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SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY
The Single Action Shooting Society är en internationell organisation skapad för att bevara och
utveckla den snabbt växande sporten Cowboy Action Shooting™.
SASS stöder regionala tävlingar arrangerade av anslutna klubbar och arrangerar årligen END of
TRAIL, världsmästerskapet i Cowboy Action Shooting & Wild West Jubilee™.
Cowboy Action Shooting™ är en mångsidig amatörskyttesport som innehåller tävlingar med
vapen typiska för den period som kallas the Old West: single action revolvrar; bygelrepeterande
gevär; och sida vid sida dubbelpipiga hagelgevär, före-1899 pump, eller bygelrepeterade
hagelgevär. Tävlingarna arrangeras i en unik Old West stil.
Tävlingar i flera stationer med ett till fyra vapen där målen är av metall eller papp.
Tävlingsresultatet mäts på snabbhet och precision.
En verkligen unik aspekt i Cowboy Action Shooting™ är kravet på autentiska eller från
westernfilmens tidstypiska klädsel. Varje deltagare uppmanas att välja ett skyttealias lämpligt för
en karaktär, ett yrke på sent 1800 tal, eller en Hollywood västernstjärna och utveckla en klädsel
därefter.
Ditt SASS skyttealias är ditt unika. I tradition med Old West boskapsmärkningsregister, SASS
förbjuder en skytt att kopiera en annans alias. Det finns bara en Tex, en Kid Curry, och en
Loophole Pettifogger.
SASS anslutna klubbar är skyldiga att respektera SASS medlemmars alias och medlemsnummer
då de publiceras i artiklar insända till The Cowboy Chronicle och ge dem förtur till sitt alias före
lokala klubbmedlemmars som eventuellt använder kopior på deras alias.
Amerikanska historieintresserade samt seriösa skyttars gillande och användandet av antika vapen,
autentiska kostymer, unika mål och snabbt skytte gör Cowboy Action Shooting™ till en av de
mest intressanta skytteformer för både åskådare och deltagare.
Denna handbok innehåller regler, begränsningar och vägledning skapade av
Single Action Shooting Society. The SASS Range Operations Basic Course och SASS Range
Officer Training Course erbjuder ett mer djupgående och ytterligare förklaring till dessa regler
och dess straff. Den senaste versionen av Shooters Handbook kan alltid hittas på SASS webbsida,
www.sassnet.com. Det är SASS mening och förhoppning att dessa krav skall bevara och skydda
Cowboy Action Shooting™ från den pryl och teknikhysteri som har en sådan negativ effekt på
andra skyttesporter. Skaparna av SASS tror att END of TRAIL, lokala och årliga tävlingar är lika
mycket en möjlighet att ha kul som det är en skyttetävling.

SPIRIT OF THE GAME
Vartefter skytteformen Cowboy Action Shooting™ har utvecklats, har våra medlemmar hittat och
antagit en attityd som vi kallar “The Spirit of the Game.” Med att tävla i The Spirit of the Game
betyder att du deltar till fullo i det tävlingen kräver. Du letar inte efter ett sätt att hitta fördelar i
det som inte står i reglerna eller tävlingens förutsättningar. Några kallar The Spirit of the Game
inget annat än god sportslighet.
Vad du än kallar det, har du det inte, är Cowboy Action Shooting™ inte din skytteform.
Ett “spirit of the game” brott inträffar när en deltagare med vilja frångår stage beskrivningen eller
med beräkning tar ett straff för att få en fördel mot sina medtävlande. Det är inte lätt att avgöra,
för skyttar gör misstag. Om så är fallet skall utöver straff för missar, ett 30 sek straff utdömas.
Användandet av ammunition som inte uppfyller minsta hastighet eller powerfaktor är också ett
“spirit of the game” brott. Två “spirit of the game” straff på en match resulterar i en Match
Disqualification.
4
SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY Shooters Handbook ~ii~ Copyright © Single Action Shooting
Society, Inc 2016 Version 21.8

VÄLJA ETT ALIAS
Varje SASS medlem är skyldig att välja ett skytte alias representerande en karaktär eller yrke från
the Old West eller westernfilmens kategori. Ditt alias får inte vara en kopia eller kan misstolkas
för någon annans medlems alias. SASS högkvarteret har det slutgiltiga avgörandet om ditt alias är
accepterat eller inte.
Dessa regler gäller för införandet av ett alias i SASS registret:
• Det måste vara publicerbart för en stor publik.
• Inga kopior är tillåtet.
• Om det låter samma är det samma.
• Lägga till “två”, “II”, etc. är inte ok.
• “Ranger” kan bli “Texas Ranger” men inte “The Ranger.” “John Henry Chisum” kan bli ändrat
till “Jack Chisum” men inte “John H. Chisum” eller “Jon Henry Chisum.”
• Historiska namn kan inte ändras så de blir annorlunda. “Wyatt Earp” och “Marshal Wyatt Earp”
är detsamma.
SASS Alias registret ändras dagligen. Ring, faxa, eller maila SASS kontoret för att höra om ditt
alias är ledigt.
Om ett accepterat alias inte är valt kommer SASS nummer att användas. Alla ändringar I registret
av alias debiteras med en avgift.
SWSF kommentar: Det svenska förbundet SWSf och norska förbundet SWS har ett gemensamt
alias register som inte är sammankopplat med SASS medlemsregister. Medlemskap i SWSf eller
SWS ger inte rätten till ett SASS alias. Bara medlemskap i SASS ger rätten till ett SASS unikt
alias.

KLÄDER OCH UTSMYCKNING
Cowboy Action Shooting™ är en combination av historiskt återskapande och en lördag på matiné.
Deltagarna kan välja de kläder de vill bära men alla kläder måste vara typiska för perioden sent
1800 tal, från en B-western film, eller Western tv serier.
SASS lägger ganska stor tonvikt på klädseln för den gör vår sport unik och bidrar till att skapa en
festlig och anspråkslös atmosfär. Den hjälper också till att skapa den vänliga och broderliga
känslan som finns på våra tävlingar.
Alla skyttar måste ha rätt klädsel och vi uppmuntrat våra gäster och familjer att också klä upp sig.
Skyttar måste vara rätt klädd under tävlingen, middag, prisutdelning, dans osv.
ALLA kläder och tillbehör MÅSTE bäras som det var avsett i the OLD WEST eller som man ser
på en B-western film och tv program.

SASS VAPEN REGLER
SASS Cowboy Action Shooting™ tävlingar är delade i tre separata typer av tävlingar: Huvud
(main), Lag (team) och sidomatcher (sidematches). Reglerna beträffande SASS godkända vapen
beror på vilken typ av tävling du avser att delta i.
Original och repliker kan användas på tävling så länge de är hela och i säker kondition. I de
respektive avsnitten, är de modifikationer som är tillåtna listade. Bara för att en tillverkare
producerar ett vapen för den här sporten eller bara för att det fanns en typ av vapen på den tiden
betyder det inte att det är godkänt att använda på tävlingar. Bara de modifieringar som är listade
här är godkända, alla andra är förbjudna. Som i all annan skyttesport kan risker finnas, SASS
rekommenderar därför inte modifieringar på vapen eller avlägsnande av några
säkerhetsanordningar. Deltagare i denna sport accepterar sitt eget ansvar i användandet eller
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modifieringar av sina vapen och kan inte lita på att SASS, deras klubbar eller medlemmar skall ta
ansvar för deras handlande. Var vänlig och kontakta vapentillverkaren före någon modifiering
görs. Vapen måste fungera som den original 1800 tals konstruktion de är. Vapen skall ha en säker
funktion.
SASS erkänner önskan om en förbättrad prestation på vapen. Vapentillverkare, importörer,
vapensmeder och alla medlemmar måste utöva en försiktighet i uppfinnandet av mekanik,
skapade för att förbättra funktionen på vapen för SASS Cowboy Action Shooting™.
Alla vapenmodifieringar som inte står i denna handbok är förbjudna. De som vill att
modifieringar, vapendelar eller vapen skall komma in i texten som godkända, kan vända sig till
SASS och begära en Firearms Modification Consideration application från SASS.
Skriftligt godkännande från SASS är den enda källan för ett godkännande. Om inte detta skriftliga
godkännande finns för en modifiering, vapendel eller ett vapen får det inte användas på en tävling.
En stations diskvalifikation skall utdelas på alla stationer det otillåtna vapnet använts.

