokan kilpailijat ovat 49 tai vanhempia.
Seniorit ovat 60 vuotta tai vanhempia. Senior Duelist on myös hyväksytty Duelist luokka.Kts.
Duelist luokan kuvauksesta varustukseen ja ampumatyyliin liittyvät rajoitukset.
Silver Seniorit ovat 65 vuotta tai vanhempia.
Elder Statesmen/Grand Dames ovat 70 vuotta tai vanhempia.

DUELIST





Mikä tahansa pääluokkiin hyväksytty revolveri, kiinteillä tähtäimillä.
Vain Duelist tai Double Duelist tyylejä voi käyttää.
”Duelist tyylissä” revolveri pitää virittää ja laukaista yhdellä kädellä ilman tukea. Ampuja ei
saa koskea vapaalla kädellään revolveriin tai asetta pitelevään käteen ellei kyseessä ole
aseen toimintahäiriö tai aseen vaihtaminen kädestä toiseen.
”Double Duelist tyylissä” revolveri pitää virittää ja laukaista yhdellä kädellä ilman tukea,
kummallakin kädellä. Ampuja siis ampuu kahdella eri revolverilla vaihtaen välillä kättä, siis
yksi ase vasemmalla kädellä ja toinen ase oikealla kädellä. Ampuja ei saa koskea vapaalla
kädellään revolveriin tai asetta pitelevään käteen ellei kyseessä ole aseen toimintahäiriö.
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Missään vaiheessa kilpailija ei saa pitää käsissään kahta ladattua revolveria samaan aikaan
Kaikki päälajeissa SASS-hyväksytyt haulikot ja kiväärit on sallittu.
Kaikki SASS-hyväksytyt patruunat on sallittu.

GUNFIGHTER
















Mikä tahansa pääluokkiin hyväksytty revolveri, kiinteillä tähtäimillä.
Vain Gunfighter tai Double-Duelist-tyylit on sallittu.
”Gunfighter-tyylissä” ammutaan revolveri kummassakin kädessä. Revolverit tulee virittää ja
laukaista yhdellä kädellä, ilman tukea, toinen oikealla kädellä ja toinen vasemmalla kädellä.
Aseiden laukaisemiseen ei ole sääntöä, mutta aseiden laukaiseminen vuorotellen on selvästi
tehokkainta.
Gunfighter, Frontier Cartridge Gunfighter ja B-Western luokat ovat ainoat jossa ampujalla saa
olla käsissään kaksi ladattua revolveria samaan aikaan.
Kilpailijalta joka ampuu Gunfighter tyylillä näissä luokissa on EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ
käyttää ”kahden samanaikaisen ristivedon” tapaa aseita koteloista esille otettaessa tai
palautettaessa koteloihin. Mikäli ammutaan Gunfighter tyylillä (molemmat ladatut aseet
käsissä samaan aikaan), ampujan TAYTYY ampua vasemman puolen revolveri vasemmalla
kädellä ja oikean puolen revolveri oikealla kädellä, riippumatta siitä, kuinka ne vedetään
koteloista. Tämän noudattamatta jättäminen johtaa kasvavaan rangaistukseen ”Ampumisesta
ampumaluokan sääntöjen vastaisesti”. Ristiveto on sallittua kaikissa luokissa kilpailijalle joka
ampuu ”Double-Duelist tyylin” mukaisesti .
Jos tehtäväkuvauksen mukaan tulee ampua 10 laukausta revolverilla peräkkäin tai
tehtävässä käytetään vain yhtä revolveria Gunfighter saa vetää molemmat aseet, mutta
hänen täytyy ampua taulut tehtäväkuvauksen mukaisessa järjestyksessä. Gunfighter voi
käyttää mitä tahansa järjestystä, jota missä tahansa muussa ampumaluokassa voi käyttää.
Tehtäväkuvaukset, joissa määritellään revolverit erikseen esim. ”ensimmäisellä revolverilla /
toisella revolverilla” tai ”kullakin revolverilla” tulkitaan Gunfighter tyylillä ammuttaessa
”ensimmäiset viisi laukausta/ toiset viisi laukausta”.
Kummatkin aseet saa virittää samanaikaisesti mutta ne pitää laukaista vuorotellen osumien
havaitsemiseksi. Gunfighter ei saa koteloida revolvereita tarkoituksena ampua toinen
revolverisarja. Viritettyään Gunfighter ei saa koteloida revolvereita, joissa on vielä
ampumattomia patruunoita, ellei aseita ole vedetty väärään aikaan tai kyseessä ole ase- tai
patruunahäiriö. Vahingossa aseeseen jäänyt ampumaton patruuna aiheuttaa rangaistuksen
ohilaukauksesta paitsi, jos ampumaton patruuna on iskurin alla, jolloin rangaistukseksi tulee
tehtävähylkäys.
Tehtäväkuvaus voi antaa Gunfighter-luokan ampujalle mahdollisuuden asettaa tai uudelleen
asettaa (stage / re-stage) revolverit tehtäväalueelle. Jos tehtäväkuvauksen mukaisesti
käytetään muuta asetta kahden revolveritehtävän välissä tai ampujan kädet ovat muuten
varattuna, (esimerkiksi noppien heiton takia,) revolverit täytyy vetää ja ampua yksi kerrallaan,
ellei tehtäväkuvaus anna mahdollisuutta asettaa revolverit turvallisesti tehtäväalueelle
koteloinnin sijasta. Siinä tapauksessa aseet voidaan vetää samaan aikaan ensimmäisten
viiden laukauksen ajaksi, asettaa turvallisesti tehtäväalueelle ja ottaa uudelleen käyttöön
seuraavien viiden laukauksen ajaksi.
Kaikki päälajeissa SASS-hyväksytyt haulikot ja kiväärit on sallittu.
Kaikki SASS-hyväksytyt patruunat on sallittu.
Kaksi koteloa vaaditaan - yksi kummallakin puolella kehoa.
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MUSTARUUTILUOKAT
Mustaruutiammuntaan kuuluu savu ja sen ampujalle aiheuttamat ongelmat taulujen
havaitsemisessa. Tästä syystä kaikkien haulikko-, revolveri- ja kiväärilatausten tulee tuottaa
vähintään saman verran savua kuin 15 grainia tilavuusmitaltaan (1cm 3) ffg-karkeuksista
mustaruutia. (15 grains by volume (1 cc) of ffg blackpowder)
FRONTIER CARTRIDGE







Mikä tahansa pääluokkiin hyväksytty revolveri, kiinteillä tähtäimillä.
Revolverilla saa ampua joko yhdellä (Duelist) tai kahdella kädellä.
Kaikissa latauksissa pitää käyttää mustaruutia (kivääri, revolveri ja haulikko).
Vain rinnakkaispiippuiset, kertalaukaus tai vipulukkoiset haulikot on sallittu päälajeissa.
Kaikki päälajeissa SASS-hyväksytyt käsiasepatruunaa käyttävät kiväärit on sallittu.
Myös Frontier Cartridge Duelist-luokka on käytössä, vaatimukset muuten samat kuin tässä
luetellut paitsi, että revolverit ammutaan Duelist tai Double Duelist-luokan mukaisesti. Katso
tarkemmin Duelist-luokka.

FRONTIER CARTRIDGE GUNFIGHTER







Mikä tahansa pääluokkiin hyväksytty revolveri, kiinteillä tähtäimillä.
Vain Gunfighter tai Double-Duelist-tyylit on sallittu
Kaikissa latauksissa pitää käyttää mustaruutia (kivääri, revolveri ja haulikko).
Vain rinnakkaispiippuiset, kertalaukaus tai vipulukkoiset haulikot on sallittu päälajeissa.
Kaikki päälajeissa SASS-hyväksytyt käsiasepatruunaa käyttävät kiväärit on sallittu.
Katso Gunfighter luokasta kuvaus ampumatyyliin liittyvistä vaatimuksista sekä asekoteloiden
rajoituksista.

