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1. Bevezetés - SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY (SASS) 
 
 
Az SASS, a gyorsan terjedő CAS (Cowboy Action Shooting) lövészet fejlesztésére és 
fenntartására létrehozott nemzetközi szervezet. Az SASS felügyeli a helyi klubok 
szervezésében zajló versenyeket, valamint évente megszervezi és bonyolítja az END 
OF TRAIL eseményt, mely tulajdonképpen a CAS sport világbajnoksága. 
 
A CAS olyan szabadidős lövészsport melyben a versenyzők a legendás Vadnyugat 
korában használatos fegyverekkel versenyeznek. Ezek single action revolverek, 
alsókulcsos puskák és duplacsövű vagy 1899 előtti pumpás esetleg alsókulcsos sörétes 
puskák. Maguk a versenyek különlegesen dekorált, vadnyugati stílusú helyszíneken 
kerülnek megrendezésre. 
 
A versenyzők különböző módon felállított reaktív acél és karton sziluett célokból álló 
pályákat lőnek végig. Az értékelés alapja a pontosság és a gyorsaság. 
 
A CAS igazán különleges eleme az, hogy a versenyzőktől elvárt, hogy korhű vagy 
western filmeknek megfelelő ruházatot öltsenek. Minden résztvevő számára előírt, 
hogy álnevet (aliast) válasszon, akár eredeti XIX. Századi személy, akár western 
filmek, akár vadnyugati foglalkozás alapján. A ruházkodást illendő az álnévnek 
megfelelően kialakítani. 
 
A választott álnév kizárólagosan viselőjét illeti meg. A régi cowboy társaságok 
szokásának megfelelően az SASS tiltja egy már felvett álnév másik tag által való 
használatát. Így csakis egy Tex, egy Kid vagy akár csak egy Loophole Pettifogger álnév 
lehet használatban. 
 
Az SASS-t alkotó klubok kötelesek tisztelni az SASS tagok álnevének és tagsági 
számának szentségét. Ezeket kell alkalmazniuk bármely sajtóban vagy az SASS 
hivatalos lapjában /Cowboy Chronicle/ megjelenő publikációikban, beszámolóikban. 
Természetesen elsőbbséget kell, biztosítsanak a tagok számára minden olyan esetben, 
amikor egy nem SASS tag használja ugyanazon álnevet. 
 
Mind a történelem szerelmesei mind a komoly lövészek megegyeznek abban, hogy a 
korabeli fegyverek használata, egyedi célok és gyors, érdekes játékmenet az egyik 
legérdekesebb lövészsporttá emeli a CAS-t mind a versenyzők mind a nézősereg 
számára. 
 
Ezen kézikönyv mindazon szabályokat, általános követelményeket tartalmazza 
melyeket az SASS elfogadott. Az SASS Range Officer Basic Course / alapozó 
lövészetvezetőknek/ és az SASS Range Officer Training Course /képzés 
lövészetvezetőknek/ tartalmazza a szabályok további, mélyebb leírását és tisztázását. 
A mindenkor legfrissebb kézikönyv angol nyelven megtalálható az SASS honlapján. 
Mindezek éltetik a reményt, hogy a CAS lövészet megvédhető mindazon profizmustól 
és technikai túlfejlesztéstől melyek más lövész sportokra oly negatív hatásokkal 
jártak. Az SASS alapítói hisznek abban, hogy akár az END OF TRAIL rendezvény, 
akár más klub vagy éves versenyek ugyanúgy biztosítják a lehetőséget a szórakozásra 
és barátkozásra, mint a versengésre. 
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2. SPIRIT OF THE GAME / A JÁTÉK SZELLEMISÉGE 
 
Ahogy a CAS fejlődött, művelői kifejlesztettek egy bizonyos hozzáállást, melyet a 
JÁTÉK SZELLEMISÉGÉNEK neveznek. A JÁTÉK SZELLEMISÉGÉNEK megfelelően 
versenyezni azt jelenti, hogy a lövész teljességében magáévá teszi és kötelező 
érvényűnek ismeri el mindazt amit az adott verseny leírása követel. Nem talál ki olyan 
módszereket, amelyekkel előnyre tehet szert csak azért, mert nincs leírva, nincs 
megtiltva a szabályokban és a verseny leírásában. Néhányan egyszerűbben 
fogalmazva állítják, hogy a JÁTÉK SZELLEMISÉGE nem más, mint a sportszerűség. 
Akárhogy is nevezzük, bárki, aki nem teszi ezt magáévá, elkönyvelheti, hogy a CAS 
nem az ő sportja. 
 
3. Felszerelés, fegyverek és kategóriák 

 
Minden olyan fegyver használata engedélyezett az SASS versenyeken, melyek eredeti 
darabok vagy replikái a késő 1800-as években gyártott fegyvereknek, egészen addig, 
amíg biztonságosan használható állapotúak. Ideértjük a Coltokat, Winchestereket, 
Remingtonokat, Smith&Wessonokat, Marlinokat, Sharps és Henry fegyvereket. 
 
 
3.1. Puskák 
 
Fő-, csapat- és mellék versenyekre /kivéve hosszú távú és precíziós puska számok/ 
 
Bármely alsókulcsos vagy pumpás, csőtáras, külső kakasos puska vagy karabély, 
amelyet 1860 és 1899 között gyártottak illetve ezek másolatai melyek megfelelnek az 
alábbiaknak: 
 

- központi gyújtású, .25-20 kaliberű vagy nagyobb 
- pisztoly kaliberű lőszert tüzel /példák, de nem kizárólagosak: .32-20, .38 

special, .38-40, .44-40, .45 Colt, vadász kaliberek, mint 30-30 vagy 38-50 nem 
engedélyezettek/ 

- Csakis 1860 és 1899 között fejlesztett eredeti vagy másolat nyílt irányzék vagy 
tokon rögzített zárt irányzék megengedett 

- Csőhosszúság minimálisan 16” 
- Szekrénytáras puskák nem használhatók 

 
3.2. Sörétes puskák 
 
Bármely duplacsövű /de nem bock!/ vagy egylövetű, az 1860 és 1899 időszakban 
tipikus, automatikus ejektor nélküli sörétes puska megengedett. 
A korszakra jellemző alsókulcsos vagy pumpás, egycsövű, csőtáras, külső kakasos 
sörétes puska, akár eredeti, akár másolat, megengedett. 
Néhány kategória az általánostól eltérő puska és lőszer használatát írja elő, ld. 
Kategória leírásokat további magyarázatért. 
 