ALLA VAPEN
• Alla vapen måste vara konstruerade för avfyrande av en slagmekanism av den typ som krävs för
en centralantänd tändhatt, kantantänd patron eller en slaglåständhatt. Alla andra typer av
avfyrningsmekanismer är förbjudna.
• Interna modifieringar som inte kan ses då mekanismen är stängd är tillåtna, såvida de ej
förändrar den utvändiga funktionen eller står i konflikt med det som är listat i detta dokument.
• Modifiera avfyrning, spännandet av hanen eller bygelmekanismen på sådant sätt att det ändrar
från helt manuell till automatisk funktion (typ blowback operation, gas operation, eller recoil
operation) är speciellt förbjudet.
• Alla vapen måste repareras eller restaureras till sitt ursprungliga utförande.
• Reservdelar får vara av annat material än originalet och inte just det materialet är speciellt
förbjudet.
• Alla delar får avrundas, omformas, poleras, fasas eller ersättas såvida det ej är förbjudet i dessa
regler.
• Bärrem är tillåtet på långvapen. Snoddar är tillåtet på enhandsvapen.
HANAR
• Hanar får ersättas eller bytas mot andra typer av hanar skapade för samma storlek av stomme.
(ex., hane från en revolver med liten stomme får ej monteras i en revolver med stor stomme, eller
omvänt förfarande.).
• Interna delar på en hane kan bytas (ex., för att ge ett halvspänn läge på en revolver).
• Revolver hane av Bisley får bara användas i en Bisley typ av stomme.
• Hane av typen Ruger Super Blackhawk/Montado stil (sänkt och breddad hane) är godkänd på
revolver med både fasta och ställbara riktmedel.
• Hanstopp får monteras
• Slaglängden på alla revolvrar får ändras.
• Siktskåran får breddas.
• Greppspår på hanen får repareras.
PIPOR
• Pipa och patronlägen får borras, riktas eller ändras för vilken godkänd kaliber som helst på det
ursprungliga vapnet så länge industristandarden om säkerheten följs.
• Original pipa får ersättas av en ny pipa av korrekt typ för den vapentypen. (ex., rund, åttkantig,
halvrund).
• Pipor får kortas och/eller krönas.
• Gevärspipor måste hålla en längd av minst 16 tum (406,4mm).
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• Gevärspipor får förändras för att passa alternativt tubmagasin och kapacitet typiskt för den
vapentyp som avses.
• Pipor får ändras för att passa godkända sikten som anges i avdelningen för sikten.
• Hagelpipor måste ha en minsta längd av 18 tum (457,2mm).
• Hagelpipor får ha interna choker monterade förutsatt att de ej sticker utanför mynningen.
• Inga extremt tävlingsanpassade eller extra tunga pipor får användas på något vapen med
revolverkaliber.
• Pipor måste vara av stål eller järn.
• Synliga pipvikter får ej användas.
• Kompensatorportar får ej användas.
AVTRYCKARE OCH VARBYGEL
• Avtryckare får ändras till en smalare vidd.
• Avtryckarens läge får justeras.
• Avtryckarstopp får monteras.
• Hagelgevärets varbygel får lindas med läder eller annat naturligt material.
• Böja varbygeln så att avtryckarna på ett sida/sida hagelgevär blir lättare att nå är inte tillåtet.
• Avtryckarsko är inte tillåtet.
KOLVAR OCH GREPP
• Längd eller stil på en kolv får ändras eller ersättas (ex, en karbinkolv får bytas mot en
gevärskolv eller tvärt om).
• Nätskärning, ristning och lasergravering är tillåtet på kolv, framstock och grepp.
• En permanent fastsatt, ej justerbar rekylkappa som snöras fast eller krängs på är tillåtet på gevär
och hagelgevär.
• Bakkappa får bytas mot en annan typ som fanns att tillgå från original tillverkaren.
• En bit läder eller liknande material får sättas på bakkappan eller bakdelen av kolven. Detta
inkluderar även pistolgreppsdelen av kolven.
• Grepp och kolvar av simulerat eller naturmaterial är tillåtet så länge det ej modifieras till att vara
precisions grepp eller kolv. De måste vara av samma grundläggande typ som fanns på original
vapnen.
• Revolvergrepp måste ha sin koniska form i fram och bakkant men får förlängas nedanför botten.
• Ej tidstypiska gummigrepp, moderna målskjutningsgrepp, grepptejp och liknade halkskydd är ej
tillåtet.
• Att trä på ett läderskydd över piporna för att skydda stödhanden mot hetta eller som reparation är
tillåtet på sida/sida hagel, pumphagel och enkelskottshagel.
• Läder på framstocken på ett pumphagelgevär är inte tillåtet.

SIKTEN
ALLA VAPEN
• Sikten måste se ut som sikten som fanns under cowboy tiden, pärla, blad, enkel stolpe, eller
annars godkända korn (som XS Cowboy Express) gjort av material som stål, järn, elfenben, falskt
elfenben, mässing, guld, hårdtenn, koppar eller silver är tillåtet.
• Färger annat än som de material som beskrivs ovan eller någon typ av fluoriderande material får
inte appliceras på sikte eller korn.
• Sikte och korn får svartmålas eller pläteras i de färger som listas i tidigare material. Om man
svärtar eller färgar kornets baksida skall det täcka hela kornet så det ser ut som ett enhetligt
material. (inga färgprickar)
7

SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY Shooters Handbook ~ii~ Copyright © Single Action Shooting
Society, Inc 2016 Version 21.8

• På alla sikten får siktskåran justeras.
• Kornet får höjas eller sänkas för att justera träffbilden.
• Baksidan på kornet får sågtandas.
GEVÄR
• Kolvmonterat sikte får ha utbytbar diopter.
• Inga slutstyckes eller mantel monterade sikten är tillåtet.
• Dovetails sikte (laxat spår) får fräsas in i pipan för att ersätta original siktet.
• Ringkorn (Beech style) och kornskydd är tillåtet.
• Kornet får ha ett inlägg/pärla av stål, järn, elfenben, falskt elfenben, mässing, guld, hårdtenn,
koppar eller silver. Pärlan eller inlägget skall ha materialets färg.
• Siktet får ha ett inlägg i samma färg som siktet för att förenkla siktesjustering.
• Rampade korn är tillåtet om det fanns original på vapnet.
• Moderna klickjusterade sikten monterade på pipa eller stomme är inte tillåtet.
REVOLVER – FASTA RIKTMEDEL
• Revolver med fasta sikten får bara ha traditionella, pipmonterade, fasta metallkorn av enkel
bladtyp, pärla eller stolpe konstruktion.
• En enkel skåra i stomme, hane eller mekanism är det enda siktet som är tillåtet.
• Ramp korn är inte tillåtet.
• Pärlkorn eller inlägg är inte tillåtet.
• Godkända undantag: Original open-top patron revolvrar, slaglås revolvrar, patronkonverterade
revolvrar, och deras moderna repliker får ha endera ett dovetail korn eller sikte, och de måste vara
av den typ som var vanliga på originalen. Pipmonterat sikte är godkänt på en open-top revolver.
Beretta “Laramie” models justerbara sikte får ersättas med ett fast sikte från “Russian” modellen
för att tillåtas som en revolver med fast sikte. Alla andra revolvrar oavsett fabrikat och modell
som har endera ett dovetail justerbart sikte eller korn, oavsett om det är justerbart eller flyttbart så
räknas det som en revolver med justerbara sikten.
REVOLVER – JUSTERBARA SIKTEN
• Revolver får ha justerbart korn och/eller sikte.
• Bakkanten på kornet får ändras (ex. rundas).
• Ramp korn är tillåtet om det är original på vapnet
• Pärlkorn eller inlägg är inte tillåtet
• Justerbart sikte kan ersättas med vanligt förekommande sikten av samma typ och storlek.
Moderna ersättnings sikten typ Bomar och Millett typ av sikten är inte tillåtet.
• Siktet får ha ett inlägg i samma färg som siktet för att förenkla siktes justering.
• Kornet får inte vinklas mot skytten (undercut).
HAGELGEVÄR
• Korn får vara av pärla eller stolpe modell.

KOSMETISK UTSMYCKNING
• Tidstypiska stift, ristningar, gravyr, nätskärning, inlägg och andra sådana utsmyckningar på kolv
och grepp är tillåtet såvida det ej ger en avsevärd förbättring av grepp eller hanteringen.
• Gravyr på mantel, stomme, greppstomme, trumma eller pipa är tillåtet så länge det ej ger en
avsevärd förbättring av grepp eller hantering.
• Ingen del av greppstommen får nätskäras, linjeras, sågtandas eller på annat sätt modifieras för
greppförbättring.
• En lätt blästrad yta får appliceras utvändigt på samtliga SASS vapen.
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• Metallytor får ha sin naturliga färg, vara blånerade, brunerad eller pläterad i silver, nickel och
guld. De får även vara svärtade, flamhärdad, patinerade eller juvelbeströdda.

SKRUVAR
• Original skruvar får ersättas med skruvar av annan typ.

STOMMAR OCH MANTLAR
• Stommar och mantlar får borras, fräsas vid montering av godkända sikten.
• Ruger Blackhawk och Ruger Old Army stomme för justerbara sikten får modifieras för att ta
bort det ställbara siktet. Svetsa och forma så de liknas stilen hos en Colt SAA eller Vaquero
stomme. Den modifierade stommen måste anpassas med konventionell Ruger Vaquero typ av
pipa, hane och original greppstomme för att den skall godkännas som en revolver med fasta
sikten.
• Slaglåsrevolver får konverteras till patronladdad av den typ som var vanlig för tiden. De får
också modifieras med att man monterar ett tändhattsskydd på rekylskyddet och gör ett undercut i
hanen (en så kallad, Manhattan modifikation). På replikor av slaglåsrevolvrar får stommen
modifieras så de liknar original modell.
• Storleken på ejektorporten på ett pumphagelgevär får inte ändras.

BYGLAR
• “John Wayne” typ av bygel får ersätta original bygel.
• Bygel får lindas eller inbäddas med läder eller annat naturligt material.
• Inlägg eller andra dylika lösningar konstruerade för att hindra all rörelse eller dramatiskt
begränsa fingrarnas rörelse inne i bygeln är inte tillåtet.
•Med undantag av den så kallade “John Wayne” bygeln, måste ersättningsbyglar ha samma
grundläggande kontur som originalbygeln.
• Bygeln får kapas och svetsas så länge den grundläggande yttre konturen ej förändras.
• Byte mellan 1873 gevärs bygel och 1866 gevärs bygel är tillåtet.
• Alla bygelopererade gevär måste ha en rörelselängd av minst 4-1/8 tum (104,78mm) när man
mäter som följer:
Med mekanismen stängd, mät 3 tum bakåt från bakkanten av avtryckaren, markera I kanten av
stommen/kolven och övre kanten på bygeln. Öppna mekanismen helt och mät nu avståndet mellan
dessa punkter.
Undantag: Browning BL-22 i .22 kaliber, är ett godkänt gevär för buckaroos kategori och är ett
godkänt för .22 gevär sidomatcher.
SWSf kommentar: Kaliber.22 är ej godkänt för buckaroos kategorierna i Sverige. I Sverige
skjuter denna kategori luftvapen.