HUOM: Frontier Cartridge-luokan ampujat saavat käyttää sivu- ja joukkuelajeissa mitä tahansa
hyväksyttyä asetta tai ruutia.
FRONTIERSMAN






Kaikki päälajeissa hyväksytyt kiinteillä tähtäimillä varustetut nallilukkorevolverit on sallittu
poislukien Ubertin 1873-malli. (Huom.! poikkeus ed: lohenpyrstöura tähtäimet.)
Revolverilla ammutaan Duelist tai Double Duelist-luokan mukaisesti. Katso tarkemmin
Duelist-luokka.
Kaikissa latauksissa pitää käyttää mustaruutia (kivääri, revolveri ja haulikko).
Vain rinnakkaispiippuiset, kertalaukaus tai vipulukkoiset haulikot on sallittu päälajeissa.
Kaikki päälajeissa SASS-hyväksytyt käsiasepatruunaa käyttävät kiväärit on sallittu.
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CLASSIC COWBOY/COWGIRL















Mikä tahansa pääluokkiin hyväksytty revolveri, kiinteillä tähtäimillä.
Revolverilla ammutaan Duelist tai Double Duelist-luokan mukaisesti. Katso tarkemmin
Duelist-luokan vaatimukset vaadituista ampuma tekniikoista.
Kivääri: kaikki 1873 tai sitä ennen valmistetut, päälajeissa SASS-hyväksytyt kiväärit ja niiden
kopiot on sallittu (esim. 1866 Winchester, 1860 Henry, 1873 Winchester).
Revolveri ja kivääri kaliberit: .40 kaliberi tai suurempi, laippakantapatruunat. Esim. seuraavat,
mutta ei rajoitettu niihin; .38-40, .44 special, .44 Russian, .44 Mag., .44-40, .45 Scofield, .45
Colt tai nallilukkoisissa.36 tai suurempi.
Kaikki SASS-hyväksytyt patruunat yllämainituissa rajoissa on sallittu.
Haulikko: vain SASS-hyväksytyt ulkoisilla iskureilla varustetut rinnakkaispiippuiset,
kertalaukaus ja vipulukkoiset haulikot on sallittu. Ulkoisilla iskureilla varustettujen
rinnakkaispiippuisten haulikoiden iskureiden tulee olla manuaalisesti toimivia. Koristeiskureita
tai automaattisesti virittyviä ulkoisia iskureita ei sallita.
Vaatteet: Ainakin viittä seuraavista vaatekappaleista ja asusteista täytyy käyttää
alkuperäisellä käyttötavallaan koko kilpailun ajan mukaan lukien palkintojenjako.
Chapsit, Western kannukset kannusremmeillä, Rannesuojat, Solmio/solmuke tai huivi, joko
löysästi sidottuna, tai huivinpidikkeellä kiinnitettynä, Liivit, Taskukello, jossa täyspitkät perät,
Takki, Hihanpidikkeet, Veitsi (ruuvimeisseliveitset EIVÄT täytä vaatimusta) Säärystimet,
Housunkannattimet; Olki- ja palmuhatut on kielletty.
Edellä mainittujen asusteiden lisäksi leidit voivat valita seuraavista kilpaillakseen tässä
luokassa: Ajanmukainen kello, Ratsastushame, Turnyyri, Vannehame, Korsetti,
Viktoriaanisen ajan hattu (olkihatut on sallittu), Ajanmukaiset korut, Ajanmukaiset
hiuskoristeet (esimerkiksi sulat), Snood eli ”verkkohattu”, Ajanmukainen käsilaukku (reticule),
Ajanmukaiset, nyöritettävät kengät, Aluspaita, Ajanmukaiset alushousut, Verkkosukat,
Sulkapuuhka, Viitta.
Buscadero- ja drop loop-kotelot kielletty, eli osa aseen perästä täytyy olla asevyön
yläpuolella.
Saappaat vaaditaan ja niiden täytyy olla perinteisen malliset, pitoa parantavat pohjakuviot
(esim. Lug pitopohjat) on kielletty. Mokkasiinit on kielletty.
Hattua tai päähinettä täytyy pitää koko kilpailun ajan

”B” WESTERN








Mikä tahansa päälajeissa hyväksytty revolveri.
Revolvereilla kaikki SASS hyväksytyt ampumatyylit on sallittu ampujan harkinnan mukaan.
Kivääri: kaikki SASS-hyväksytyt 1880 tai sen jälkeen valmistetut käsiasepatruunaa käyttävät
kiväärit ja niiden kopiot sallittu (Burgess, Lightning Rifle, 1892, 1894 Winchester, tai Marlin).
Kaikki SASS-hyväksytyt haulikot sallittu.
Kaikki SASS-hyväksytyt patruunat on sallittu.
Vyöt ja kotelot: vain Buscadero tai drop loop-kotelot on sallittu. (Kaikki revolverit tulee kantaa
niin, että ne ovat asevyön yläreunan alapuolella.) Kaikki vyöt ja kotelot täytyy olla koristeltuja
koruompeleilla, conchoilla, nupeilla tai pakotuksilla. Kainalokotelot on kielletty.
Vaatteet: Paitojen täytyy olla B-Western tyyliin sopivia, neppareilla ja/tai seuraavilla koristeilla
varustettuja: Rintataskut, joissa on koristeommellut taskun suut, Brodeerauksia ja/tai
päälleommeltuja koristeita, Hapsuja, Värilliset kaulukset, Shield-tyyppiset paidat on sallittuja
jos suojalappu (shield/bib) on sauma/reunakoristeltu tai brodeerattu.
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Housujen pitää olla farkut tai prässätyt ja/tai läpällisillä takataskuilla varustetut, joissa on
koristeelliset, esimerkiksi Keystone-tyyppiset vyölenkit (kuva 7) ja/tai sauma/reunakoristelua
ja/tai hapsuja.
Housujen kanssa pitää käyttää vyötä. Ladyt voivat käyttää leninkiä, mekkoa, hametta tai
ratsastushametta. Henkselit on kielletty. Vain huopahatut sallittu, ei olki- tai palmunlehvä
hattuja. Hattua täytyy käyttää.
Saappaat vaaditaan ja niiden pitää olla perinteisen malliset, koristeellisesti kirjaillut,
moniväriset hieno design, conchoilla ja nupeilla, sileillä nahka- tai kumipohjilla. Pitoa
parantavat pohjakuviot (esim. Lug pitopohjat) on kielletty. Nyöritettävät saappaat ja
mokkasiinit on kielletty.
Western-tyyppiset kannukset, kannusremmeillä vaaditaan kaikilta miehiltä.
Vähintään yhtä seuraavista asusteista täytyy käyttää edellä mainittujen lisäksi: Hanskat,
lyhyt- tai pitkävartiset, Huivi, joko huivinpitimellä tai sidottuna kaulan ympäri tai Bolo solmio,
Takki, Liivit, Chapsit tai Rannesuojat.
Kaikkien varusteiden tulee olla koristeellisia ja näyttäviä. B-westernvaatetusta täytyy käyttää
koko kilpailun ja siihen liittyvien tilaisuuksien (kuten palkintojenjako) ajan poislukien iltajuhlat.
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SIVULAJIT
THE PLAINSMAN
Kilpailemiseen vaaditaan kaksi kaliberiltaan.36 tai suurempaa Frontiersman luokan
nallilukkorevolveria joilla ammutaan Duelist-tyylillä.