Egyéb követelmények a sörtétes puskákkal kapcsolatban: 

- Cal. 10-es űrméretnél nem nagyobb, 20-as űrméretnél nem kisebb 
- Csőhosszúság minimálisan 18” 
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- 4-es méretű sörét vagy kisebb használandó mindenkor, a sörét anyaga nem 
lehet acél vagy köpenyezett 

- Magnum és nagy torkolati sebességű lőszerek használata tilos 
- Pumpás és alsókulcsos sörétes puskákat nem szabad egy időben kettőnél több 

lőszerrel tölteni fő versenyeken, hacsak a lőfeladat leírása másképp nem 
rendelkezik. Csapat versenyszámban a puskák a tár teljes kapacitásáig 
tölthetők. 

 
4. Revolverek és lőszerek – alapkategóriák 
 
A CAS lövészek 5 alapkategóriába oszthatók a revolverek milyensége, lőszerük és 
használati módja alapján: Cowboy és Wrangler, Frontier Cartridge, Duelist, 
Gunfighter és Frontiersman. 
 
Habár .32 kaliberű revolverek és .36 kaliberű elöltöltők megengedettek, ezek nem 
feltétlen elég erősek minden reaktív cél leküzdéséhez. A célokat úgy kell beállítani, 
hogy a gyári töltetű 158 graines .38 Special lőszer egyértelmű találata esetén 
ledőljenek. 
 
 
4.1. Cowboy és Wrangler kategóriák 
 
Single action revolver, mely lehet szerelt lőszeres, perkussziós, fekete lőporral töltött 
szerelt lőszeres konverziós revolver melyet 1896 előtt gyártottak, illetve ezek replikái, 
az alábbiak szerint: 

- .32 vagy nagyobb kaliberű 
- fix irányzékú, fecskefark rögzítésű első vagy hátsó irányzék használata 

megengedett a perkussziós illetve feketelőporos konverziókon, ha egyébként az 
megfelel az eredetiken találhatónak 

- bármely megfelelő lőpor használata megengedett / nitro VAGY fekete/ 
 
Használati mód: kétkezes megfogás 
 
Példák: Colt SAA, Ruger Vaquero, Smith&Wesson American, Russian vagy Schofield, 
Remington modellek ’75 vagy ’90, Bisley-k és ezek replikái 
 
A Ruger Old Army elöltöltő, hagyományos fix irányzékkal, megfelel a Cowboy és 
Wrangler kategóriának, míg ugyanez állítható hátsó irányzékkal nem szabályos. 
 
4.2. Frontier Cartridge kategória 
 
Cowboy és Wrangler kategóriájú elöltöltő vagy szerelt lőszeres revolverek, melyek 
1896 előtt készültek, illetve ezek másolatai és az alábbiak szerint: 
 

- .32 kaliberű vagy nagyobb 
- minden lőszerben fekete lőport vagy annak modern kiváltó lőporát (pl. 

Pyrodex) kell használni, ideértve a puska és sörétes puska lőszereit is 
- a sörétes puska csak duplacsövű vagy alsókulcsos lehet a fő versenyszámokban 
- bármely SASS elfogadott revolver kaliberű puska megengedett 
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- a lőszerekre előírás, hogy annyi füstöt kell generáljanak, mely megfelel 15 grain 
hagyományos fekete lőpor által keletkezettnek. 

 
Használati mód: kétkezes megfogás 
 
4.3. Frontier Cartridge Duelist kategória is létezik. Lásd a Duelist kategóriát a 
megkívánt lövészeti stílus leírásáért. 
 
Megjegyzés: Frontier Cartridge kategóriájú versenyzők bármely SASS megfelelő 
fegyvert vagy lőportöltetet használhatnak a mellék és csapat versenyszámokban. 
 
4.4. Duelist kategória 
 
Cowboy és Wrangler kategóriájú revolver használandó, melyet feltámasztás nélkül 
egy kézben tartva kell felhúzni és elsütni. A revolveres vagy lövő kéz nem érinthető a 
másik kézzel, kivéve akadály elhárításakor. Bármely SASS megfelelő hosszú fegyver 
megengedett, fekete vagy nitro lőpor töltetű lőszerrel. 
 
4.5. Gunfighter kategória 
 
Ez a kategória két Cowboy/Wrangler revolvert igényel, mindkettőt Duelist stílusban 
használva, egyik a jobb, másik a bal kézben. Bármely SASS megfelelő hosszú fegyver 
megengedett, fekete vagy nitró töltetű lőszerrel. 
Két normál fegyvertok szükséges, egy-egy mindkét oldalon. Itt kereszttok használata 
nem megengedett. 
 
Amennyiben a lőfeladat 10 lövést ír elő revolverrel egyhuzamban, illetve csak egy 
revolver használatát kéri a Gunfighter versenyző mindkét pisztolyát előveheti és lőhet 
velük a célokra, azonban a célokat megtámadni csakis a pontosan előírt sorrendben 
lehet. Mindkét pisztoly fel lehet húzva egyidőben, de egyszerre csak az egyikkel 
szabad lövést leadni, lehetővé téve az értékelést. A versenyző nem teheti újra tokba 
fegyvereit, míg minden lőszert ki nem lőtt, kivéve, ha rossz időben húzta őket elő. 
 
Ha a lőfeladat másik fegyver használatát írja elő a pisztoly célok leküzdése közben 
vagy a lövész keze más miatt elfoglalt /pl. dobókocka görgetése stb./ egyidőben csak 
egy revolver elővétele és használata megengedett. Vagy az egyszerre előhúzott 
revolvereket fesztelen állapotban kell mozgatni úgy, hogy a nyugvó kakas kilőtt vagy 
üres kamrán nyugszik eközben, ha a másféle fegyver használata idejére megfelelő 
felület biztosított, ahova a revolverek letehetők. 
 
4.6. Frontiersman kategória 
 
Ugyanaz, mint a Frontier Cartridge de a revolverek csak .36 vagy nagyobb kaliberű 
elöltöltők lehetnek. A lövész Duelist stílusban kell, lőjön. 
 