MATNING / LADDNINGS MEKANISMER
• Bärare och/eller hissmekanismen i gevär får lättas, svetsas, modifieras och ersättas.
• Ett “två skott” drop typ system för bygelhagel får monteras.
• Laddarm på slaglåsrevolver får tas bort eller modifieras så den passar piplängden.
Laddstång på en slaglåsrevolver får modifieras för att justera kulans isättningsdjup i trumman.
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SLAGSTIFT
• Längden på slagstift får ökas.
• Den synliga bakre delen på slagstift eller slagstiftsförlängning får inte modifieras.
• Friktions reducering som rullager är inte tillåtet i den bakre delen av slagstiftet eller
slagstiftsförlängningar.

REKYLDÄMPARE
• Interna rekyldämpare får monteras.

REVOLVER UTSTÖTARARM
• Colt modell bullseye eller crescent utstötar arm får monteras.

REVOLVER GREPP STOMME
• Birdsheadgrepp, stomme och grepp får monteras på alla SAA eller dess moderna repliker, men
får inte användas tillsammans med en Bisley modell av hane.
• Grepp stomme får bytas, “rundas”, eller förlängas (ex., byte av en Single Action Army grepp
stomme med en 1860 Army grepp stomme och tvärt om).
• Mässing och aluminium greppstommar är tillåtet.
• Bisley modell av grepp stomme får bara användas med en Bisley modell av hane.

REVOLVER TRUMAXEL
• Trumaxeln får kortas.
• En skruv får användas för att låsa trumaxeln.

REVOLVER TRUMMOR
• Centralantända och kantantända trummor får inte ha färre än fem (5) kammare och ej fler än sex
(6) kammare.
• Trummans framkant får avfasas.
• Fasta trummor får göras flytande (bussning monteras i centrum).
• Öppning (fasning) i skåror för skäras eller förlängas.
• Revolver får ändras så trumman kan roteras i bägge riktningarna.
• Trumman får borras, riktas eller ändras för vilken godkänd kaliber som helst på det ursprungliga
vapnet så länge industristandarden om säkerheten följs.
• Trumman måste vara av stål eller järn.

HAGELGEVÄRETS ÖPPNINGSVINKEL
• Intern mekanism som förhindrar ett öppet hagelgevär inte stängs oförutsätt får monteras eller
modifieras.
• Öppningsvinkeln på ett bryt hagelgevär får ökas.
Toplevern på ett bryt hagelgevär får vinklas, men inte mer än en ½ tum (12,7mm) mätt från
centrum av kolven till utsidan av toplevern.

GEVÄR GRUNDREGEL
Gevär eller karbiner som används i main och team matcher måste vara original eller repliker av
bygel eller pump manövrerade gevär tillverkade under perioden 1860 till 1899, innehållande ett
tubmagasin och en utvändig hane. Gevär med lådmagasin får inte användas. I en del skytte10
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kategorier måste en viss typ av gevär och ammunition användas. Läs under skyttekategorier för
mer information.
GEVÄR KALIBRAR
• Måste vara centralantänd och minst kaliber.32 och inte grövre än kaliber.45
• Måste vara en kaliber som vanligtvis finns för revolver. Här följer några exempel men detta är
inte en komplett lista,.32-20,.32 Magnum,.357 Magnum,.38 Special,.38-40,.44-40,.44 Special,.44
Magnum, och.45 Colt. Det enda godkända undantaget är.25-20 och.56-50. Inga gevärskalibrar
som ex.30-30 eller.38-55 är tillåtet.
• Buckaroo/Buckarette kategori skyttar som väljer att använda vapen i kaliber.22, måste då
använda ammunition med standard hastighet för.22 kalibers kantantänd ammunition.
SWSf kommentar: Kaliber.22 är ej godkänt för Buckaroo kategorierna i Sverige. I Sverige
skjuter denna kategori luftvapen.

REVOLVER GRUNDREGLER
Original single action revolvrar tillverkade före 1899, deras godkända repliker och SASS
godkända single action revolvrar med ställbara riktmedel är de enda godkända revolvrar som får
användas i en SASS main match tävling. Vilka specifika regler som gäller för en SASS godkänd
revolver beror på vilken kategori du avser att deltaga i. Sikten är en avgörande faktor för vilken
kategori revolvern kan användas i. En del skyttekategorier måste en viss typ av revolver och
ammunition användas. Läs under skyttekategorier för mer information.
Inte fler än två (2) mainmatch revolvrar får medföras till skjutplatsen.
REVOLVER KALIBRAR
• Måste vara centralantänd med en kaliber av minst.32 och inte större än.45 eller slaglås med en
kaliber av minst.36 och inte större än.45 .
• Måste vara en kaliber som är vanligt förekommande i revolvrar. Här följer några exempel men
detta är inte en komplett lista,.32-20,.32 Magnum,.357 Magnum,.38 Special,.44 Magnum,.44-40,
och.45 Colt.
• Standard hastighets.22 kalibers kantantänd ammunition är bara tillåtet i Buckaroo kategorin.
SWSf anmärkning:.22 kaliber är inte tillåtet i någon kategori i Sverige.
• Trots att en.32 kalibers revolver och.36 kalibers slaglås revolver är godkänd, kan de kanske ej
vara tillräckligt kraftfulla för att fälla alla fallmål.

HAGELGEVÄR GRUNDREGLER
Alla sida- sida eller enkelpipiga hagelgevär typiska för perioden 1860 fram till 1899 med eller
utvändiga hanar, som har dubbla eller enkel avtryckare är tillåtna. Automatisk ejektor är bara
tillåtet på enkelpipiga brytgevär, bygel eller pumprepeterade hagelgevär. Sida-sida hagelgevär får
inte använda automatisk ejektor. Hagelgevär som är bygelrepeterade, har tubmagasin och
utvändig hane inom perioden som är original eller replik får användas. Det enda pumprepeterade
hagelgevär som får användas är Modell 1897 Winchester hagelgevär, både som är original eller en
replik. I en del skyttekategorier måste en viss typ av revolver och ammunition användas. Militära
modeller är inte tillåtna (ex., trench guns). Läs under skyttekategorier för mer information.
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HAGELGEVÄR KALIBRAR
• Sida-sida, enkel skott, eller bygelrepeterade hagelgevär måste vara centralantända och en kaliber
av minst 20 men inte större än 10.
• Pumphagelgevär måste vara centralantända med en kaliber av minst 16 men ej större än 12.
• Sida-sida, enkel skott, eller bygelrepeterade hagelgevär i kaliber .410, 28 och 32 är tillåtet inom
kategorin Buckaroo Category.
SWSF kommentar: Inget hagelskytte är tillåtet i Sverige för kategorin Buckaroo.
Alla utvändiga modifikationer på något vapen som inte är specificerade i denna handbok är
uttryckligen förbjudet!

ÖVRIGA GODKÄNDA VAPEN
Övriga vapen som är godkända att använda:
• Small frame Model P revolvers som exempel the Cimarron Firearms Lightning, Uberti Stallion,
och Ruger Single Six.32 H & R Magnum.
• Henry Big Boy Rifle (inte godkänd i Classic Cowboy/Cowgirl kategorier).
• US Firearms Omni Potent Revolver.
• Marlin 1894 Tube Feed Rifle—.32 H&R Magnum.
• Original eller replika av Nagant Single Action Revolver.

HÖLSTER, PATRONBÄLTEN, OCH BANDOLEERS
• Alla enhandsvapen måste bäras i ett säkert hölster som håller kvar vapnet under normala rörelser
på en station.
• Main match hölsters måste sitta på var sida om naveln och avståndet mellan dem vid bältet skall
vara minst två knytnävar. (Notering: Pocket pistol och Derringer hölsters är inte “main-match”
hölsters.)
• Hölsters får inte avvika från den vertikala linjen mer än 30 grader då de bäres.
• Ammunition nödvändig för laddning/omladdning under stagen måste bäras på skytten i en
bandoleer, patron/hagelpatron bältesögla, väska, hölster, eller ficka eller vara säkert placerad som
stations-beskrivningen anger.
Läderhållare med öglor som kan trädas på ett bälte är tillåtet; MEN hållare med öglor för
hagelpatroner får inte trädas över öglor för hagelpatroner på ett ammunitionsbälte.
Öglor för hagelpatroner måste sitta på EN rad. Gevärs och revolver ammunition får INTE bäras i
öglor för hagelpatroner. Ingen ammunition får bäras i munnen, öron, näsa, mellan brösten eller
någon annan kroppslig håla.
• Bandoleers, patronbälten och väskor måste vara av traditionell modell (ex., bandoleers måste
bäras löst hängande och får inte knytas fast för att förhindra rörelse). Moderna nedfallande väskor,
combat stil av hagelhållare, arm eller handleds hållare och dylika konstruktioner är inte tillåtet.
Väskor skall ha ett lock och innehållet måste vara löst, inga hållare eller anordningar för
snabbladdning får finnas i dem.
• Patronöglor får inte ha en metall eller plastinsats. Men hela öglan får vara av metall.
Öglor för hagelpatroner får inte rymma mer än två (2) patroner och revolver/gevärs öglor får inte
rymma mer än en (1) patron.
• Ammunitionsbälte skall bäras så att ammunitionen är i höjd med, eller under naveln.
• Öglor för hagelpatroner måste följa skyttens kontur, de får inte vara vinklade ut från bältet.
• Patronöglor monterade på framstocken eller underarmen är inte tillåtet.
12

SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY Shooters Handbook ~ii~ Copyright © Single Action Shooting
Society, Inc 2016 Version 21.8

AMMUNITION
Den minsta standard för centralantänd ammunition för de röksvaga kategorierna i alla SASS
tävlingar State, Regional, National, International, och World Championship tävlingar, skall ha en
minsta powerfaktor av 60 och ingen hastighet får vara mindre än 400 fps. Den maximala
hastigheten för revolver är 1000 fps. Den maximala hastigheten för gevär är 1400 fps. Pocket
revolvrar, derringer, och longrange gevär är undantagna från dessa power faktor och hastighets
krav.
Powerfaktor är enkelt att räkna ut genom att man tar kulans vikt i grain gånger kulans hastighet i
feet/sekund och sedan delar man resultatet med 1000.
Här följer några exempel:
100 grain kula med hastighet 600 fps har en power faktor av 60: (100x600)/1000=60.00
77 grain kula med hastighet 800 fps har en power faktor av 61.6 (77x800)/1000=61.60
200 grain kula med hastighet 400 fps har en power faktor av 80 (200x400)/1000=80.00
• Skyttar kan hållas ansvariga för studsande kulor som orsakar skador på mål och människor på
grund av olämplig ammunition. Detta stora säkerhetsbrott är en grund för en omedelbar
diskvalifikation och en avvisning från banan.
• Revolver och gevärs ammunition får inte vara helmantlad, halvmantlad, pläterad, ha gascheck
eller vara kopparfärgad. Hela kulan måste vara av bly. Molydisulfide, ytbehandlade kulor, eller
liknade smörjande ytbehandling är acceptabelt.
• Revolver och gevärs ammunition får endast innehålla EN kula. Flerdubbla kulor i samma hylsa
är inte tillåtet.
• Ammunition där hela kulan sitter under hylskanten är inte tillåtet.
• Genom hela denna manual, med svartkrut menas svartkrut, eller en svartkrutsersättning av typen
Pyrodex, 777, APP, eller jämförbara produkter avsedda för mynningsladdade vapen. Drivladdning
innehållande nitrocellulose är förbjudet som svartkrutsersättning. Vilken kombination som helst
av röksvagt krut och svartkrut, så kallad duplexladdning är speciellt förbjudet oavsett kategori.
• Hagelstorlek måste vara av storlek 4 eller mindre till alla typer av tävlingar. Inga stål eller
pläterade hagel är tillåtet.
• Magnum och höghastighets hagelpatroner är förbjudet.
• Hagelpatroner får inte krympas med kalibreringsverktyg som inte är gjorda för den specifika
kalibern.
• Hagelpatroner får inte ringskäras i syfte att halva patronen skall bli en projektil.
• Pump och bygel hagelgevär får i mainmatch, ej ha fler än två (2) skarpa patroner i lopp eller
magasin samtidigt, såvida ej stage förutsättningen säger annat. I team events, får hagelgevär
laddas till full magasinkapacitet.
All centralantänd eller kantantänd ammunition måste vara av en konstruktion där kula, krut och
tändhatt är inneslutet i en metallhylsa som är exakt gjord för att passa patronläget på vapnet. (ex.
44-40 får inte skjutas i ett vapen konstruerat för 45LC). Tändhatten måste vara av den
konstruktion som innehåller en liten mängd slagkänslig kemikalie och sitta i centrum av hylsan
eller dess ytterkant. Elektriskt avfyrad ammunition är inte tillåtet.

KATEGORIER
SASS tillkännager skyttekategorier baserade på ålder, kön, klädsel, utrustning, skjutstil och/eller
kruttyp. Ålder på en deltagare avgörs av den ålder deltagaren har på tävlingens första dag.
Alla SASS kategorier kan könsindelas (ex. Lady Duelist, Lady Gunfighter, Lady 49’er, Lady
Wrangler, osv.). Deltagare kan tävla i vilken som helst av kategorierna som de är kvalificerade
för. Det finns ingen man/herr kategori.
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Följande standard skall tillämpas på alla stilar / kostymkategorier när de separeras i
ålderskategorier. Reglerna för baskategorin gäller först; DÄREFTER gäller ålderskategori.

ÅLDERSBASERADE
• Valfri Main Match revolver.
• Revolvrar får skjutas i alla stilar utom Gunfighter.
• Kan använda valfritt SASS–godkända main match hagelgevär och valfritt main match gevär.
• Kan använda valfri SASS–godkända ammunition.
• Juniorer är personer som är 16 år eller yngre. Kategorierna kan underdelas i ålder och kön.
Föreslagna delningar är “Young Guns” ålder 14 till 16 och “Buckaroos” 13 och yngre.
Försiktighet är viktigt när man tillåter deltagare under 14 år. Lokala lagar, regler och
försäkringskrav kan förhindra att vissa ålderskategorier kan erbjudas.
• Föräldrars medgivande och övervakning krävs för skyttar under 21 år.
SWSF kommentar: I Sverige skjuter Young Guns med luft revolver och luftgevär men kan skjuta
normala hagelgevär. Buckaroo skjuter bara luftrevolver och luftgevär, inget hagelskytte.
Myndighetsåldern i Sverige är 18 år. Luftvapen finns för utlåning av SWSF på tävlingar.
• “Buckaroos” måste använda revolvrar, gevär och hagelgevär som fyller de utvändiga kraven,
men kan vara i kaliber 22 LR för revolver och gevär. Kaliber.410, 28 och 32 får användas i
hagelgeväret. Standard hastighet på ammunitionen i dessa vapen måste användas.
Fallmål måste ej falla för Buckaroo kategori skyttar. En träff skall noteras så länge en träff kan
bekräftas. Ett alternativt mål skall erbjudas i stället för flygande mål i Buckaroo kategorin.
• Buckaroo skyttar som väljer att använda centralantänd ammunition i sina vapen måste uppfylla
alla krav på power faktor och hastighet.
• Cowboy kategorin är skyttar i alla åldrar.
• Wrangler kategorin är skyttar i ålder 36 år eller äldre.
• Forty-Niners skyttar i ålder 49 år eller äldre.
• Seniorer är skyttar i ålder 60 år eller äldre. Senior Duelist är också en erkänd senior Duelist
kategori. Se Duelist beskrivningen för vilka övriga krav som gäller.
• Silver Seniors, är skyttar i ålder 65 år eller äldre.
• Elder Statesmen/Grand Dames är skyttar i ålder 70 år eller äldre.

DUELIST
• Valfri Main Match revolver med fasta sikten.
Bara Duelist Stil eller Double Duelist Stil får användas.
• “Duelist Stil” är definierad att skjuta en revolver, spänd och avfyrad med en hand utan stödhand.
Revolverhanden eller skyttearmen får inte röras av den andra handen, utom för att hjälpa till vid
vapenfel eller för att flytta revolver från en hand till den andra.
• “Double Duelist Stil” är definierad att skjuta en revolver, spänd och avfyrad med en hand utan
stödhand, det vill säga vänster revolver med vänster hand och höger revolver med höger hand.
Revolverhanden eller skyttearmen får inte röras av den andra handen, utom för att hjälpa till vid
vapenfel eller för att flytta revolver från en hand till den andra.
• Skytten får aldrig ha två laddade revolvrar i händerna samtidigt.
• Kan använda valfritt SASS–godkänd main match hagelgevär och valfritt main match gevär.
• Kan använda valfri SASS–godkänd ammunition.
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GUNFIGHTER
• Valfri Main Match revolver med fasta sikten.
• Bara Gunfighter Stil eller Double Duelist Stil får användas.
• “Gunfighter Style” är definierad att skjuta en revolver i vardera handen. Revolver måste vara,
spänd och avfyrad med en hand utan stödhand. En revolver i vänster hand och en revolver i höger
hand. Det finns inget fastslaget mönster hur revolvrarna skall avfyras men att skjuta dem växelvis
är det mest effektiva sättet.
• Gunfighter, Frontier Cartridge Gunfighter och B-Western kategorin är de enda kategorier där det
är tillåtet att ha två laddade revolvrar i händerna samtidigt.
En tävlande som skjuter Gunfighter Stil i Gunfighter eller B-Western kategorier är
UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN att dra eller hölstra båda revolvrarna samtidigt i ett ”double
cross draw”. Om Gunfighter Stil används (båda laddade revolvrarna är dragna samtidigt) MÅSTE
skytten skjuta den vänstra sidans revolver med vänster hand och den högra sidans revolver med
höger hand oavsett hur dom är dragna ur hölstret. Bestraffningen vid fel är ”misslyckande att följa
reglerna för kategorin…”.
Cross draw ÄR TILLÅTET för vilken skytt som helst som skjuter DOUBLE-DUELIST STIL i
vilken kategori som helst.
• När en stage har 10 revolverskott i en sekvens eller då sekvensen bara har en revolver, kan en
Gunfighter dra bägge revolvrarna och beskjuta målen. En Gunfighter skall skjuta målen i exakt
samma ordning som det beskrivs i stage beskrivningen. En Gunfighter får utnyttja en annan
skjutordning som är tillåten för en annan kategori. Stage instruktioner som specificerar revolvrar
som ”första revolver/andra revolver”; ”vänster revolver/höger revolver” eller ”med varje
revolver” ska anses som ”första 5 skotten/andra 5 skotten när Gunfighter Stil används.
• Bägge revolvrarna kan spännas samtidigt, men de måste skjutas en i sänder för att säkerställa
träffarna. En Gunfighter får inte hölstra revolvrarna för att senare skjuta en annan revolver
sekvens. Så fort en revolver är spänd måste samtliga skott avfyras före hölstring, om inte
revolvrarna dras på fel ställe eller ett vapen eller ammunitionsfel har uppstått. Att oavsiktligt
lämna en oavfyrad patron i en revolver är en miss, dvs. såvida inte patronen är under hanen, då är
det en stage diskvalifikation (SDQ).
• Stage design kan tillåta en skytt som skjuter Gunfighter Stil att lägga eller lägga tillbaka
revolvrarna mellan målsekvenserna. Om stage beskrivningen kräver att ett annat vapen används
mellan revolver sekvenserna eller en hand är upptagen med annat (ex., kasta en tärning mellan
revolver sekvenser), måste revolvrarna dras och skjutas en i sänder om inte de kan läggas säkert i
stället för hölstras. I detta fall kan bägge revolvrarna skjutas samtidigt för de första fem skotten,
läggas säkert och sedan skjutas samtidigt för nästkommande fem skott.
• Kan använda valfritt SASS–godkänd main match hagelgevär och valfritt main match gevär.
• Kan använda valfri SASS–godkänd ammunition.
• Två standardhölster är ett krav, ett på var sida.