Vain SASS-hyväksytyt perinteistä revolveri- tai kiväärikaliiberin (ei esim. .30–30)
mustaruutipatruunaa käyttävät kertalaukauskiväärit on sallittu. Kiväärissä saa olla
jousitoiminen ejektori, jos se on kiväärin vakiovaruste. .38 special on sallittu.

Vain rinnakkaispiippuinen tai kertalaukaus haulikko, sisäisillä tai ulkoisilla iskureilla varustettu
tai vipulukkoinen haulikko on sallittu.

Kaikissa latauksissa täytyy käyttää mustaruutia (kivääri, revolveri ja haulikko).

TASKUASEET JA DERRINGERIT
Taskuaseet ja Derringerit ovat suosittuja aseita sivulajeissa ja niitä käytetään satunnaisesti myös
päälajeissa muiden aseiden lisäksi.

Taskuase on pienirunkoinen, kiinteillä tähtäimillä varustettu ja malliltaan ennen vuotta 1900
valmistettu revolveri, jonka piipun pituus on maksimissaan 4 tuumaa. Taskuaseen kaliberin
on oltava .31 tai suurempi. P-mallin Colt ja sen kopiot, sekä revolverit, joissa on uloskääntyvä
rulla, ovat erityisesti kielletty huolimatta piipun pituudesta, rungon koosta tai aseen
kaliberista. Taskuasetta ei saa käyttää muutettuna päälajien sääntöihin sopivaksi.

Derringer on malliltaan ennen vuotta 1900 valmistettu, ulkopuolisella iskurilla ja kiinteillä
tähtäimillä varustettu pienirunkoinen patruuna- tai nallilukkoase jossa on yhdestä neljään
piippua, jotka ovat korkeintaan 3 ja puoli tuumaa pitkät. Minimikaliberi.22. Remingtonin
päällekkäispiippuinen ja Sharpsin nelipiippuinen Pepperbox ovat tyypillisiä SASShyväksyttyjä malleja.

.22 Magnum patruunat on kielletty.

PITKÄNMATKAN (TAI TARKKUUS) KIVÄÄRI
SASS pitkänmatkan- tai tarkkuuskiväärikilpailuissa asetetaan päälajeja enemmän painoarvoa
tarkkuudelle ja pitkille ampumamatkoille, suoritusajan ollessa toisarvoisempi tekijä. Näissä
lajeissa pisteytys perustuu osumien lukumäärään. Tasatulokset ratkaistaan jommalla kummalla
seuraavista valinnaisista tavoista: Kilpailunjohtajan päätöksellä joko nopeampi
kokonaissuoritusaika ratkaisee tai vaihtoehtoisesti ammutaan ”shoot-off” – tehtävä voittajan
määrittämiseksi.
Pitkänmatkan- tai tarkkuuskivääri lajeissa on viisi luokkaa sekä yksi vaihtoehtoinen luokka:

Vipulukkoiset, pistoolinpatruunaa ampuvat kiväärit.

Vipulukkoiset, kiväärinpatruunaa ampuvat kiväärit.

Kertalaukaus kiväärit.

”Puhveli”- kiväärit (kertalaukaus).

Optiset tähtäimet.

Avoin luokka (kilpailunjohtajan päätöksellä voidaan sisällyttää ne aseet, jotka eivät kuulu
johonkin edellä mainituista virallisista pitkänmatkan luokista).
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Mustaruutiluokkia voidaan lisätä mihin tahansa edellä mainittuihin perusluokkiin kilpailunjohtajan
päätöksellä. Kaikissa luokissa kilpaillaan vain omassa sarjassa.

PERUSSÄÄNNÖT PITKÄNMATKAN KILPAILUIHIN










Etutähtäimet voivat vaihdella yksinkertaisesta levyjyvästä ajalle tyypillisiin tunnelitähtäimiin,
joissa on sivusuunnan säätö, vaihdettavat jyvälevyt (diopterilevyt) ja vesivaaka (tai
kuplatasain) kiinteänä osana tähtäintä tai tähtäimen jalkaa.
Takatähtäinten pitää olla joko avoimet rauta tähtäimet piipun päällä tai aseen takatukin
ylempään kiinnitysrautaan tai tukin kaulaan kiinnitettävä diopteritähtäin. Piipunpäälle
asennetun pystyasentoon nostettavan, säädettävällä asettimella varustetussa tähtäinlevyssä
voi olla läpiporattu reikä. Esimerkkinä tällaisesta tähtäimestä voidaan mainita Springfield
Trapdoor -kiväärin takatähtäin.
Lukkoon tai aseen runkoon asennettavia tähtäimiä ei sallita.
”Kivääri – kaliiperisten” aseiden patruunoiden tulee olla perinteisiä laippakantapatruunoita.
Tässä luokassa ei saa käyttää käsiasepatruunoita. Esimerkkinä 30–30 WCF, 38–55 Marlin &
Ballard, 43 Spanish ja 45–70 –patruunat ovat luvallisia, kun sen sijaan 375 WIN., .444 Marlin,
.32-20 WCF tai .44-40 WCF eivät ole luvallisia. Haulikot käyttäen täyteisiä (slugs) on kielletty.
Mitä tahansa SASS luokiteltua ruutia saadaan käyttää (poikkeuksena savuton ruuti ”Puhveli
– kivääreissä”).
Luokasta tai kaliiberista riippumatta käytettävien luotien on oltava puhdasta lyijyä tai
asianmukaista sekoitetta, joko lyijypohjalla, tulikilvellä tai paperivaipalla (paper patched).
Etäisyysmittarit tai muut laitteet etäisyyden laskemiseksi tai tähtäinten säätämiseksi eivät ole
sallittuja. Niiden käyttö johtaa sivulajin kilpailuhylkäykseen.

Pitkänmatkanlajeissa käytettävien vipulukkokivääreiden, käsiase- tai kivääripatruunaa ampuvien,
tulee olla alkuperäisiä tai noin vuosien 1860 – 1899 välillä valmistettujen kopioita. Vipulukkoiset tai
pumpputoimiset, putkimakasiinisyöttöiset, ulkopuolisella iskurilla olevat kiväärit tai karbiinit ovat
sallittuja, edellyttäen että ne ovat mekaanisesti turvallisia.
Kertalaukeavien ja Puhvelikiväärien tulee olla alkuperäisiä tai noin vuosien 1860 – 1899 välillä
valmistettujen aseiden kopioita. Kaikissa kivääreissä TÄYTYY olla ulkopuolinen iskuri.
Yllämainitun kivääri-kaliiberisten aseiden kaliiberi ja patruunarajoitukset koskevat myös näitä
luokkia. ”Puhveli – kiväärin” kaliiberin tulee kuitenkin olla.375” tai isompi.
Puhveli – kivääri – luokan kilpailuissa aseiden tulee lisäksi olla alkuperältään amerikkalaisten
aseiden kopioita tai aitoja alkuperäisiä. Jousikuormitteiset ejektorit ovat kiellettyjä, pl. Springfield
Trapdoor kivääreissä.
Optisen luokan aseiden tulee täyttää edellä mainitut määräykset ja seuraavat säännöt optiikan
osalta:

Kiikarissa ei ole pituus tai suurennus rajoituksia.

Kiikarin rungon halkaisijan tulee olla ¾” tai alle ja kaikkien objektiivien, okulaarien tai
säätörenkaiden tulee olla alle 1” halkaisijaltaan.

