CAS™ Sääntöpäivitykset 2017
SASS on päivittämässä sääntökirjojen rakennetta siten, että Ampujan käsikirja tulee
jatkossa sisältämään myös RO1 –kirjan materiaalia, ja RO1 materiaali on jo julkistettu
uudenlaisena kalvomateriaaliana. Suomenkielisiä käännöksiä katsotaan tarkemmin, kun
lopulliset uudet materiaalit on julkaistu. Koska muutoksia on joka tapauksessa tänä
vuonna vähän, julkaistaan sääntömuutokset ja annetut tarkennokset tänä vuonna tässä
erillisessä yhteenvedossa.

Muutokset 2017
The Cimarron/Uberti Rooster Shooter RS419 Single Action Revolver on hyväksytty ase
CAS ammunnassa.
 Aseessa on TV-hahmon käyttämät historialliset tuotanto kahvat, joiden uria ei
katsota sääntöjen vastaiseksi muotoiluksi. Näitä tuotantokahvoja saa käyttää vain
tässä aseessa.
Aloittaminen väärässä aloitusasennossa aiheuttaa toimintavirheen (ei uusintaa).
 Esim. mikäli aloitusasento on kivääri käsissä, ja ampuja aloittaa kivääri pöydällä,
aseen nostaminen kellon käydessä ei korjaa virhettä.
Purkupöydän valvojan tulee katsoa kiväärin ja pumppuhaulikon pesään, ettei makasiiniin
ole jäänyt ammusta, ja pyytää ampujaa suorittamaan latausliikkeen tämän
varmistamiseksi.
Aloitusasento tulee säilyttää äänimerkkiin asti. Stagekuvauksen määrätessä vain osan
aloitusasennosta (esim. osoittaen yhdellä kädellä maalitauluja), tulee muutoin noudattaa
oletusasentoa (seisten rennosti aseisiin koskematta).

Tarkennukset ja muistutukset
Carpenter tyyppiset housut (puusepän farkut, ie. leveämmät vyölenkit, silmukka vasaran
varrelle jne) ovat sallitut, mutta erilaiset reisitaskuhousut (cargo pants) eivät ole.
Pistoolin/kiväärin ammuslenkkien ompeleminen haulikonammuslenkkien päälle on
kielletty. (kts kuva alla)

Kuva SASS. Kielletty malli.

Seurat voivat sallia uusien ampujien tutustua lajiin luokkien ulkopuolella, käyttäen .22
kaliperin aseita muissa kuin arvokisoissa, kunnes heillä on mahdollisuus hankkia
sääntöjen mukaiset aseet. Tämä ei kuitenkaan muodosta virallista luokkaa.
Ampuja voi koteloida revolverit niillä ammutun ampumaosuuden jälkeen, kunnes hän
ampuu seuraavalla aseella.
 Esim. ampuja voi ampua revolverin tyhjäksi ja asettaa sen turvallisesti pöydälle,
ampua toisen revolverin ja sitten koteloida molemmat aseet ennen kuin aloittaa
ampumisen seuraavalla aseella, ellei tehtävänkuvaus muuta määrää. Mikäli
revolveri on tehtävän viimeinen ase, se tulee koteloida ammunnan jälkeen.
 Mikäli tehtävässä revolverit ammutaan kahdessa eri osassa, esim. yksi revolveri,
kivääri, toinen revolveri, ensimmäinen revolveri koteloidaan ennen kuin kiväärillä
aletaan ampua, ellei tehtävän kuvaus muuta määrää.
Classic Cowboy ja B-Western luokissa sekä miesten että naisten tulee pitää hattua
päässään, ei siis esim. roikkumassa narustaan selässä.
Käytettäväksi tarkoitettuja haulikon ammuksia ei saa kuljettaa asekoteloissa tai niihin
kiinnitettyinä. Nämä katsotaan ”laittomasti hankituiksi” ammuksiksi.
B-Western ampuja voi vaihtaa ampumatyyliä kesken ammunnan.