FRONTIER CARTRIDGE GUNFIGHTER
• Valfri Main Match revolver med fasta sikten.
• Endast Gunfigter Stil eller Double Duelist Stil får användas.
• Måste använda svartkrut i alla laddningar (gevär, revolver och hagel).
• Måste använda hagelgevär sid/sida, enkelskottshagel eller bygel hagel i alla Main Match stages.
• Kan använda valfri SASS-godkänd ammunition.
• Se GUNFIGHTER kategorin för vilka övriga krav som gäller samt vilka hölster som är tillåtna.
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SVARTKRUTS KATEGORIER
Det är förväntat att svartkrutsskyttar skall ha rökfördunklande mål. För att säkerställa detta skall
alla hagel, revolver och gevärsladdningar producera rök minst som en standardladdning av 15
volymgrain (1cc) av ffg svartkrut.
FRONTIER CARTRIDGE
• Valfri Main Match med fasta sikten.
• Revolvrar kan skjutas tvåhändigt eller med en hand (duelist stil).
• Måste använda svartkrut i alla laddningar (gevär, revolver, och hagelgevär).
• Måste använda en sida-sida hagel, enkelskottshagel eller bygel manövrerat hagelgevär på main
match stages.
• Valfritt SASS–godkänt revolver kaliber gevär.
• Frontier Cartridge Duelist är också godkänd med exakt samma krav förutom att skytten skall
skjuta Duelist eller Double Duelist stil. Se Duelist beskrivningen för krav på skjutteknik.
NOTERING: Frontier Cartridge skyttar får använda valfritt SASS–godkänt vapen och krut i team
och side matches.
FRONTIERSMAN
• Valfri Main Match slaglås revolver med fasta sikten (Notera listan med godkända undantag
gällande: dovetail sikten). (Undantag: The 1873 Uberti slaglås revolver är inte godkänd.)
• Revolvrar måste skjutas duelist eller double duelist stil. Se duelist beskrivningen för krav på
skjutteknik.
• Måste använda svartkrut i alla laddningar (gevär, revolver, och hagelgevär).
• Måste använda en sida-sida hagel, enkelskottshagel eller bygel manövrerat hagelgevär på main
match stages.
• Valfritt SASS–godkänt revolver kaliber gevär.

CLASSIC COWBOY/COWGIRL
• Valfri Main Match revolver med fasta sikten.
• Revolvrar måste skjutas duelist eller double duelist stil. Se duelist beskrivningen för krav på
skjutteknik.
• Gevär: Valfritt tillverkat 1873 eller tidigare SASS–godkänt gevär eller en replika av detsamma
(ex., 1866 Winchester, 1860 Henry, 1873 Winchester).
• Revolver och gevärs kaliber: Kaliber.40 eller grövre, flänspatron. Här följer några exempel men
detta är inte en komplett lista,.38-40,.44 Special,.44 Russian,.44 Mag.,.44-40,.45 Schofield,.45
Colt och slaglås kaliber.36 eller grövre.
• Kan använda valfri SASS–godkänd ammunition inom ovanstående restriktioner.
• Hagelgevär: SASS–godkänt dubbelpipigt hagelgevär med utvändiga hanar, enkelskottshagel
eller ett bygelrepeterat hagelgevär. Dubbelpipigt hagelgevär med utanpåliggande hanar måste ha
manuellt uppspända hanar. Faux hanar och hanar som spänns upp automatiskt är inte tillåtna.
• Klädsel: Skytten måste välja minst fem (5) tillbehör av dem som är listade nedan. Alla kläder
och tillbehör måste bäras som det är tänkt och under alla delar av tävlingen och prisutdelning.
Chaps, westernsporrar med sporremmar, lädermanschetter, slips eller halsduk löst knuten runt
halsen eller med en halsduks ring, väst, fickur med fullängs kedja, kort jacka, ärmhållare, kniv,
långskaftade boots, benskydd, hängslen. Stråhatt är ej tillåtet. Pga. av den dialektala engelskan
som är mycket svår att översätta kommer här originaltexten: Chaps, spurs, cuffs, tie or scarf worn
loosely around the neck or with scarf slide, vest, pocket watch with full length chain, jacket,
sleeve garters, knife, (screw knifes do NOT qualify), botas, leggings, braces; no straw or palm
hats allowed.
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Som ett tillägg till listan ovan följer här en lista på ytterligare föremål som damer kan välja för att
komplettera inom kategorin:
Tidstypisk klocka, delad ridkjol, ridblus, stuss puff, ringar, korsett, viktoriansk hatt (stråhatt
tillåtet), tidstypiska juveler, tidstypiska hår ornament (ex. fjädrar), hårnät/schal, tidstypisk
handväska, tidstypiska snörskor, linne, underbyxor, nätstrumpor, fjäderboa, slängkappa.
Pga. av den dialektala engelskan som är mycket svår att översätta kommer här originaltexten:
Period watch, split riding skirt, bustle, hoops, corset, Victorian style hat (straw allowed), period
jewelry, period hair ornaments (e.g., feathers), snood, reticule (period handbag), period lace up
shoes, camisole, bloomers, fishnet stockings, feather boa, cape.
• Inga Buscadero eller lågt hängande hölster (del av greppet måste vara över kanten på det bälte
som hölstren hänger på).
• Boots är ett krav och de måsta vara av traditionell modell utan greppsula, inga grovmönstrade
sulor. Mockasiner är inte tillåtet.
• Hatt får inte tas av under tävlingen.

“B” WESTERN
• Valfri main match revolver.
• Revolvrar kan skjutas i valfri SASS–godkänd skjutstil, när så skytten önskar.
• Gevär: Valfritt SASS–godkänt gevär av 1880 eller senare modell och replikar av dessa (ex.,
Burgess, Lightning Rifle, 1892, 1894 Winchester eller Marlin).
• Valfritt SASS–godkänt hagelgevär.
• Valfri SASS–godkänd ammunition.
• Hölster: Buscadero hölster eller lågt hängande hölster. (Hela revolvern måste vara under bältets
överkant.) Bälte och hölster måste vara utsmyckade (prydnads stygn, brickor, nitar, eller
lädermönster). Alla hölsters skall vara av typen ett höger och ett vänster (“Double Strong-Side”).
Inga crossdraw, axelhölster, eller omvända “butt forward” modeller är godkända.
• Klädsel: Skjorta måste vara av modellen “B” Western med dragknappar och något av följande:
Glad gubbe fickor, broderier, påsydda ornament, fransar eller fält i andra färger. Skjorta med
bröstlapp är också tillåtet om den har färgade kantlinjer eller broderier. Pga. av den dialektala
engelskan som är mycket svår att översätta kommer här originaltexten: “Smiley Pockets”,
embroidery, appliqués, fringe, or different colored yokes. Shield shirts are also allowed if the
shield/bib has piping or embroidery.
• Byxor måste vara jeans, ranch byxor, eller byxor med lock över bakfickan, bältes hällor
och/eller färgade kantlinjer eller fransar.
• Byxor måste bäras med ett bälte. Kvinnor får bära klänning, kjol eller delad ridkjol. Hängslen är
inte tillåtet. Bara filthatt, inga stråhattar eller palmlövshattar. Hatt måste bäras.
• Boots är ett krav och de måste vara av traditionell modell med elegant mönsterstygn, flerfärgad
elegant modell, conchos eller spots. Sulor får inte vara greppsulor. Inga grovmönstrade sulor är
tillåtet. Snörskor och mockasiner är inte tillåtet.
• Western sporrar med stjärna/liknande och sporremmar är ett krav för herrar. Damer kan bära
kjol eller delad ridkjol.
• Du måste välja minst ett eller flera av följande tillbehör: handskar eller kraghandskar, halsduk
med ring eller knuten runt nacken eller flätad läderslips, jacka, väst, chaps eller armskydd i läder.
Pga. den dialektala engelskan som är mycket svår att översätta kommer här originaltexten:You
must choose at least one or more of the following optional items: gloves or gauntlets, scarves with
slides or tied around the neck or bolo tie, coat, vest, chaps or cuffs.
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• Alla kläder förväntas vara påkostade och pråliga. “B” Western klädseln måste bäras under hela
tävlingen och prisutdelning med undantag av eventuell formell middag.