 
4.7. Classic Cowboy/Cowgirl kategória 
 

- Bármely SASS megengedett revolver, Duelist stílusban tüzelve 
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- Kaliberek: .40 vagy nagyobb kaliberű peremes lőszerek revolverekhez és 
puskához / pl. .38-40, .44 Special, .44 Russian, .44 Magnum, .44-40, .45 
Schofield, :45 Colt vagy .36 vagy nagyobb elöltöltő 

 
- Szerelt lőszerek akár nitró akár fekete lőpor töltettel 

 
- Puskák: bármely 1873 vagy előtte gyártott puska illetve ezek másolatai, pl: 

1866 Henry, 1873 Winchester 
 

- Sörétes puska: SASS megengedett külső kakasos duplacsövű vagy alsókulcsos 
 

- Ruházattal kapcsolatos szigorúbb előírások: Kötelező a sál vagy kendő viselése, 
zsebóra és óralánc, korhű zakó, férfiaknál szalmakalap itt nem megengedett. 
Hölgyeknél bármelyik a következőkből: megfelelő óra, lovagló szoknya, fenék 
betétezés, Viktoriánus kalap, mely lehet szalma is, korhű ékszer, korhű hajdísz 
/pl. tollas/ , korhű kézitáska, fűzős magas cipő, neccharisnya. 

 
- Tokok: Buscadero vagy övre húzható tok nem megengedett 

 
- Cipők: korabeli kinézetű bőr felsőrészű és bőr vagy nyersgumi talpú, nem 

csúszásmentesített. 
 

- A kalapot a rendezvény teljes ideje alatt viselni kell. 
 
 
5. Kor és nem szerinti kategóriák 
 
Az SASS fenntart néhány nem és kor alapján megkülönböztetett kategóriát. Ezen 
kategóriákban bármely SASS megengedett fegyver és stílus használata lehetséges, 
hacsak a konkrét versenykiírás másképp nem rendelkezik. 
 
5.1. Cowboy kategória 

Versenyzők 36. betöltött éves korig. Női megfelelője a Cowgirl. 
 

5.2. Wrangler kategória 
A versenyzők 36 évestől a betöltött 49 éves korig. Női megfelelője Lady Wrangler. 

 
5.3. Juniorok 

12 és 16 év közötti fiatalok. A kategória tovább osztható nemek szerint is. Szülői 
engedély szükséges minden 21 év alatti versenyző számára.  
 

5.4. 49-esek: 
A 49-esek a 49 évet betöltött versenyzők. Külön értékelhetők a hölgyek. 

 
5.5. Seniorok 

60 éves vagy annál idősebb versenyzők. Tovább osztható nemek és a fő kategóriák 
szerint 
 

5.6. Silver Seniorok 
65 éves kort betöltött versenyzők 
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5.7. Elder Statesman/Grand Dames 

70 éves vagy idősebb versenyzők. 
 
Megjegyzés: 
Csak a 12-16 év közöttiek lőhetnek Junior kategóriában. Csak nőneműek lőhetnek 
Hölgy kategóriákban. Csak 60 éves és idősebbek lőhetnek, mint Senior stb. Ezen 
kategóriák egyebekben nem kötelező érvényűek, azaz egyetlen versenyzőt sem lehet 
neme vagy kora alapján ezekbe kötelezően besorolni. Ha bármely senior, junior, hölgy 
stb. tudása alapján a 6 fő kategória bármelyikében kíván indulni, azt lehetővé kell 
számára tenni. Pl: junior hölgy, Colt SAA revolverrel, fekete lőporos lőszerekkel, egy 
kézzel lőve indulhat Junior, Hölgy, Traditional, Frontier Cartridge vagy Duelist 
kategóriában. 
 
 
6. Mellék versenyszámok 
 
6.1. The Plainsman 
 
A versenyszám két .36 vagy nagyobb kaliberű, Duelist stílusban használt elöltöltő 
revolvert igényel. Ezen kívül: 
 

- SASS elfogadott egylövetű puska, mely korhű fekete lőporos lőszerrel üzemel, 
pisztoly vagy klasszikus, nem XX. századi puska kaliberben / pl: tehát nem 
.30-30/ A puska fel lehet szerelve rugós ejektorral ha az adott fegyveren 
megtalálható volt 

- Duplacsövű külső vagy rejtett kakasos illetve alsókulcsos sörétes puska 
használható 

- Minden lőszer fekete lőporral kell üzemeljen 
 
 
6.2. Zseb pisztolyok, Derringerek 
 
A zsebpisztolyok és derringerek népszerűek mellék versenyszámok fegyvereiként 
valamint kiegészítő fegyverként is bemutatkoznak a fő versenyszámokban. 
 

- Zseb pisztoly: kis méretű, fix irányzékkal ellátott 1900 előtti tervezésű revolver, 
melynek csöve 4” vagy rövidebb, .31 vagy nagyobb kaliberű. Model ’P’ Colt 
gyártmányok kiforduló dobbal és ezek másolatai nem megengedettek 
függetlenül kalibertől vagy méretüktől 

- Derringer: külső kakasos, fix irányzékú, hátul- vagy elöltöltő, kisméretű 1900 
előtti tervezésű fegyver, melynek 1,2, 3 vagy 4 csöve van. Csőhosszúság 31/2”-
ig. Űrméret .22 vagy nagyobb. A Remington alsó/felső csövű és a Sharps 
négycsövű Pepperbox fegyverek tipikus SASS megengedett derringerek. A .22 
Magnum Derringerek nem használhatók. 
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6.3. Hosszútávú vagy precíziós puska versenyszám (Long Range) 
 
Az SASS hosszú távú vagy precíziós puskaszám eltérően a fő versenyszámoktól 
nagyobb hangsúlyt helyez a pontosságra, a gyorsaságot másodlagos szempontként 
meghagyva. Az értékelés a találatok száma és pontossága alapján zajlik. A versenyt 
szervezőkre bízott, hogy meghatározott számú lövést kell leadni adott idő alatt, vagy a 
rendelkezésre álló idő alatt minél többet.  
Négy kategóriát különböztetünk meg ebben a versenyszámban: 

- alsókulcsos puska, pisztoly kaliber 
- alsókulcsos puska, puska kaliber 
- egylövetű puska 
- Buffalo egylövetű puska 
- Nyílt kategória azon fegyverek számára, melyek a négy alap kategóriába nem 

sorolhatók be. 
 
Feketelőporos alkategóriák alkalmazhatók a fentiek bármelyikében. 
 