Ei kiikarin sisäisiä koron tai sivuennakon säätöjä.
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Kiikarin kiinnikkeiden tulee olla perinteistä mallia ja sisältää koro- ja sivusäätimet. joko
pelkästään etu- tai takakiinnikkeissä tai molemmissa. Säädöt eivät saa olla ”napsu” säätöjä.
Joko lohenpyrstöura- tai erillinen kiinteä asennus ovat sallittuja.

Alkuperäiset kiinnikkeet tyyppiä Cataract, Malcolm tai niiden versiot tai edelleen kehitetyt
mallit ovat sääntöjen sallimat.
(HUOM! Säännöt ovat identtiset NRA BPCS sääntöihin optisista tähtäimistä.)

PISTELASKU JA AJANOTTO
Cowboy - ammunnan pistelasku perustuu suoritukseen käytettyyn aikaan, lisättynä
ohilaukauksista saadulla lisäaikarangaistuksilla. Jokainen tehtävä pisteytetään erikseen ja
kerhokilpailuissa tehtävien yhteenlaskettu suoritusaika määrää sijoituksen kilpailussa, joko
kokonaiskilpailun tai ampumaluokan mukaan.
Suuremmissa mestaruuskilpailuissa käytetään sijoituspohjaista pistelaskutapaa; kilpailijan sijoitus
määräytyy hänen tehtävissä sijoittumisen perusteella. Kilpailun lopussa jokaisen osallistujan
sijoitus erillisissä tehtävissä lasketaan yhteen, saatu tulos määrää kokonaissijoituksen.
Sijoitusten mukaista pistelaskutapaa suositellaan käytettäväksi, kun kilpailun tehtävät poikkeavat
suoritus-ajaltaan ja vaikeusasteeltaan huomattavasti toisistaan. Vaihtoehtoisena pistelaskutapana
käytetään kokonaissuoritusaikaan perustuvaa laskentatapaa (kokonais raaka aika lisättynä
rangaistuksilla). Stage Point pisteytystä voidaan myös käyttää.
Perinteisesti nimetään kokonaiskilpailun voittaja (sekä nainen että mies). Päälajin ”paras tulos”
määrää kokonaiskilpailun voittajan.
Kivääri, revolveri ja haulikko tauluun on osuttava tehtäväkuvauksen mukaisella aseella. Jos
tauluun ei osuta tehtävänkuvauksen mukaisella aseella, seuraa ohilaukaus rangaistus.
Ohilaukaukset lisäävät 5 sekuntia per ohilaukaus tehtävän suoritusaikaan.
Toimintavirhe on tahaton ”töppäys” jolloin kilpailija tekee suorituksen vastoin tehtäväkuvausta tai
tehtävän alkuperäistä henkeä. Toimintavirhe aiheuttaa kymmenen sekunnin lisäaikarangaistuksen,
kuitenkin ainoastaan 1 toimintavirhe / tehtävä.
Pienet turvallisuusrikkeet joilla ei suoraan vaaranneta muita ihmisiä, aiheuttavat kymmenen
sekunnin lisäaikarangaistuksen / esiintymiskerta kyseisessä tehtävässä. Pieniä rikkomuksia ovat
esimerkiksi tyhjän tai käyttämättömän ammuksen jättäminen lippaaseen tai nostimeen pitkässä
aseessa johon se oli alkujaan ladattu, tai revolverin virittäminen ennen kuin piippu saavuttaa 45
asteen kulman maaleihin nähden.
Vakavat turvallisuusrikkeet aiheuttavat kilpailijan tehtäväsuorituksen hylkäämisen tai hylkäämisen
koko kilpailusta. Toinen tehtävähylkäys samassa kilpailussa aiheuttaa aina kilpailuhylkäyksen.
Vakavia rikkeitä ovat aseen pudottaminen, vahingonlaukaus joka osuu alle kolmen metrin
etäisyydelle kenestä tahansa henkilöstä (alle 150 cm:n etäisyydelle osuminen on aina hylkäys
kilpailusta), 170 asteen säännön rikkominen, hetkittäinenkin osoittaminen ketä tahansa aseella ja
mitkä tahansa muut virheet, jotka voisivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Mikäli kilpailija kokee, että toimitsija on tehnyt väärän päätöksen tai tulkinnan hän voi kohteliaasti
ja välittömästi suorituksen jälkeen valittaa asiasta ratamestarille tai kilpailun johtajalle. Valituksen
tekeminen ja käsittely eivät saa haitata kilpailun läpivientiä. Ratamestari tai kilpailujohtaja
käsittelee valituksen huomioiden tapahtumaan vaikuttaneet seikat puolueettomasti ja sääntöjä
tulkiten, ja heidän tekemänsä päätös on lopullinen. Arvokilpailuissa voidaan koota erityinen jury,
joka koostuu Territorial Governoreista, avustamaan ratamestaria / kilpailun johtajaa tekemään
järkeviä päätöksiä.
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VÄÄRÄ SUORITUSTAPA
Väärä suoritustapa tarkoittaa sitä, että ampuja tahallisesti tai tietoisesti rikkoo tehtäväkuvauksessa
annettuja ohjeita saavuttaakseen kilpailullista etua eikä arvioida vain ”kilpailijan virheeksi”. Väärää
suoritustapaa sovelletaan vain tilanteissa, joissa ei ammuta, kuten esim. lassonheitto ”härän”
kaulaan, dynamiittipötkön heitto tai muuten poikkeaa tehtävänkuvaukseen kirjoitetusta
suoritustavasta. Aikarangaistus tällaisesta menettelystä muiden mahdollisten rangaistuksen lisäksi
on 30 sekuntia väärästä suoritustavasta / Spirit of the Game-rikkeestä.

RATATOIMINTA
Cowboy-ammunnan ei ole tarkoitus olla tarkkuusammunta kilpailu. Pienet maalitaulut ja pitkät
ampumamatkat vähentävät lajiin kuuluvaa toiminnallisuutta ja vauhtia ja voivat olla aloittelijan
mielestä liian hankalia.
Oli ampuja sitten kokenut tai aloittelija hän tietenkin haluaa osua tauluun, jotkut vain sitten
ampuvat nopeammin ohi kuin toiset. Liian monet ohilaukaukset tai vaikeudet maalitaulujen
havaitsemisessa saattavat ajaa ampujia pois lajin parista etenkin jos he ovat vasta aloittelijoita.
Kysyipä asiaa keneltä tahansa Cowboy-ampujalta niin sellaista taulua ei olekaan joka olisi liian iso
tai liian lähellä ammuttavaksi ohi.
Tehtävien suunnittelusta löytyy lisää tietoa Ratasuunnitteluoppaasta.
Cowboy-ammunnassa käytetään melko isoja metalli- ja pahvitauluja. Osumaan reagoivia tauluja
käytetään mahdollisuuksien mukaan, koska niiden antama palaute (esimerkiksi ääni tai taulun
kaatuminen) helpottavat kilpailun seuraamista ja ampujakin tietää heti osuneensa tai ampuneensa
ohi. Taulujen etäisyys ampujasta on melko lyhyt. Tarkkoja määräyksiä asiasta ei ole mutta
seuraavat suositukset on havaittu hyviksi kun käytetään 40x40cm kokoista taulua:
Revolveri 6-9 metriä