SIDE MATCHES
THE PLAINSMAN
Denna kräver två stycken Frontiersman kategori modell av slaglåsrevolver med kaliber 36 eller
grövre, där skytten skjuter Duelist stil.
• Måste använda ett SASS–godkänt enkelskotts gevär som skjuter en traditionell
svartkrutsladdning eller en revolverkaliber patron (ex., inte en.30-30). Geväret kan ha automatisk
ejektor om det är standard på geväret. .38 Special är godkänt.
• Måste använda en sida-sida eller enkelskotts hagelgevär, med eller utan utvändiga hanar, eller
ett bygelhagelgevär.
• Måste använda svartkrut i alla laddningar (gevär, revolver, och hagelgevär).

POCKET REVOLVER OCH DERRINGER
Pocket revolvrar och Derringar är populära för att användas i side matcher och används i bland
som ett extra vapen i main match stages.
• En pocket revolver har en liten stomme och fasta sikten, revolver av modell före 1900 talet med
en piplängd av fyra tum (101,6mm) eller kortare. Pocket revolvrar måste vara i kaliber.31 eller
grövre. Modell “P” Colts och andra kopior eller revolvrar där trumman kan svängas ut, är inte
godkända, oavsett kaliber, storlek på stommen eller piplängd. Pocket revolvrar får inte användas
eller konverteras till main match revolvrar.
• En Derringer är definierad med en utvändig hane, fasta sikten, bakladdad eller slaglås antänt
vapen med liten stomme av modell före 1900, som har en till fyra pipor av en längd upp till tre
och en halv tum (88,9mm). En Derringer måste ha en kaliber av minst.22 eller grövre. Remington
stil över/under pipad modell eller Sharps fyrpipiga Pepperbox är typiska SASS–godkända
Derringar.
•.22 Magnum ammunition är inte tillåtet.

LONG RANGE (eller PRECISION) GEVÄR
SASS long range eller precisions gevärs tävlingar skiljer sig från main match gevärs tävlingar
därför mer vikt läggs på precision och tid är av underordnad betydelse. Resultat för dessa
tävlingar räknas i antalet träff, med två alternativ att välja på för att skilja likvärdiga resultat. Som
organisatörens val kan endera totaltiden för skytten att skjuta sina skott väljas eller välja en
omskjutning för att skilja skyttar med samma resultat.
Det finns fem kategorier i long range eller precisions gevärs tävlingar, plus en frivillig kategori:
• Lever action, revolver kaliber
• Lever action, gevärs kaliber
• Enkelskott
• Buffalo enkelskott
• Optiska riktmedel
• Öppen kategori (kan användas av arrangören för att inkludera vapen som inte går under de
officiella Long Range kategorierna).
Svartkruts kategori kan läggas under samtliga grund kategorier som arrangörens frivilliga val.
Varje kategori tävlar mot sig själv.
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GRUNDREGLER FÖR LONG RANGE TÄVLINGAR
• Korn kan variera från enkla blad till tidstypiska, vindmätande kornskyddsförsedda
konstruktioner med utbytbara korn och med en nivåreglerad funktion.
• Siktet måste vara endera ett öppet sikte av järn monterat på pipan eller original dioptersikte
monterat på kolven eller kolvhalsen. Uppfällbara långhålls sikten som sitter monterade bak på
pipan får förses med ett uppborrat hål i siktbladet. Ett exempel av detta är det varierbara stegsikte
som sitter på en Springfield trapdoor.
• Sikten monterade på slutstycke eller mantel är inte tillåtet.
• “Gevärskaliber” tävlingsgevär måste använda traditionella flänspatroner. Inga patroner som kan
användas i SASS main match godkända revolvrar och gevär får användas i Gevärs kaliber
tävlingen, undantaget.56-50. Som exempel,.30-30 (.30 WCF),.38-55 Marlin & Ballard,.43
Spanish, eller.45-70 Government patroner är godkända, däremot är.375 Winchester,.444
Marlin,.32-20, eller.44-40 inte godkända. Hagelgevär som skjuter solid kula är inte godkända.
• Valfritt krut kan användas (med undantaget att röksvagt krut inte är tillåtet i Buffalo enkelskotts
tävlingar).
• Oavsett kategori eller kaliber måste en long range eller precision gevärs tävlings kula vara av
rent bly, eller blylegering, med plan bas. Kulan kan ha gascheck eller vara papperslindad.
• Range finders, eller annan anordning för att mäta avstånd eller kalkylera siktes justering är
förbjudet. Vid användandet resulterar detta till en Side Match DQ.
Bygelrepeterade gevär som används i long range tävlingar, oavsett om de är av gevärs eller
revolverkaliber, måste de vara original eller repliker av modeller som tillverkats under tiden 1860
fram till 1899. Gevär som är bygel eller pump manövrerade med tubmagasin och utvändig hane är
tillåtna förutsatt att de är i säkert bruksskick.
Enkel skott och Buffalo enkel skotts vapen måste vara original eller repliker av gevär som
tillverkats under tiden 1860 fram till 1899. Alla gevär MÅSTE ha synlig hane. Kaliber och
patronregler listade under vapen i “Gevärs kaliber” här ovan under grundregler gäller också för
Enkels skott och Buffalo Enkel skott med undantaget att Buffalo Enkel skotts gevär måste vara av
kaliber .375" eller grövre.
Buffalo enkel skotts tävling har ytterligare restriktioner beträffande original eller replik, de måste
ha en US tillverkare. Fjäderladdade ejektorer är också förbjudet med undantaget av Springfield
Trapdoor gevär.
Vapen i kategorin för Optiska riktmedel måste följa ovanstående restriktioner med följande regler
för optiken:
• Inga längd eller förstorings begränsningar finns för kikarsiktet.
• Kikartuben får inte vara grövre än ¾" (19mm) och okular eller linser eller justerings och
monteringsringar får inte vara grövre än 1" (25,4mm) i diameter.
• Ingen invändig justering för vind och höjd.
• Monteringen skall vara av traditionell modell för tiden. Vind och höjd justeringen skall sitta bak
och/eller fram på siktet. Inga klick i montaget. Både dove tail (laxspår) eller kilblocks montage är
tillåtet.
Original kikar montage av både Cataract eller Malcom stil eller variationer av dessa eller repliker
eller traditionella kikarmontage stämmer med kriterierna i stycket ovan.
(Notering: Dessa regler är identiska med NRA BPCS Regler för optiska riktmedel.)
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RESULTATSRÄKNING OCH TIDTAGNING
SASS tävlingar resultaträknas med den uppmätta tiden plus straff poäng för missade mål. Varje
stage (station) resultaträknas individuellt och i de flesta klubbtävlingar summeras den totala tiden
för samtliga stager som rangordnas för resultatet, endera totalt (overall) eller per kategori.
SWSf kommentar: Resultaträkning med hjälp av totaltid är det enda resultatsystem som används i
Sverige, Norge, Danmark, Finland och på de inhemska och nordiska mästerskapen. Mycket få
tävlingar utanför USA använder ranking som resultatberäkning.
På END of TRAIL, Winter Range, SASS Regionals, och om man vill på en ansluten klubb
används ranking resultaträkning. Rank beräkning är rekommenderat när inte alla stager är liknade
i tidsåtgång eller svårighetsgrad. Alternativet till rank beräkning är totaltids beräkning. (total råtid
plus strafftid). Poängräkning per stage kan också användas.
Totalvinnare (Overall winners), som ofta omfattar både topp manlig och topp kvinnlig tävlande är
av tradition erkända titlar för deltagarna på SASS tävlingen. Bästa resultat på hela matchen, avgör
totalvinnaren.
Gevärs, revolver, och hagel mål måste beskjutas med rätt typ av vapen. En “miss” är definierad
som att misslyckas att träffa rätt mål med rätt vapen. Missade mål resultatberäknas med att fem
(5) sekunder läggs på råtiden för stationen (på årliga tävlingar och högre nivå).
Procedurfel är oavsiktliga misstag där den tävlande utför/skjuter stationen på annat sätt än det som
var tänkt. Procedurfel resultatberäknas med att tio (10) sekunder läggs till råtiden, maximalt ett
procedurfel kan noteras per station.
Mindre säkerhets överträdelser (Minor safety) under skjutningen av stationen som inte direkt
riskerar någon persons hälsa, resulterar i att ett tio (10) sekunders straff läggs till råtiden varje
gång det inträffar på stationen. Mindre säkerhets överträdelser är händelser som att lämna tomma
eller skarpa patroner i magasinet eller hissen på långvapen eller att spänna hanen innan vapnet når
45 grader mot målet. (Downrange).
Grava säkerhets överträdelser resulterar att skytten diskvalificeras från stationen (Stage
Disqualification) eller hela tävlingen (Match Disqualification). En andra diskvalifikation från en
station på tävlingen resulterar i en Tävlings diskvalifikation. Grava säkerhets överträdelser
omfattar ett tappat vapen, ett kulnedslag från en oavsiktlig avfyrning inom tio fot (3,05m) från
någon person (ett kulnedslag inom fem fot (1,52m) från någon person resulterar I en tävlings
diskvalifikation) brott mot 170 graders regeln, svepa någon person med mynningen på ett vapen
och liknande händelser som är en hög risk att någon person skadas.
I händelse av att en tävlande anser att en banfunktionärs (range officer) beslut är felaktigt, kan
beslutet artigt och snarast överlämnas till banchefen (Range Master) eller tävlingsarrangören
(Match Director) Range Master/Match Director kommer att behandla fallet endast med hjälp av
policy och regler och deras beslut är slutgiltigt. På stora tävlingar kan en speciell protestjury sättas
samman av områdesansvariga (Territorial Governors) som hjälp för Range Master/Match Director
i att avgöra ett rättvist beslut.