Alapvető előírások a hosszútávú puska számhoz: 
 

- a célgömb lehet az egyszerű pengeszerűtől a burkolton és cserélhető betétesen 
át a beépített vízszintezővel ellátottig bármilyen a korszakra jellemző és akkor 
létezett típusú 

- a nézőke lehet: egyszerű nyílt irányzék, felcsapható létrairányzék diopterrel, 
lehet csőfarra vagy a hátsó agyazás tetejére szerelt 

- optikai irányzék nem megengedett 
 

- puska kaliberű puskák: hagyományos, korhű peremes puskalőszert kell, 
tüzeljenek, semmilyen SASS megengedett pisztoly kaliberű puska nem 
használható. Példák: .30-30 WCF, .38-55 Marlin&Ballard, .43 Spanish vagy 
.45-70 Government kaliberek használhatóak, ugyanakkor .375Winchester, 
.444Marlin, .32-20WCF vagy .44-40WCF kaliberek nem. 

 
- Bármely lőpor használható, kivétel hogy a Buffalo Single Shot kategóriában 

csak fekete lőpor megengedett 
 

- Függetlenül kategóriától vagy kalibertől a lövedékek köpeny nélküli ólom vagy 
ólom ötvözet anyagúak lehetnek, akár gas checkes akár papír tapaszolt 
változatban is. 

 
Hosszú távú puska versenyszámban csak az 1860 és 1899 között gyártott alsókulcsos 
vagy pumpás puskák illetve ezek másolatai használhatók, függetlenül attól, hogy 
pisztoly vagy puska kaliberűek. 
 
Az egylövetű és Buffalo egylövetű puskák 1860 és 1899 közötti gyártásúak, illetve ezek 
másolatai. Minden puska külső kakasos kell, legyen. Az űrméretre a puska 
kalibereknél leírtak érvényesek azzal, hogy a Buffalo egylövetűek .375 vagy nagyobb 
kaliberűek. 
 A Buffalo egylövetűekre további megkötés, hogy a fegyver eredetije vagy másolata 
kell legyen az időszakban az Egyesült Államokban gyártottnak. Rugós ejektorral nem 
rendelkezhetnek, kivéve a Springfield Trapdoor puskákat. 
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6.4. SASS lovas lövészet 
 
Az SASS lovas lövészet olyan speciális versenyszám, ahol tapasztalt lovasok lóhátról 
küzdenek le léggömb célokat a verseny helyszínén kiosztott. 45 kaliberű 
vaktöltényekkel. Ezzel a sportággal külön kézikönyv foglalkozik. 
 
 
7. Lőfegyverekkel kapcsolatos megkötések 
 
Az alábbiakban néhány megkötést tárgyalunk, melyek a lőfegyverekkel kapcsolatosak. 
Sokkal részletezettebb szabályozást tárgyalnak a már említett Range Officer Basic és 
Training Course anyagok. 
 

- Minden elfogadott lőfegyvert a lehető legkorhűbb külső formában kell 
megtartani. 

- Külső változtatások nem megengedettek, kivéve a markolathéjak cseréjét / 
gumi nem megengedett/, a sörétes puskákon visszarúgást elnyelő agylezárást 
és az alsókulcsos puskákon a kulcs bőrszalaggal való betekerését. 

- Ráhúzható gumimarkolat, modern sportlövész markolatok és a markolat 
betekerése ragasztószalaggal nem megengedettek. Csont, gyöngyház, 
elefántcsont utánzat, szaru vagy faanyagból lehetséges a markolatok 
lecserélése, de csak olyan kivitelben mely nem közelíti meg a sportlövő 
markolatokat. Így mind formájukban, mind méretükben az eredetit kell, 
kövessék. 

- Kisebb külső módosítások, látványos gravírozások lehetségesek, amennyiben a 
fegyver külső megjelenését nem változtatják meg. A látvány érdekében 
készített gravírozás, vésés, betétezés akár komoly mértékben is megengedett, 
olyan kivitelben, amely nem jelent előnyt a versenyző számára. Pl.: a markolat 
hátsó, tenyérbe simuló részét kockázni, csíkozni nem szabad, de az álnév 
begravírozása lehetséges. 

- Az agyazás hosszának változtatása a jobb kezelhetőség érdekében 
megengedett, ugyanígy a cső cseréje megengedett hosszúságúra szintén. 

- Színezett irányzékok és irányzék betétek nem használhatók. Ezeket feketére 
kell színezni, vagy eltávolítani. / Pl.: Marlin Cowboy Rifle gyári irányzékon/ 

- Rátét az elsütőbillentyűn, ellensúly, vastagított csövek, csőkompenzátor és 
minden hasonló változtatás tilos. 

-  Amennyiben a versenyző nem SASS elfogadott fegyvert használt egy lőfeladat 
/stage/ során, akkor az adott feladatból ki kell zárni /stage kizárás/ minden 
nem klub szintű versenyen. 

- Az irányzékok módosíthatók annak érdekében, hogy a fegyver pontra lőhessen 
addig, míg kinézetük megőrzi korhűségét. 

- Kettőnél több fő versenyszámban előírt revolverrel nem szabad lővonalba állni. 
 
Kis segítség a ’Játék Szellemiségének’ megértéséhez: 
Ha engedélyt kell kérned bármely dolog használatához, mely a versenyben előnyhöz 
juttat a válasz szinte kivétel nélkül nemleges lesz.  
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8. Tokok, lőszertartó övek 
 

- Minden rövid fegyvert olyan tokban kell hordani, amely képes annak 
biztonságos megtartására a normálisan elvárható mozgások során 

- A fő revolverek tokjai a has alatt két oldalt kell, elhelyezkedjenek, úgy hogy 
köztük kétökölnyi távolság legyen az övön mérve. /megjegyzés: zsebpisztoly és 
derringer tokok nem fő revolver tokok/ 

- A viselt tokok helyzete nem térhet el a függőlegestől 30 foknál jobban. 
- Minden lőszert mely a lőfeladat során szükséges újratöltésekhez szükséges a 

versenyző testén viselt bandoleroban, övben, táskában vagy zsebben kell 
elhelyezni. Puska és pisztoly lőszer nem rakható sörétes lőszerhez való 
hurokba. Szájban, fülben, orrban vagy egyéb emberi testrészen nem tartható 
lőszer 

- Minden lőszer tartására szolgáló eszköznek korhű kivitelűnek kell lenni és a 
viselés módja is korhű kell, hogy legyen. Pl.: bandolero csak átvetve viselhető, 
bármilyen rögzítése a ruházathoz vagy testhez nem megengedett. Modern 
lőszertáskák, modern sörétes lőszer övek, könyökön vagy alkaron rögzített 
lőszertartók és hasonlók nem megengedettek. A lőszeres táskáknak fedéllel kell 
rendelkezniük, bennük a lőszert rendszerező, gyors, szelektált elővételt 
lehetővé tevő betétek nem lehetnek. Bőr, bújtatós lőszer övek megengedettek. 