Haulikko 7-14 metriä

Kivääri 12–45 metriä

Taskuaseilla ja Derringereillä ammutaan matkoja kosketusetäisyydeltä kolmeen metriin ja
maalitauluna käytetään paperi- ja pahvitauluja sekä ilmapalloja koska näiltä etäisyyksiltä ei voi
turvallisesti ampua metallitauluun.
Reaktiiviset taululaitteet tulisi mahdollisuuksien mukaan kalibroida niin, että ne kaatuvat
kunnollisesta osumasta käyttäen (no more than)158 grainisella luodilla varustettua .38 Specialtehdaslatausta.
Korkeammalla kuin kerhotasolla ammuttavat kilpailut ovat ”ei selittelyjä – kilpailuja”. Suorituksen
alettua sen ensimmäisestä laukauksesta, ampujan tulee parhaan kykynsä mukaan selvittää
tehtävänä oleva rata. Patruuna- tai asehäiriöt eivät oikeuta uusintaan. Tehtävässä ilmenevistä
häiriöistä (ratalaitteista, ajanottolaitteista tai toimitsijoiden toiminnoista) ja muista vastaavista
ampujasta riippumattomista seikoista johtuen voidaan antaa lupa tehtävän uusintaan. Uusinnassa
ampujan aloittaa muuten puhtaalta pöydältä, mutta edellisellä yrityksellä mahdollisesti saadut
turvarikkeet säilyvät. Uusinta voidaan antaa kilpailijalle ”puhtaaseen” aloitukseen ennen
ensimmäistä laukausta. Useat uusinnat samalle kilpailijalle on RO:n tuomioissaan huomioitava
hakeeko kilpailija kilpailullista etua ja rikkoo the spirit of the gamea.
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Toimitsijoiden tehtävänä on auttaa ampujaa suoriutumaan tehtävästä turvallisesti pyrkien
estämään ampujaa aiheuttamasta vaaratilanteita sekä mahdollisuuksien mukaan välttämään
turvarikkeitä ja toimintavirheitä. Asiallinen ohjeiden antaminen tai ei ohjeiden antamista lainkaan ja
ampujan toimintaan puuttuminen turvallisuuden vaarantavan tilanteen estämiseksi ei ole ampujan
häiritsemistä, eikä sen perusteella saa uusintaa.
Virhe aseiden tai patruunoiden asettamisessa määrättyyn asentoon ja määrätyille paikoilleen
radalle (staging) on ampujan vastuulla ja aiheuttaa toimintavirheen, ellei ampuja kykene
korjaamaan virhettä, ilman apua, suorituksen aikana. Rangaistus ”laittomasti hankittujen”
patruunoiden käytöstä (esim. jos ampuja EI ole itse vienyt tai asettanut niitä hyväksyttävällä
tavalla) on TOIMINTAVIRHE. Jokainen tällaisella ammuksella ammuttu taulu tuomitaan
OHILAUKAUKSIKSI. Tehtävän raaka-aikaan EI tehdä muutoksia.
Toimitsijoiden tulee valvoa ja ratkaista kaikki lataus-, tyhjennys- ja suoritusalueella ilmenevät
turvallisuuteen liittyvät tapahtumat. Vaikka toimitsijat ovatkin pääasiassa vastuussa kaikista
turvallisuuteen liittyvistä asioista, kaikilla ampujilla on velvollisuus ilmoittaa huomaamatta jääneistä
turvallisuusriskeistä toimitsijoille, jolloin asiaan voidaan puuttua asiaan ja korjata tilanne.
RATATOIMINTAOHJEET
Ratakäyttäytyminen tai vakioratatoiminnat ovat luettelo toiminnoista, jotka kaikkien ampujien
oletetaan hallitsevan ja noudattavan kaikissa tehtävissä. Näitä ohjeita tulee noudattaa kaikissa
SASSin kilpailuissa, ellei tehtäväkuvauksissa muuta mainita.
1.
Kaikkia kaatuvia haulikkotauluja voidaan ampua, kunnes ne kaatuvat.
2.
Kaikkien kaatuvien (haulikko-, kivääri- tai revolveri-) taulujen tulee kaatua, jotta osuma
voidaan hyväksyä. Jokainen kaatuva taulu, joka on yhä pystyssä, kun ampuja on suorittanut
seuraavan jakson tehtävästä, lasketaan ohilaukaukseksi.
3.
Kaikkien radalle asetettujen aseiden piippujen tulee olla maalialuetta kohti. Kaikkien
vaakatasoon asetettujen pitkien aseiden tulee olla kyljellään ja vähintään liipaisinkaaren
takaosan tulee sijaita kokonaan aseen asettamiseen (staging area) tarkoitetulla alueella.
Kaikkien vaakatasoon asetettujen käsiaseiden tulee olla kyljellään ja kokonaan aseen
asettamiseen (staging area) tarkoitetulla alueella.
4.
Radalle asetettujen haulikoiden tulee olla avonaisia ja tyhjiä.
5.
Kilpailijat eivät saa aloittaa suoritusta ampumatarvikkeita käsissään.
6.
Pitkät aseet tulee jättää käsistä tyhjennettyinä piiput osoittaen turvallisesti maalialueelle.
Jos pitkän aseen lukko sulkeutuu sen jälkeen kun se on tyhjennetty, ampujan tulee
tehtävän päätyttyä näyttää ratatuomarille ko. aseen olevan tyhjä. Kukaan muu kuin kilpailija
itse ei saa käsitellä ko. asetta, ennen kuin se avataan ja osoitetaan tyhjäksi. Tarvittavat
rangaistukset annetaan, ellei ase ole tyhjä.
7.
Revolverit tulee koteloida niillä ammunnan päätteeksi.
8.
Revolverit tulee vetää kotelosta ja niitä tulee käyttää ampujan luokan mukaisesti.
9.
Mikäli erillistä aloitusasentoa ei ole määrätty, tulee ampujan seistä täysin suorana, revolverit
koteloituina ja kädet suorina sivulla, koskettamatta mitään asetta.
10.
”Cowboy Port Arms” -asennossa ampuja seisoo suorana, pitkän aseen perän ollessa
vyötäröllä tai sen alapuolella, piipun suun ollessa hartian tasalla tai sen yläpuolella ja asetta
pidetään molemmin käsin.
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TURVALLISUUS
ENSIKSI, VIIMEISEKSI JA AINA
Erityislaatuisuudestaan johtuen lajillamme on tiukat turvallisuusmääräykset, joiden noudattamatta
jättäminen voi johtaa vakaviin vahinkoihin. Jokaisen SASS kilpailun osanottajan odotetaan olevan
turvallisuusvastaava. Jokaisen kilpailijan tulee ensisijaisesti kiinnittää huomiota suoritustensa
turvallisuuteen. Sen lisäksi tulee kaikkien Cowboy - ampujien kiinnittää huomiota myös muiden
toimintoihin, jotka voivat vaarantaa turvallisuutta radalla.
Kuka tahansa toimitsija, kuten myös kanssakilpailijat voivat huomauttaa turvallisuuteen liittyvistä
tilanteista. Kyseiset virheet tulee korjata välittömästi ja niiden toistuminen tulee estää. Mikäli
kilpailija esittää minkäänlaista vastustusta korjata häntä koskeva turvallisuusasia, voidaan tämän
odottaa johtavan kyseisen kilpailijan poistamiseen rata-alueelta.
Ampujien tulee noudattaa seuraavia turvallisuusmääräyksiä:
1.
Käsittele ja kunnioita tyhjääkin asetta aina kuten se olisi ladattu
2.
Turvallinen aseen käsittely on ampujan velvollisuus. 170 asteen turvallisuus sääntö on
voimassa. Aseen piipun suuntaan on kiinnitettävä huomiota aina, ennen ammuntaa, sen
aikana ja sen jälkeen. Aseen piippu ei missään vaiheessa saa edes hetkellisesti osoittaa
ketään alueella olijaa. Liikuteltaessa pitkiä aseita muualla kuin suoritusalueella, pidetään
lukot avattuina tai aseet auki taitettuina, patruunapesät ja makasiinit tyhjinä, piiput osoittaen
turvalliseen suuntaan. Koteloitu revolveri (ladattu tai tyhjä) iskuri täysin alhaalla tyhjän
patruunapesän tai ammutun hylsyn kohdalla katsotaan turvalliseksi, eikä voida tulkita
osoittamiseksi toista kilpailijaa, kun ase on turvallisesti ja kunnolla kotelossa. Edellä
mainittujen seikkojen rikkomisesta seuraa hylkäys tehtävästä. Toistuvasta rikkeestä seuraa
hylkäys koko kilpailusta.
3.
Kaikki aseet pidetään lataamattomina muualla, kuin oltaessa toimitsijoiden välittömän
valvonnan alaisena suoritusalueella tai lataamiseen erikseen määrätyllä alueella.
4.
Kuudestilaukeavat revolverit ladataan aina viidellä patruunalla, iskuri lasketaan täysin alas