MISSLYCKAS ATT UTFÖRA (FAILURE TO ENGAGE)
Att misslyckas att utföra “failure to engage” inträffar när en tävlande med vilje eller avsiktligt ej
följer stationsbeskrivningen med beräkning att få en fördel i tävlingen, det skall inte utdömas bara
för att en deltagare gör ett misstag. Ett Failure to Engage gäller bara i situationer som inte är
skjutning, som att vägra kasta lasso mot en tjur, vägra kasta en dynamit patron, eller på annat sätt
ej utföra en icke skjutande uppgift som finns beskriven i stations instruktion. Om så är fallet, skall
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förutom eventuella straff för missade mål, ett 30 sekunders straff (failure to engage/Spirit of the
Game) läggas till råtiden.

BANINSTRUKTIONER (RANGE OPERATIONS)
Cowboy Action Shooting™ är inte tänkt att vara en precisions skytte tävling. Små mål och långa
avstånd tar farten ur tävlingen och gör det svårare för nya skyttar.
Både vana och ovana skyttar vill träffa sina mål. Vissa personer träffar bara (eller missar) bara lite
fortare än andra personer. För många missar eller känslan att målen är för svåra att träffa,
avskräcker folk från att fortsätta tävla, speciellt de som är mindre tävlingsbenägna.
Fråga vilken som helst av de erfarna Cowboy Action Skyttarna, och han eller hon kan tala om för
dig att det finns inget mål som är för stort eller för nära, så det ej går att bomma!
En mer detaljerad beskrivning för tävlingsdesign finns att läsa i SASS Match Directors Guide.
Metall och pappersmål av generös storlek används. Reaktiva mål som pepper poppers och
fallplåtar används när arrangören vill öka skyttens upplevelse och åskådarens dragningskraft.
Målen placeras från nära till medium avstånd. Det finns inga exakta regler men vi föreslår
följande avstånd om målet är ungefär 16" X 16" (40x40cm):
Revolver – 7 till 10 yards (6,4-9,15m) Hagelgevär – 8 till 16 yards (7,3-14,63m) Gevär – 13 till 50
yards (11,88-45,7m)
Derringer/Pocket Revolver – noll till three yards (2,7m), endast skyttetavlor, kartong, eller
ballonger. Det är för nära för att säkert kunna skjuta på plåt.
Så långt det är möjligt, fallmål skall kalibreras så det ej krävs mer kraft än en centrumträff av en
standard fabriksladdad .38 Special med 158 grains kula.
På SASS tävlingar över klubbnivå är omskjutningar ej möjliga. När den första kulan färdas mot
målen är deltagaren i tävlingen och måste avsluta stationen efter bästa förmåga. Omskjutningar
eller omstarter är inte möjliga pga. Ammunitions eller vapenfel. Men om det är ett banfel (fel på
rekvisita, tidtagare eller funktionär) utanför skyttens kontroll, en omstart kan då beviljas. Vid en
omskjutning/omstart startar skytten utan strafftid, bara säkerhetsstraff följer med. Omstart skall
tillåtas för att en skytt skall få en ren start fram tills den första kulan färdas mot målen. Flera
omstarter av samma skytt, det är tidtagarens beslut att avgöra om skytten gör det för att få en
fördel, och tidtagaren kan neka skytten för detta är inte förenligt med the spirit of the game.
Range Officers roll är att säkert assistera skytten genom skjutningen. Hjälpa och hindra skytten
från osäkra händelser förväntas, minimera procedur och säkerhets straff när det är möjligt. Bra
hjälp eller ingen hjälp räknas inte som en RO Interference och kan därför ej räknas som grund för
en omskjutning. Misslyckas att placera vapen eller ammunition på rätt plats är den tävlandets fel,
och resultatförs som ett procedurfel. Om inte den tävlande kan rätta till felet, utan hjälp, medans
han/hon är i färd med att fullfölja stationen under det att klockan går.
Straffet för att använda otillbörligt åtkommen ammunition (dvs., INTE buren till
skyttelinjen/stagen av skytten på riktigt sätt) är ett PROCEDUR FEL. Alla mål som träffas av den
ammunitionen skall registreras som MISSAR. INGEN justering skall göras av stationens råtid.
Det förväntas att Range Officers skall vara ansvariga för att observera och lösa säkerhets
relaterade saker som inträffar vid laddbord, urladdningsbord och i skytte området. Men alla
skyttar som observerar ett säkerhets problem som inte uppmärksammats av en Range Officer(s)
skall påkalla en Range Officers uppmärksamhet, som så snart det är möjligt kan åtgärda
problemet.
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GRUNDREGLER FÖR STATION (STAGE CONVENTIONS)
Stage Conventions, är standard stations uppförande. Det är en lista av praxis som alla skyttar
förväntas känna till och skall följas på varje station. Dessa stage conventions bör följas på alla
SASS tävlingar, om inte annat är beordrat i stationsbeskrivningen.
1. Alla fallmål för hagel kan omskjutas tills de faller.
2. Alla fallmål (hagel, gevär, eller revolver) måste falla för att räknas som träffade. Om något mål
fortfarande står uppe när skyttens har påbörjat nästa skyttesekvens skall detta protokollföras som
en miss.
3. Alla utplacerade vapen skall ha sin mynning pekande mot målen. Alla långvapen som i början
är utlagda på en horisontell, plan yta skall ligga platt där minst bakkanten på varbygeln skall vara
innanför kanten. Alla enhandsvapen som i början är utlagda på en horisontell, plan yta skall hela
vapnet ligga platt på ytan.
4. Utplacerade hagelgevär skall vara öppna och tomma.
5. Skytt får inte starta en station med ammunition i hand.
6. Långvapen skall återplaceras öppna och tomma med pipan pekande säkert i skjutriktningen.
Om mekanismen på ett långvapen stängs efter att det blivit öppnat och tömt, skall skytten, vid
stages slut, visa för TO eller spotter att vapnet är tömt. Ingen annan än skytten får hantera vapnet
ifråga innan skytten öppnat mekanismen och visat att det är tomt. Lämpligt straff skall utdelas om
vapnet ej är tomt.
7. Revolvrar skall hölstras efter skyttesekvensen.
8. Revolvrar skall dras och användas enligt skyttens kategori.
9. Säker vapenhantering är skyttens ansvar. 170-graders regeln gäller.
10. Om ingen start position är föreskriven skall skyttens stå fullt upprätt med revolvrarna i sina
hölster och ha händerna löst hängande efter sidorna, skytten får inte vidröra något vapen.
11. Cowboy port arms är definierad att stå fullt upprätt med bakkappan på långvapnet vid eller
under midjan på skytten, mynningen skall vara vid eller över axlarna och långvapnet skall hållas
med båda händerna.
12. Interna personliga konflikter KOMMER INTE att tolereras.