- A bújtatókban nem lehet fém vagy műanyag vezető-merevítő elem 
- Egy bújtatóban legfeljebb 2 db sörétes illetve legfeljebb 1 db puska vagy 

revolver lőszer tartható. 
- A lőszertartó övet az alhason vagy alatta kell elhelyezni 
- Lőszert tartó bújtató fegyver hátsó vagy előagyán nem alkalmazható 

 
9. Fő versenyszámok lőszerei 
 

- A revolverlőszerek torkolati sebessége kisebb kell, legyen 1000 láb/sec-nál. A 
puska lőszerek torkolati sebessége kisebb legyen, mint 1400 láb/sec. A nem 
megfelelő lőszer miatt a célokról visszatérő lövedék által okozott sérülésekért, 
valamint a céltárgyak rongálódásáért a teljes felelősség a lövészt terheli. Az 
ilyen lőszer alkalmazása a ’biztonsági szabályok durva megsértése’ 
fogalomkörbe tartozik, és azonnali kizárást von maga után a teljes versenyből. 

- Revolver és puska lőszerek lövedékei nem lehetnek köpenyezettek, 
félköpenyesek, gas checked kivitelűek. A lövedék teljes egésze ólomból kell, 
hogy legyen. Molibdén szulfid vagy hasonló kenőanyag használata 
engedélyezett. 

- A revolver és puska lőszerek egylövedékűek lehetnek. Többlövedékű lőszer 
használata tilos. 

- A lövedéknek ki kell állni a hüvelytestből, a hüvely száj alá süllyesztett 
lövedékű lőszer használata szabálytalan. 

- Ezen kézikönyvben fekete lőpor fogalma alá tartozik a fekete lőpor, a Pyrodex, 
Black Mag és minden egyéb hajtóanyag mely elöltöltő fegyverek használatához 
készül. Elöltöltő fegyverekben nitrocellulóz tartalmú hajtóanyag használata 
tilos. Kombinált nitro/fekete lőpor keverék használata bármely fegyverben 
szigorúan tilos. 
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10. Értékelés, lőidők 
 
Az SASS versenyek értékelése a mért lőidőn és a tévesztett lövések után hozzáadott 
büntetőidőn alapszik 
Minden lőfeladatot külön-külön kell értékelni. A legtöbb klub versenyen az összes 
végiglőtt faladat idejét összeadva értékelik a versenyzőket kategóriánként és 
összesítésben rangsorolva. 
Az End of Trail és az SASS területi versenyeken, valamint ahol a rendezők ezt így írják 
elő a rangsor értékelést alkalmazzák. Ez annyit tesz, hogy minden lőfeladatnál 
felállítják a rangsort /az elért idők alapján a helyezéseket/ és az összesített rangsor 
alapján áll fel a végleges rangsor. Pl. 4 lőfeladat esetén 3 indulóból x-nek van két első 
és két második helye, azaz 6 pontja, y-nak van 1 első két második és egy harmadik 
helye, azaz 8 pontja, z-nek van 1 első és 3 harmadik helye, azaz 10 pontja, ez esetben a 
végső rangsorrend I, x, II. y, III. z/ 
A rangsorértékelést főleg akkor ajánlott használni, ha a lőfeladatok nehézségben, 
hosszúságban eltérőek egymástól. 
Az összesített ranglistán, kategóriától függetlenül hagyományosan kihirdetik a 
legjobb női és férfiversenyzőt.  
A célokat megfelelő sorrendben, az előírt fegyverrel kell megtámadni.  
Hibának nevezzük, ha az adott célt a megfelelő fegyverrel a versenyző nem találja el. 
A tévesztés büntetőideje 5 másodperc, amit a nyers lőidőhöz kell hozzáadni. 
Sorrendhibának nevezzük, ha a lövész nem az előírt sorrendben támadja meg a 
célokat. Büntetőideje 10 másodperc és lőfeladatonként egyszer adható hozzá a nyers 
lőidőhöz. 
Mint már említettük a lőfeladatból való kizárást vonja maga után, ha a lövész nem 
SASS megengedett fegyvert használ a feladathoz. Ez klubszintű versenyek felett 
érvényes. 
’Biztonsági szabályok kisebb megsértése’: 
Minden olyan szabálytalanság, amely közvetlen módon nem veszélyeztet embereket. 
Ilyen lehet a lőfeladat végrehajtása során zárva letett sörétes fegyver, vagy zárt 
kulccsal letett puska, esetleg nem a tokba visszahelyezett revolver.  Büntetőideje 10 
másodperc. 
 
’Biztonsági szabályok durva megsértése’: 
Minden ilyen cselekedet a versenyző vagy a lőfeladatból, vagy a versenyből való 
kizárását vonja maga után. A második ilyen cselekedet elkövetése a lövész lőtérről 
való elküldését vonja maga után. 
Ezek lehetnek: 
Elejtett fegyver, véletlenül leadott lövés mely bármely személytől számított 3 méteren 
belül csapódik be /lőfeladat kizárás/ 1,5 méteren belül verseny kizárás. 170 fokos 
szabály megsértése / bármely fegyver csőtorkolata kimutat a lővonalról előre néző 
lövész 170 fokban meghatározott térszögön túl/, bármely töltött vagy töltetlen fegyver 
csőtorkolata bármely személy felé néz vagy áthalad rajta és hasonló egyéb 
cselekedetek, amelyek személyi sérülés komoly lehetőségét hordozzák magukban. 
 