tyhjän patruunapesän päälle. ”Viidestilaukeavat” voidaan ladata täyteen, mutta iskurin tulee
olla erityisen ”turvapesän” (dummy chamber) tai patruunapesien välissä olevassa,
iskuvasaralle tarkoitetun uran tai tapin päällä, ei koskaan ampumattoman patruunan tai
nallin päällä. Jos tehtäväkuvaus määrää yhden patruunan lataamisen tehtävän aikana,
nallilukkorevolverin kuudes pesä voidaan ladata latauspöydällä ja nallittaminen suoritetaan
tehtävän aikana (on the clock), ennen ensimmäistä laukausta tai viimeisen laukauksen
jälkeen. Nallilukkorevolverin täydellinen uudelleenlataaminen toteutetaan joko asettamalla
tehtäväalueelle ruuditettu ja luoditettu, mutta nallittamaton ase, tai vaihtamalla aseeseen
valmiiksi ladattu, mutta nallittamaton rulla. Nallittaminen suoritetaan ‘on the clock’.
5.
Ampuja ei saa milloinkaan laskea viritettyä (ladattua) revolveria käsistään.
(Tehtävähylkäys) Tätä EI sovelleta lataamiseen tai tyhjentämiseen tehtävän aikana.
6.
Revolveri koteloidaan välittömästi sillä ampumisen jälkeen iskuri alhaalla ammutun hylsyn
tai tyhjän patruunapesän kohdalla, ellei tehtävänkuvauksessa ole muuta mainittu – esim.
”siirry seuraavaan ampumapaikkaan ja aseta revolveri pöydälle”. Ampumatapahtuma
(shooting string) määritellään laukauksiksi siirryttäessä yhden tyypin aseesta seuraavan
tyypin aseeseen.
7.
Asetta ei saa laskea vireestä, jotta yritettäisi välttää väärään aikaan, väärässä asennossa
tai väärässä paikassa tapahtuneen virittämisen aiheuttamalta rangaistukselta, kun laukaus
on ammuttu tehtäväalueella. MINKÄÄN aseen iskuria ei saa laskea alas suoritysalueella
muutoin kuin osoittamalla ase ampumasuuntaan ja vetämällä liipaisimesta tai ratatuomarin
(TO) välittömässä valvonnassa. (Tämä edellyttää ratatuomarin (TO) myönteistä
merkkiä/hyväksyntää ampujalle.) Rangaistuksena iskurin alas laskemisesta on tehtävä
hylkäys (SDQ).
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Mikäli revolveri viritetään, tulee iskurin kohdalla oleva patruunapesä ampua tyhjäksi aseen
saattamiseksi turvalliseen tilaan. Kun kivääri on viritetty, panospesässä oleva patruuna
täytyy joko ampua tai poistaa pesästä avaamalla lukko aseen saattamiseksi turvalliseen
tilaan. Viritetyn haulikon patruunapesät saa tyhjentää, jos tarpeellista, ilman rangaistusta
aseen saattamiseksi turvalliseen tilaan.
Jos ase laukaistaan väärään tauluun, väärästä asennosta tai väärältä ampumapaikalta
ampuja saa toimintavirheen. Tässä tilanteessa, jos ampuja päättää tai joutuu ampumaan
ohi ampumajärjestyksessä seuraavana olevasta taulusta, koska tauluun ei pysty
ampumaan turvallisesti, tai taulu ei ole näkyvissä, voi ampuja ladata uuden patruunan
ammutun tai poistetun patruunan tilalle välttyäkseen saamasta toimintavirheen lisäksi myös
ohilaukauksesta annettavan aikarangaistuksen (kaksoisrangaistus).
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ampuja saisi milloin vain ladata uusia patruunoita
ohilaukausten paikkaamiseksi. Ampumattomat, aseesta pumpatut kiväärinpatruunat, saa
korvata uudelleen lataamalla.
Tahaton patruunan jättäminen revolveriin aiheuttaa ohilaukausrangaistuksen, ellei iskuri ole
alhaalla ampumattoman patruunan päällä, tällöin rangaistuksena on tehtävähylkäys.
Eri asetyypeillä on erilaiset määritelmät turvallisen liikkumisen tai tehtäväalueelle
asettamisen suhteen. Asia on tarkemmin selvitetty RO 1 säännöstössä.
Ampuja ei saa milloinkaan liikkua ladattu viritetty ase käsissään. Liikkuminen määritellään
samoin kuin liikkuminen koripallossa. Kun ase on viritetty, on toisen jalan pysyttävä
paikallaan maassa, kunnes ase on laukaistu, tai muuten turvallinen. Liikkeestä ampuminen
on erityisesti kiellettyä (Rangaistus tehtävähylkäys SDQ)
Revolveria kotelosta vedettäessä iskuria ei saa virittää, ennekuin sen piippu osoittaa
turvallisesti taulujen suuntaan. Tehtäväalueella minkä tahansa aseen mikä tahansa
laukaus, joka osuu alle 3 metrin päähän ampujasta, on turvaton ja johtaa
tehtävähylkäykseen, tai mikä tahansa laukaus, joka osuu alle 1,5 metrin päähän ampujasta
johtaa hylkäykseen kilpailusta. Mikä tahansa laukaus tehtäväalueen ulkopuolella johtaa
koko kilpailusuorituksen hylkäämiseen.
Laukaus vallin yli voi aina aiheuttaa vaaraa, mutta on joillakin radoilla vaarallisempaa kuin
toisilla. Paikalliset säännöt määräävät rangaistuksen jopa kilpailusta hylkäämiseen asti.
Kiväärit voidaan asettaa tehtävä alueelle makasiinissa tarvittava määrä patruunoita, lukko
suljettuna ja iskuri kokonaan alhaalla (ei puolivirekynnessä), patruunapesä tyhjänä.
Haulikot asetetaan tehtäväalueelle aina avonaisina, makasiini ja patruunapesät tyhjinä ja
ladataan tehtävän aikana ”on the clock”, ellei tehtävää aloiteta pitämällä haulikkoa kädessä.
Hanallisten haulikoiden iskurit saavat olla valmiiksi viritettyjä tehtävän alussa, riippumatta
siitä, onko ase asetettuna radalle tai ampujan käsissä. Pitkiä aseita ei koskaan aseteta
radalle piippu alas (maahan) päin.
Pitkät aseet tulee jättää käsistä tyhjennettyinä, piiput osoittaen turvallisesti maalialueelle.
Mikäli asetta ei ole tyhjennetty seuraa (vähintään) 10 sekunnin pieni turvarike. Tämä
voidaan välttää korjaamalla tilanne ennen kuin seuraava laukaus ammutaan. Jos
tehtävässä käytetään viimeiseksi pitkää asetta, on se tyhjennettävä ennen kuin se jätetään
käsistä purkupöydälle. Tämä ei koske tilannetta jossa aseella on ammuttu väärässä
järjestyksessä, ase asetetaan uudestaan tehtäväalueelle (restage) ja sillä ammutaan
uudestaan myöhemmin tehtävän aikana. Jos pitkän aseen lukko sulkeutuu sen jälkeen kun
se on tyhjennetty, ampujan tulee tehtävän päätyttyä näyttää ratatuomarille ko. aseen olevan
tyhjä. Tarvittavat rangaistukset annetaan ellei se ole tyhjä. Vain kilpailija saa käsitellä
kyseessä olevaa asetta. Katso RO I lisä selvityksiä.
Pitkän aseen patruunapesään jäänyt ampumaton patruuna johtaa tehtävähylkäykseen.
Mihin tahansa muualle aseeseen jäänyt patruuna tai hylsy johtaa 10 sekunnin
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aikarangaistukseen pienestä turvallisuusrikkeestä. Aseeseen aserikon takia jääneistä
patruunoista ei anneta rangaistusta, paitsi ohilaukaukset, kunhan asehäiriö selvitetään ja
ase saatetaan turvalliseen tilaan.
Kaikkien ampujien tulee osoittaa riittävää aseenkäsittelytaitoa ja valmiuksia kaikkien
kilpailussa käytettävien aseiden kanssa. SASS-kilpailu ei ole oikea paikka harjoitella perus
aseenkäsittelyä.
SASS-kilpailut eivät ole pikaveto kilpailuja. Kaikenlainen aseen vaarallinen käsittely vedon
aikana, tai ”fännäys” johtaa tehtävähylkäykseen. Slip hammering-tekniikka ei ole sama kuin
fännäys ja on sallittua.
Vaikka ristiveto- ja kainalokotelot ovat sallittuja, niihin liittyy oleellinen
turvallisuusnäkökulma. Mikään kotelo ei saa poiketa vaakatasosta yli 30 astetta päälle
puettuna. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa aina vedettäessä revolveri ristiveto- tai
kainalokotelosta ja asetta uudelleen koteloitaessa. Ampujan täytyy tarvittaessa ”kääntää”