Ha egy versenyző úgy érzi, hogy a lövészetvezető/bíró hibásan döntött bármely 
cselekedete felöl akkor udvariasan és azonnal a lőtérvezetőhöz/versenyigazgatóhoz 
fordulhat felülvizsgálatért. Az ő döntésük végleges és a szabályok alapján nyugszik, 
így megkérdőjelezhetetlen.  
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A ’Játék Szellemiségének’ megsértése 
Amikor a versenyző szándékosan vét sorrendhibát vagy hibát azon okból, hogy így 
előnyhöz jusson / a hibával járó büntetőidő beszámításával is jobb eredményt érhet 
el, mintha követné az előírtakat/ és egyértelműen nem vétlen hibázásról van szó az a 
’Játék Szellemiségének’ megsértése. Ebben az esetben a hibák után járó büntetőidőn 
felül 30 másodperc büntetést kell adni a versenyzőnek. 
 
11. Lőtér, lőfeladatok összeállítása, fegyverkezelés 
 
A CAS nem a precíziós lövészek versenysportja. Kicsi célok és nagy távolságok 
elveszik a játék akció jellegét és elbátortalanítják az újabb lövészeket. 
Mind a tapasztalt, mind a tapasztalatlan lövészek találatokat akarnak elérni. 
Néhányan gyorsabban találják /vagy hibázzák/ el mint mások. Túl sok hibázás, vagy a 
célok olyan kialakítása, hogy nehéz eltalálni eltántoríthat egyeseket a további játéktól, 
különösen a kevésbé edzett lövészeket. 
Bármely tapasztalt CAS lövészt megkérdezve a válasz az, hogy nincs olyan nagy vagy 
közeli cél amit ne lehetne elvéteni. 
 

Célokról 
 

- Fém és papír célok különféle méretekben. Reaktív célok, mint pepper 
popperek és leeső fémcélok ajánlottak, mert  a lövész számára jobb 
visszajelzést adnak és nem utolsó sorban a közönség számára is látványosabbá 
teszik a versenyt. 

- A célokat amennyire lehetséges a lőtér középvonalához közel kell felállítani. A 
távolságra nincsenek abszolút szabályok, de kb. 40cm x 40cm méretű célok 
esetén az ajánlott értékek:  

o Revolver  6-9 m 
o Sörétes puska 7-14m 
o Puska   11-45m 

 
- Zseb pisztolyok, derringerek esetén 0-3 m, de csakis papír, karton vagy 

léggömb célok, ilyen közel fémcél használata nem biztonságos. 
 

Fegyverkezelésről 
 

- A revolvereket azonnal vissza kell helyezni a tokba, ahogy a revolvercélok 
megtámadását a lövész elvégezte, hacsak a lőfeladat másképp nem 
rendelkezik. Tokba visszahelyezni csak olyan revolvert szabad, amelynek 
kakasa üres kamrán vagy kilőtt lőszeren leeresztve nyugszik. 

- Csak a Gunfigther kategóriában megengedett két töltött revolver egyidejű 
kézben tartása 

- Elöltöltő revolvert használók is csak öt kamra betöltését és csappantyúzását 
végezhetik el a lőfeladat megkezdése előtt. Ha a lőfeladat előírja a menet 
közben 1 lőszer újratöltését akkor engedélyezett a hatodik kamra betöltése, de 
a csappantyúzását csak menet közben, időre szabad elvégezni. Teljes újratöltés 
/ 5lövésre/ úgy végezhető el, hogy a versenyző előzőleg elhelyezett, lőirányba 
mutató betöltött fegyverre cseréli a kilőtt revolvert vagy az üres dobot töltöttre 
cseréli. Mindkét esetben a csappantyúzás menet közben és időre történik, úgy, 
hogy a dob ez alatt a fegyverben van. 
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- Klub szint feletti versenyeken fegyverrel kapcsolatos kifogásnak helye nincs. 
Ahogy az első lövést leadja a versenyző lőirányba /egyéb irány esetén ld. 
Biztonsági szabályok durva megsértése/ a versenyző köteles legjobb tudása 
szerint a lőfeladatot teljesíteni. Fegyver vagy lőszer meghibásodás esetén 
újralövésre nincs lehetőség. A versenyzőn kívül álló okok miatt / célhiba, timer 
hiba, lövészetvezető hibája/ bekövetkező hiba esetén az újralövést biztosítani 
kell. Ekkor a versenyző tiszta lappal indul, de az első próbálkozásnál 
esetlegesen biztonsági szabályok megsértése miatt kapott büntetőidőt hozzá 
kell adni az újból elért eredményhez is. 

- A lövészetvezető szerepe, hogy végig kísérje a versenyzőt a lőfeladat 
végrehajtása során, segítse a biztonságos végrehajtást. Kísérje és 
segítse, hogy minimalizálni lehessen sorrendhibákat és a biztonsági szabályok 
megsértését. 

- A fegyverek vagy lőszerek nem megfelelő elhelyezése a lőfeladathoz a 
versenyző hibájából adódnak és sorrend hibaként értékelendők, kivéve, ha a 
versenyző képes a hibát segítség nélkül biztonságosan elhárítani, de az idő 
mérését nem szabad megállítani. 

- Elvárás, hogy a lövészetvezetők felelősek a biztonsági jellegű problémák 
észrevételéért és megoldásáért a töltéskor, ürítéskor és a lővonalon. Ettől 
függetlenül bármely lövész, aki biztonsági problémát észlel felhívhatja sőt 
köteles felhívni a lövészetvezető figyelmét, különösen ha az nem észleli vagy 
nem észlelheti. 

 
 
12. A biztonság alapjai 
 
Először, utoljára és mindig 
 
Sportunk természeténél fogva magában rejti a veszélyességét és komoly sérüléssel 
járó baleset bekövetkezését. Minden CAS versenyen résztvevő személytől elvárt a 
felelősség a saját biztonságos cselekedeteiért, de minden lövésztől elvárt, hogy 
figyelemmel legyen mások veszélyt jelentő mozzanataira is. 
 
Bármely lövészetvezető vagy lövész szembekerülhet bármely résztvevővel egy 
veszélyes cselekmény észlelésekor, ekkor elvárt, hogy a hibát gyorsan korrigálják a 
résztvevők úgy, hogy az ne is ismétlődhessen. A veszélyhelyzet elhárításával 
kapcsolatban vitának helye nincs. Az ilyen helyzetben vitázó vétkes résztvevőt a 
lőtérről el kell távolítani. 