kehoaan varmistaakseen, ettei aseen piippu missään vaiheessa pääse rikkomaan 170
asteen turvallisuus sääntöä tehtävän aikana. (HUOM: 170 asteen sääntö tarkoittaa sitä että
aseen piipun täytyy koko ajan pysyä tehtäväalueen keskilinjaa kohti +/-85 asteen kulmassa
kaikkiin suuntiin. Jos ampuja tulee lähelle 180 asteen turvallisuus rajaa, 170 asteen
turvallisuus sääntöä on jo rikottu ja ampuja saa rangaistuksen.)
Rajoitukset ampumasuunnan 180 asteen kulman rikkomiselle koskevat kaikkia koteloita,
ampumatyylejä ja aseen esille vetämistä ja koteloon laittamista. Sääntö koskee kaikkia
kotelomalleja - kallistetuista peruskoteloista ristivetokoteloihin ja kainalokoteloihin.
Revolverin piippu voi osoittaa suoraan alaspäin 180 asteen suuntaan kun se erkanee
kotelosta, mutta se TÄYTYY sen jälkeen välittömästi kohdistaa 170 asteen säännön
mukaisesti maaleja kohti (ja päinvastoin revolveria pois laitettaessa).
On myös tärkeää huomata, että tehtävän aikana ampujalle on annettava mahdollisuus
vetää ja koteloida revolverit hyväksytyistä / sääntöjen mukaisista koteloista ja ottaa ja
palauttaa pystyyn asetettu kaksipiippuinen haulikko ilman rangaistusta. Mikä tahansa ase
joka rikkoo 170 asteen säännön johtaa tehtävähylkäykseen. (Kuva 8)
Liikkuminen ladatun ja viritetyn aseen kanssa ei ole sallittua. Liikkumiseen sovelletaan
koripallon liikkumissääntöä. Milloin tahansa ampujalla on ladattu ja viritetty ase kädessään,
ainakin toisen jalan tulee pysyä paikallaan maassa. Ensimmäinen rikkomus johtaa
tehtävänhylkäykseen; toinen rikkomus kilpailuhylkäykseen. Tämä pitää sisällään myös
lähtemisen latauspöydältä ladatun viritetyn aseen kanssa. Liikkeestä ampuminen on
erityisesti kiellettyä (Rangaistus tehtävähylkäys SDQ)
Suoritusalueella (joka ulottuu latauspöydältä purkupöydälle) pudotettu tyhjä ase johtaa
tehtävähylkäykseen. Ladatun aseen pudottaminen johtaa kilpailuhylkäykseen. Kilpailija ei
saa nostaa pudonnutta asetta. Ratatuomari nostaa pudotetun aseen, tarkistaa sen ja
poistaa patruunat ja hylsyt. Tämän jälkeen ase luovutetaan ampujalle. Tämä ei koske
koteloituja revolvereita, jotka pysyvät koteloissaan varusteiden pettäessä (esim. rikkoutunut
vyön solki) ja aiheuttaessa ase/ammusvyön putoamisen. Ampuja voi ottaa pudonneen
ase/ammusvyön turvallisesti haltuunsa ja jatkaa tehtävän loppuun ilman rangaistusta, tai
hakea sen tehtävän lopetettuaan.
Tehtävän kuluessa udelleenlataamisen aikana pudotetut patruunat tai aseista lentäneet
ampumattomat patruunat voidaan nostaa ja ladata uudelleen, tai vaihtoehtoisesti ne tulee
korvata sääntöjen mukaisesti ampujan mukanaan kuljettamista ammuksista tai
tehtävänkuvauksen sallimasta paikasta. Mikäli laukausta ei ole ammuttu, se katsotaan
ohilaukaukseksi.
Tyhjennyspöydän valvojan tai toimitsijan TÄYTYY tarkistaa kaikki aseet ennen kuin niitä
siirretään tehtäväalueelta. Kiväärien sekä pumppu- ja vipulukkoisten haulikkojen lukko tulee
avata ja sulkea muutaman kerran valvovalle toimitsijalle. Kaikki revolverit, jotka ovat olleet
suoritusalueella, täytyy myös tarkistaa vaikka asetta ei olisi tehtävän aikana käytettykään.
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Alkoholijuomien käyttö radalla on kielletty kaikilta rata-alueella olijoilta, niin ampujilta,
toimitsijoilta, vierailta kuin muiltakin, kunnes ammunta on päivän osalta lopetettu. Kilpailija
ei saa nauttia mitään alkoholipitoisia juomia ennen kuin ampumapäivä on hänen osaltaan
päättynyt ja aseet on varastoitu turvallisesti.
Kukaan ampuja ei saa kilpailun aikana käyttää mitään aineita, jotka voisivat vaikuttaa hänen
ampumasuoritukseensa turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Sekä resepti- että vapaasti
saatavien lääkkeiden käyttöä, jonka seurauksena saattaisi olla väsymystä tai muunlaista
psyykkistä tai henkistä suorituskyvyn heikkenemistä, tulee välttää. (kolmio lääkkeet ym.).
Kuulosuojaimet ovat suositeltavia ja kaikkien kilpailijoiden tulee lataus- ja ampumapaikalla
käyttää silmäsuojaimia. Vaikka pienet, periodin mukaiset lasit ovat tyyliin sopivat,
suositellaan suojaavampia, isohkoja iskunkestäviä suojalaseja. Sellainen suojaus on
suositeltavaa ja silmäsuojaimet ovat pakolliset kaikille paikallaolijoille (ml. katsojat) oltaessa
alueella, jossa ammutaan metallitauluja ja suora kimmokevaara on olemassa.
Kaikki lataaminen ja patruunoiden poisto saa tapahtua vain määrätyillä alueilla.
Huom! Nallilukkorevolvereilla ampujien tulee kiinnittää erityistä huomiota aseen piipun
turvalliseen suuntaamiseen lataamisen aikana. Kaikki nallitetut rullan pesät tulee olla
ammuttu tai tyhjennetty ennen kuin poistutaan aseiden tyhjentämiseen varatulta alueelta.
Nallilukkorevolverin iskuria ei saa käyttää nallin painamiseen nalli-istukkaan.
Nallilukkorevolverit saa nallittaa vain latausalueella tai tehtäväalueella.
Tyhjälaukausten suorittaminen latauspöydällä on kielletty ja johtaa tehtävähylkäykseen.
Tyhjälaukaukset on sallittu vain siihen erikseen määrätyillä turva-alueilla. Tyhjälaukauksella
tarkoitetaan aseen nostamista ampuma-asentoon, virittämistä ja laukaisemista liipaisinta
käyttäen, kuten normaalissa ampumatilanteessa.
Vain kilpailuun ilmoittautuneet henkilöt saavat kantaa aseita kilpailualueella.
Mikäli asehäiriöstä johtuen asetta ei voi ampua tyhjäksi tehtävän aikana, ei sitä saa viedä
tehtäväalueelta ennen tyhjentämistä. Tällaisessa tapauksessa ilman ratatuomarin lupaa
tehtäväalueelta viedystä asehäiriöisestä aseesta seuraa kilpailuhylkäys.
Virhe aseiden tai patruunoiden asettamisessa määrättyyn asentoon ja määrätyille
paikoilleen radalle (staging) on ampujan vastuulla ja aiheuttaa toimintavirheen, ellei
ampuja kykene korjaamaan virhettä, ilman apua, suorituksen aikana.
Se että ei tuo riittävästi ammuksia tehtävän loppuun saattamiseen EI ole toimintavirhe.
(merkitään kuten ohilaukaukset ampumattomien laukausten osalta) Toimintavirhe tässä
tapauksessa koskee vain ammuksia (kuten aseitakin), joita ei ole oikein asetettu
suoritusalueelle (esim. kalusteisiin), ja joita ei ole korjattu ampujan toimesta, ilman apua,
kellon käydessä.
Ampuja EI SAA lähteä suoritusalueelta suorituksen alettua hakemaan ammuksia tai aseita
ennen kuin kaikki suoritusalueelle tuodut aseet on tyhjennetty ja tarkastettu. Rikkomuksesta
seuraa tehtävän hylkäys.
Rangaistus ”laittomasti hankittujen” patruunoiden käytöstä (esim. jos ampuja EI ole itse
vienyt tai asettanut niitä hyväksyttävällä tavalla) on TOIMINTAVIRHE. Jokainen tällaisella
ammuksella ammuttu taulu tuomitaan kuten OHILAUKAUS. Tehtävän raaka-aikaan EI
tehdä muutoksia.
Kilpailijan tulee tyhjentää kaikki aseensa määrätyllä tyhjennysalueella ja tarkistuttaa ne
varmistuakseen, että kaikki panospesät ovat tyhjiä. Kaikki revolverit, jotka ovat olleet
suoritusalueella, täytyy myös tarkistaa vaikka asetta ei olisi tehtävän aikana käytettykään ja
vain kaksi päälajin revolveria saa viedä tehtäväalueelle.
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39.
40.
41.