A lövészek az alábbi alapszabályokat kell, hogy betartsák: 
1. Minden lőfegyvert mindenkor úgy kell figyelembe venni és kezelni, mint töltött 

fegyvert. 
2. A csőtorkolat iránya lényeges lőfeladatok végrehajtása előtt, között, közben, 

után. A csőtorkolat soha nem mutathat más résztvevőre. A hosszú fegyvereket 
nyitott zárral, üres tárral és töltényűrrel, csőtorkolatot biztonságos irányba 
fordítva kell mozgatni a lőtéren. Ezen szabálynak való nem megfelelés a 
lőfeladatból való kizárás alapja, ismétlődés esetén a versenyből való kizárást 
vonja maga után. 

3. Minden lőfegyver töltetlen kell, maradjon, töltést csakis lövészetvezető 
közvetlen felügyelete mellett a lővonalon vagy a töltőhelyen szabad végezni. 
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4. A töltés és ürítés csak a megfelelő, kijelölt helyen végezhető. Megjegyzés: 
elöltöltő revolvert használók különös figyelmet kell, fordítsanak a biztonságos 
csőtorkolat irány tekintetében a töltés folyamán, valamint nem hagyhatják el 
töltött és/vagy felcsappantyúzott fegyverrel az ürítőhelyet. 

5. A töltőhelyen tiltott a száraz gyakorlás és elkövetése a lőfeladatból való kizárást 
eredményezi. Száraz gyakorlás csak a kijelölt biztonsági zónában végezhető.  
Száraz gyakorlás fogalma: fegyver előhúzása, lőpozícióba emelése, felhúzása és 
elsütése mintha normál lövést adna le a gyakorló. 

6. A revolvereket mindig csak 5 lőszerrel szabad tölteni és a kakasnak üres 
töltényűrön vagy kamrán kell nyugodnia. Ötlövetű revolvereket 5 lövésre 
szabad tölteni, de a kakasnak vagy biztonsági álláson vagy hatástalanított 
kamrán kell nyugodnia, így nem éles lőszeren vagy felcsappantyúzott kamrán. 

7. Felhúzott revolver nem hagyhatja el a lövész kezét. 
8. Ha éles lőszer került a kakas alá azt el kell lőni. Ha ezt idő előtt, nem az előírt 

helyen  vagy nem a sorrend szerint kell megtenni a lövész a sorrendhibával 
járó büntetőidőt kapja. A lövész választhat, hogy biztonságossá teszi fegyverét, 
és úgy mozog a helyes pozícióba vagy kiadja fegyverét a lövészetvezetőnek. A 
sörétes puskák kinyithatók és üríthetők büntetőidő nélkül. 

9. A lövész nem húzhatja fel revolverét, amíg az nincs biztonságosan lőirányban. 
Bármely elkapkodott lövés, amely a lövésztől 3 méteren belül csapódik be a 
lőfeladatból való kizárást, amely 1,5 méteren belül esik a versenyből való 
kizárást eredményez. A második lőfeladat kizárás magával vonja a versenyből 
való kizárást is. 

10. A puskák elhelyezhetők a lőfeladathoz a lövésztől lőirányba mutatva, 
megtöltve, csukott zárszerkezettel de üres töltényűrrel. 

11. A sörétes puskákat lőfeladathoz elhelyezni mindig nyitott, üres állapotban 
szabad. A töltésük mindig időre történik kivéve, ha a lőfeladat kézben tartott 
sörétes puskával kezdődik. Külső kakasos dupla sörétesek lehetnek felhúzott 
kakassal elhelyezve a lőfeladathoz vagy a lövész kezében. Hosszú fegyvereket 
sosem szabad csőtorkolattal föld felé elhelyezni. 

12. A hosszú fegyvereket mindig nyitott zárral, ürítve kell letenni a lövések leadása 
után /vagyis bármikor, amikor elhagyja a lövész kezét, lőfeladat közben vagy 
végén/. Ez nem vonatkozik a lövészetvezetőnek kiadott fegyverekre. 

13. A töltényűrben hagyott éles lőszer a lőfeladatból való kizárást eredményezi. 
Bármely más lőszer /éles vagy kilőtt/ melyet hosszú fegyverben hagy a lövész 
10 másodperces ’biztonsági szabályok kisebb megsértéseként’ értékelendő. 
Megtört sörétes puska, melyben lőszer marad nem büntetendő, amennyiben a 
lövész akadályt jelez, és biztonságba helyezi a fegyvert /pl. kiadja 
lövészetvezetőnek/ 

14. Minden versenyzőnek komoly felkészültséget és összeszokottságot kell 
felmutatnia a használni kívánt fegyverekkel kapcsolatban és elvárt, hogy  a 
legjobb tudásuk szerint kezeljék azokat. A CAS versenyek nem kívánnak 
terepet adni a biztonságos fegyverkezelést gyakorolni akaróknak. 

15. A CAS rendezvények nem gyorstüzelő /fast draw/ versenyek. Bármely 
veszélyes fegyverkezelés az előhúzás során vagy a kakas csapkodása /fanning/ 
a lőfeladatból való kizárást vonja maga után. Lövés leadása csúsztatott 
kakassal /slip-hammering/ nem minősül csapkodásnak és megengedett. 

16. Különös figyelem kívánatos kereszt vagy váll tokból való fegyver elővétel illetve 
visszahelyezés során. A lövésznek olyan irányba kell elcsavarni testét, hogy a 
170 fokos szabályt ne sértse meg. Bármely eset amikor a csőtorkolat nem 
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lőirányba mutat alapot képez a lőfeladatból való kizárásra. A második ilyen 
eset ugyanazon versenyen a versenyből történő kizárást vonja maga után. 

17. Minden lőfeladat közbeni helyváltoztatás során bármely fegyvert üres vagy 
kilőtt töltényűrön nyugvó kakassal vagy hosszú fegyvereknél nyitott zárral kell 
mozgatni. 

18. A lővonalon elejtett üres fegyver a lőfeladatból való kizárást eredményezi. 
Töltött fegyver esetén a versenyből kell kizárni a lövészt. Az elejtett fegyvert a 
versenyző nem veheti fel. A lövészetvezetőnek kell azt felvenni, megvizsgálni, 
üríteni és visszaadni a versenyzőnek. 

19. Azon lőszer mely újratöltés során kiesik a lövész kezéből, vagy ürítésre kerül a 
fegyverből elveszettnek tekintendő. És nem vehető fel a lőfeladat befejezéséig. 
Az elveszett lőszert a lövész saját maga pótolhatja /külső segítség nélkül a nála 
levő készletből/ ha ez nem lehetséges, akkor hibaként értékelendő. Előre 
kihelyezett lőszer visszaejtése oda, ahol volt nem minősül annak 
elvesztéseként. 

20. Az ürítést felügyelő személynek vagy a lövészetvezetőnek be kell mutatni 
minden fegyvert a lőfeladat elhagyása előtt. Minden puska és pumpás vagy 
alsókulcsos sörétes puska zárszerkezetét néhány alkalommal meg kell járatni a 
felügyelő személy előtt, hogy az meggyőződhessen a töltetlenségről. Az összes 
pisztolyt akár használva volt akár nem, szintén be kell mutatni. 

21. Alkohol tartalmú italok, élelmiszerek fogyasztása tilos minden a lőtéren 
megjelent személy számára, amíg a lőtéren lövészet zajlik.  Legyen az lövész, 
lövészetvezető, vendég, szurkoló. A lövész nem birtokolhat alkohol tartalmú 
készítményt adig amíg a lövészetet be nem fejezte, és fegyvereit el nem 
csomagolta. 

22. Kábítószer, vagy koncentrációt, fizikai állapotot, mentális állapotot befolyásoló 
gyógyszer befolyása alatt levő személy nem tartózkodhat a lőtéren. 

23. Fülvédő használata ajánlott, védőszemüveg használata kötelező a lőtéren. 
Habár a korhű kis lencséjű szemüvegek jól néznek ki, a teljes védelmet adó 
lövésszemüvegek használata kiváltképp ajánlott. Hasonló védelem ajánlott 
mindenkinek a lövészeken kívül, sőt a közönség azon tagjainak, akik direkt 
rálátással bírnak fém célokra szintén kötelező. 

24. Csak benevezett versenyző viselhet lőfegyvert a lőtér területén. 
 
 
13. Álnév választása 
 
Minden SASS tagnak olyan álnevet kell választania, amely megfelel a bevezetésben 
leírtaknak. Ezen felül: 

- nagy nyilvánosság előtt vállalható kell, hogy legyen 
- duplikálás nem megengedett, ha ugyanannak hangzik, akkor ugyanaz 
- hozzátett 2, II. , kettő stb. nem megengedett. 
- Vannak USA specifikus szabályok, melyet itt most nem részletezünk. 

 
14. További szabályok a ruházattal kapcsolatosan 
 
A CAS ebből a szempontból különös elegye a történelmi beleélésnek és vasárnap 
reggeli TV matinéknak. A résztvevők kiválaszthatják a viselni kívánt jelmez stílusát, 
de a ruházatnak tipikusan XIX. századinak kell lenni esetleg bármely western filmben 
látottnak kell, megfeleljen. 
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Az SASS nagy hangsúlyt fektet a jelmezekre, mert ez is segíti egyedivé tenni a 
sportunkat és megteremti a beleéléshez szükséges légkört is.  
Minden lövésznek jelmezben kell lennie és bátorítjuk a látogatókat, nézőközönséget, 
hogy szintén beöltözve jelenjenek meg. 
A lövészek a versenyek ideje alatt végig beöltözve kell, hogy legyenek, nemcsak a 
lőtéren, de a díjkiosztón, esti rendezvényeken, vacsorákon, bálokon is. 
A ruházat kialakításának legjobb módja, ha a lövész eldönti, hogy milyen karaktert 
akar megszemélyesíteni. /Szintén jó módszer az álnév megválasztásához/ 
A lövészek példaként banktisztviselő, kovács, rendészeti erők, vasúti dolgozók, 
különféle lovassági, kéjhölgy, tanító/tanítónő, ’hegyvidéki’ emberek, terelő cowboy, 
indián stb. szerepkörök között válogathatnak. 
Ha eldöntötted, kit is személyesítesz meg, járj utána a szerepkörnek. Könyvtárak, 
történelmi fotók segíthetnek élethűbbé tenni a jelmezt. Az USA-ban számos 
kereskedő forgalmazz a szükséges kellékeket, de néhányan vannak hazánkban is. 
A másik módszer a saját készítés: 
Csak néhány ötlet: 
Nézz szét a sarki turkálóban! Egy egyszerű vászonnadrágról vágd le a bújtatókat, 
varrjál rá gombokat a nadrágtartónak és kész is a vadnyugati nadrág. Hölgyek 
kerítsenek szatén, selyem vagy hasonló ruhát, egy kis átszabás itt egy toll boa ott, 
hajkötő amott és kész is a kéjhölgy jelmeze. 
Még egyszerűbb a különféle farmernadrágok beszerzése. Azonban a színes betétes, 
tervezői nevekkel ellátott ’divatcsodák’ nem megengedettek. A legombolható elejű 
cowboy ingek megfelelnek, de sokkal jellemzőbb a késő 1800-as évekre egy egyszerű 
gombos pamut/flanell munkásing. 
Egy jó szabó bármilyen mintájú korhű ruházatot elő tud állítani. Sok méteráru 
boltban beszerezhetők a jellemző szövetanyagok. 
A helyi klubban levő társakkal együtt még egyszerűbb a ruházat összeválogatása és 
sok ötletet lehet egymás közt megosztani. 
 
Nem engedélyezett ruházatok: 

- Modern lövészkesztyűk 
- Rövidújjú ingek 
- Modern tollas/műszálas cowboy kalapok / ezek inkább a melegbárokba valók/ 

A szalmakalapok közül minden korhű formájú megengedett /Statson, Bailey, 
sombrero/ 

- Divatáru farmerek, nadrágok 
- Baseball sapkák 
- Tenisz-, futó, jogging-, aerobic cipők. Az indán mokaszinok kiválóak az egész 

napos csizmában lótás-futás fáradalmait pihentetni. 
- A ruházaton nem lehet gyártó vagy szponzor felirata 
- Nylon és egyéb műanyag alapú ruházat nem megengedett. 

 
Összefoglalva: 
Az SASS azt szeretné, ha a lövészek biztonságban, jól szórakozva, lőkészségüket 
fejlesztve és az Öreg Vadnyugat hagyományait élvezve vennének részt a CAS 
eseményeken.  
Arra kérünk mindenkit, csatlakozzon a hagyományőrzés és nemes versengés 
barátságos környezetéhez. 