Kilpailija, joka tulee määrätylle latausalueelle tarkastamattomien aseiden kanssa
päätettyään tehtävän samana päivänä, saa tehtävänhylkäyksen edellisestä tehtävästä.
Kilpailijat eivät saa lähteä määrätyltä latausalueelta ladattujen aseiden kanssa paitsi
mennäkseen tehtäväalueelle seuraavana kilpailijana aloittamaan tehtävää.
Henkilöiden välisiä kiistoja EI SUVAITA.

LAINSUOJATONTA
Kiellettyjen varusteiden käytöstä tai pelkästä mukana olosta on rangaistuksena tehtävähylkäys.










Nykyaikaiset ampujan käsineet
Lyhythihaiset paidat (vain miespuoliset kilpailijat)
Lyhythihaiset T-paidat, pitkähihaiset T-paidat ja ”Tank Top” (hihaton, kapeaolkaiminen Tpaita) ovat kielletty kaikilta. Pitkähihaiset, napitettavat ”Henley-paidat” on sallittu.
Nykyaikaiset, sulkakoristeiset Cowboy-hatut (Country & Western -hatut, erilaiset
markkinahatut) on kielletty. Perinteisen malliset olkihatut (Stetson, Bailey, sombrerot, jne.)
ovat sallittuja.
Design-farkut.
Baseball-lippikset
Maiharit, tennarit, lenkkarit, purkkarit tai vastaavat, riippumatta siitä mitä materiaalia ne
ovat.
Nylon, muovi tai velcro-tarroilla kiinnitettävät varusteet.
Vaatteissa ei saa olla näkyviä valmistajan, sponsorin tai joukkuelogoja. Valmistajan merkit
vaatteissa tai tarvikkeissa ovat sallittuja.

SASS toivoo, että lajin harrastajilla on hauskaa, kilpailut ovat turvallisia, ampujat saavat kehitettyä
ampumataitojaan ja kaikki tämä reilussa Wanhan Lännen hengessä. Haluamme sinun liittyvän
meihin ystävällisessä kilpailuhengessä ja säilyttämään perinteitämme.

SASS MOUNTED SHOOTING
SASS Mounted Shooting on erikoistapahtuma missä kokeneet ratsastajat suorittavat
ampumatehtävän mahdollisimman nopeasti ampuen ilmapalloja .45 kaliberin blankseillä.
Tarkempaa tietoa SASS Mounted Shooters Handbookista.

SASS WILD BUNCHTM SHOOTING
SASS Wild Bunch Shooting on erillinen ampumalaji SASSin sisällä. Vaikkakin monessa suhteessa
samanlainen, se ei ole “Cowboy ammuntaa käyttäen 1911 pistoolia!” Wild Bunch on kolmen aseen
toiminta ammunta kilpailu käyttäen 1911, .40+ kaliberin kivääriä ja Model ´97 tai Model `12
haulikkoa.
Lisätietoja Wild Bunch Käsikirjassa.
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SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY
215 Cowboy Way
Edgewood, New Mexico 87015
(505) 843-1320
FAX: (877) 770-8687
E-mail: sass@sassnet.com
Web Page: www.sassnet.com

LIITEKUVAT:
Kuva 1: Ubertin valmistama Colt Bisley (kuva: http://www.uberti.com)

Kuva 2: Colt Dragoonin takatähtäin

Kuva 3: XS Cowboy Express-tähtäin (kuva: http://www.xssights.com)

Kuva 4: Beech-mallinen etutähtäin

Kuva 5: Schofield-revolverin takatähtäin

Kuva 6: Latausvivun liikkeen mittaaminen

Kuva 7: Keystone-tyyppiset vyölenkit

Kuva 8: 170 asteen sääntö

Kuva 9: Haulikon Latausvivun muutos (max. 12,7 mm keskilinjasta)