SÄKERHETS REGLER
FÖRST, SIST, OCH ALLTID
Vår sport är av naturen potentiellt farlig och allvarliga olyckor kan inträffa. Alla deltagare i en
SASS tävling förväntas vara en säkerhets funktionär. Alla skyttars första ansvar är sin egen
säkerhet, men alla skyttar förväntas vara uppmärksamma på händelser av andra som kan vara
osäkra. Alla Range Officer eller skyttar kan konfrontera vilken deltagare som helst om en
observerad osäker situation, och det förväntas att saken snabbt blir åtgärdad och inte upprepad.
All argumentation i frågan om åtgärder i säkerhetsrelaterade frågor kan resultera i att skytten blir
avvisad från skjutplatsen.
Skyttar skall åtlyda följande säkerhetsregler:
1. Hantera och respektera hela tiden alla skjutvapen som om de vore laddade.
2. Säker vapenhantering är skyttens ansvar. 170-graders regeln gäller. Mynningens riktning är
viktigt mellan, före, under och efter skjutningen av en station. En mynning får ALDRIG tillåtas
svepa någon annan. Långvapen skall ha sin mekanism öppen med tom kammare och tomt
magasin och mynningen pekande i säker riktning vid transport på en tävling. En hölstrad revolver
(laddad eller tom) med hanen helt nere på en tom kammare eller avfyrad patron anses som säker
och räknas inte som att svepa någon då de är säkrade nere i sina hölster. Misslyckande att hålla en
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säker mynnings riktning är grund för en diskvalifikation från stationen, och för upprepade
händelser från tävlingen.
3. Alla vapen skall vara oladdade utom under direkt överinseende av en Range Officer på
skjutplatsen eller vid laddbordet.
4. Sexkamrade är alltid laddade med fem patroner och hanen liggande helt nere på en tom
kammare. “Femkamrade” får ladda fem patroner men då måste hanen vila på en blindkammare,
säkerhetshak eller säkerhetspinne i trumman så hanen ej vilar på en skarp patron/tändhatt. Om en
station kräver ett skotts omladdning kan den sjätte kammaren på en slaglåsrevolver laddas vid
bänken och tändhatten monteras under skjutningen då klockan går, endera före första skottet är
avlossat eller efter sista skottet är avlossat. En komplett omladdning av en slaglåsrevolver
hanteras genom att lägga ut en laddad revolver utan tändhattar på stationen eller medans klockan
går byta hela trumman mot en laddad trumma utan tändhattar monterade.
5. INGEN revolver med spänd hane får lämna skyttens hand. (Stage Disqualification) Detta gäller
INTE vid laddning och urladdning på skjutplatsen.
6. Revolvrar hölstras (återhölstras) med hanen nere på en avfyrad patron eller tom kammare vid
avslutande av skyttesekvensen, om inte stationsbeskrivningen säger annat (ex., “förflytta till nästa
position och lägg vapnen på bordet, eller rekvisitan”). En skyttesekvens är definierad som skytte
med ett vapen tills nästa typ av vapen börjar användas.
7. Slackande av hanen får inte göras för att undvika ett straff om hanen spänns vid fel tidpunkt,
position eller plats då ett skott har avfyrats I målriktningen. På INGET vapen får man slacka
hanen på skjutplatsen utan genom att rikta det mot skjutvallen och avfyra det, eller under direkt
överinseende av Tidtagaren ”Timer Operator” (TO). (Detta kräver en positive
indikation/bekräftelse från TO till skytten). Straffet för att slacka hanen är Stage Disqualification.
8. Så fort en revolver har spänd hane måste patronen under hanen avfyras för att revolver skall
räknas som säker igen. Så fort ett gevär har spänd hane måste endera patronen avfyras eller
mekanismen öppnas för att geväret skall räknas som säkert igen. Hagelgevärets patroner kan
plockas ut om det behövs utan straff för att göra vapnet säkert igen.
9. Om ett vapen skjuts i fel ordning eller från fel position eller plats, skall skytten tilldelas ett
procedurfel. En situation, om en skytt väljer eller tvingas att missa rätt mål pga osäker vinkel eller
målets frånvaro kan en patron omladdas för att undvika ett straff för en miss (regeln om
dubbelstraff “Double Jeopardy” både en miss och en procedur). Detta betyder inte att en skytt när
som helst kan ladda om ett gevär eller en revolver för att undgå straff för en miss. Oavfyrade
utmatade gevärs patroner kan ersättas.
10. Oavsiktligt lämnande av icke avfyrade patroner i en revolver är en miss, om inte patronen är
under hanen, då är det en Stage Disqualification.
11. För att ett vapen skall vara säkert för förflyttning eller lämna en skytts hand varierar för de
olika vapentyperna. Var vänlig och läs SASS Range Operations Basic Safety Course (det
svenska RO1 kursmaterialet) för en detaljerad beskrivning av vilka förutsättningar som
gäller då ett vapen räknas som säkert vid förflyttning.
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12. En skytt med vapen i händerna skall aldrig tillåtas förflyttas sig med en skarp patron under
spänd hane. Förflyttning är definierad lika som “förflyttning” i basket. Så fort ett vapens hane är
spänd, måste en fot vara placerad på marken tills vapnet är säkert. Skjutning vid förflyttning är
uttryckligen förbjudet. Straff = Stage DQ.
13. En skytt skall inte spänna hanen på en revolver förrän vapnet pekar säkert mot målen. När du
är på skjutplatsen, nedslag från något avfyrat vapen inom tio fot (3,05m) från skytten resulterar i
en Stage Disqualification (ett kulnedslag inom fem fot (1,52m från skytten är en
Match Disqualification). Alla avfyrningar som inte är på skjutplatsen skall resultera i en Match
Disqualification.
14. En kula över skjutvallen är alltid en dålig ide, men det är värre på vissa skjutbanor än andra.
Lokala skjutbaneregler avgör lämpligt straff, det kan vara från inget upp till en Match
Disqualification.
15. Gevär kan placeras framför skytten mot skjutvallen med laddat magasin, mekanismen stängd
och hanen nere på tom kammare.
16. Hagelgevär placeras alltid öppet med magasin och kammare tomma och laddas under klockan.
Om inte stationen börjar med hagelgeväret i skyttens händer. Hagelgevär med utvändiga hanar
kan ha hanarna spända oavsett om de är utplacerade eller i skyttens händer. Långvapen får
ALDRIG utplaceras med mynningen på marken.
17. Långvapen skall återplaceras öppna och tomma med pipan pekande säkert i skjutriktningen.
Ett 10 sekunders minor safety straff kommer att ges om inte vapnet är öppet och tomt. Dessa fel
kan korrigeras innan nästa skott är avfyrat. Om ett långvapen är sista vapnet måste det vara tömt
och öppnat innan det lämnar skyttens hand vid tömningsbordet. Detta gäller inte vapen som skjuts
i fel ordning och görs säkra för att sedan återplaceras. Om mekanismen på ett långvapen stängs
efter att det blivit öppnat och tömt, skall skytten, vid stages slut, visa för TO eller spotter att
vapnet är tömt. Lämpligt straff skall utdelas om vapnet ej är tomt. Ingen annan än skytten får
hantera vapnet ifråga. Se RO-I för ytterligare information.
18. En skarp patron lämnat i kammaren på ett långvapen resulterar i en stage disqualification. Om
en skarp eller tom patron lämnas på någon annan plats än kammaren i ett långvapen resulterar
detta i ett 10 sekunders mindre säkerhets straff (minor safety violation). Trasiga vapen som
fortfarande innehåller patroner resulterar inte i några straff, utom för missar, så länge felet är
rapporterat och vapnet är gjort säkert.
19. Alla skyttar måste ha grundläggande kunskap och färdighet med de vapen som används.
Skyttar förväntas hela tiden utföra skyttet inom sin kapacitet. SASS tävlingar är inte platsen för
grundläggande utbildning i vapenhantering.
20. SASS tävlingar är inga ”dra snabbast tävlingar”. All osäker vapenhantering vid drag från
hölster, eller om skytten slår på hanen (“fanning”) kommer att resultera i att skytten
diskvalificeras från stationen. Att låta tummen glida av hanen (“Slip-hammering”) är inte
detsamma som att slå på hanen och det är tillåtet.
21. Även om cross draw och axelhölster är tillåtna representerar dom en hög riskfaktor. Inget
hölster får avvika mer än 30 grader från vertikallinjen när det bärs. Extrem försiktighet måste
användas då man drar en revolver från ett crossdraw hölster (ex. ett höger placerat på kroppens
vänstra sida) eller axelhölster eller då vapnet skall tillbaka till sitt hölster. Användaren måste vrida
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kroppen och det behövs för att försäkra sig att aldrig mynningen bryter 170-graders regeln under
processen. Misslyckas man med att upprätthålla mynningens riktning mot skjutvallen kan detta
ligga till grund för en omedelbar stage disqualification. En andra händelse under samma tävling är
grund för en match disqualification.
(Notering: 170-graders säkerhets regeln betyder att mynningen skall alltid vara i skjutriktningen
+/- 85 grader i alla riktningar. Om en tävlande kommer nära att bryta 180-graders säkerhetsvinkel,
kommer 170-graders säkerhets regeln att vara bruten och den tävlande har gjort fel).
22. Förbudet om att bryta mot 180 graders downrange regeln gäller ALLA HÖLSTER och
METODER för att DRA/HÖLSTRA. Denna regel gäller ALLA typer/stilar av hölster, från double
strong side, cross draw till shoulder/Huckleberry hölster.
23. Mynningen på en revolver får pekas i 180 grader downrange när den dras från hölster; men
måste sedan omedelbart pekas 170 grader downrange. Vice versa gäller vid hölstring
24. Det är också viktigt att notera att skytten skall under skjutningen ha möjlighet att dra och
hölstra från godkända hölster och att återplacera ett brutet dubbelpipigt hagelgevär i stående
position utan att bestraffas. Oavsett vapen som bryter mot170 graders regeln kommer att resultera
i en Stage DQ.
25. Förflyttning är inte tillåtet med spänd hane på ett vapen. Förflyttning är definierad lika som
“förflyttning” i basketball. Så fort ett vapens hane är spänd, måste en fot vara placerad på marken
tills vapnet är säkert. 1:a överträdelsen resulterar i en Stage Disqualification; 2:a överträdelsen
resulterar i en Match Disqualification. Detta inkluderar även att lämna laddbordet med laddat
vapen som har spänd hane. Skjutning vid förflyttning är uttryckligen förbjudet. Straff = Stage DQ.
26. Ett tappat oladdat vapen på skjutplatsen (från laddbod till urladdningsbord) resulterar i att
skytten diskvalificeras från stationen. Ett tappat laddat vapen resulterar i en match
disqualification. En skytt får inte plocka upp ett tappat vapen. En Range Officer kommer att ta
upp vapnet, undersöka det, tömmer det och överlämnar det till skytten. Detta gäller dock INTE
hölstrade revolvrar som tappas på marken på grund av utrustningsproblem, till exempel att ett
bältesspänne brister och bälte och vapen faller till marken. Skytten får då plocka upp bälte/vapen
och fullfölja stagen utan bestraffning. Skytten kan också välja att vänta med att plocka upp
bälte/vapen tills stagen är klar.
27. Ammunition tappad av skytten under omladdning av ett vapen på stationen eller utmatat ur
något vapen får plockas upp och återplaceras. Patronen kan också ersättas från skyttens kropp
eller från en plats som är preciserad av stations beskrivningen. Om skottet ej avlossas räknas det
som ett missat skott.
28. En Range Officer eller Range Officer vid tömningsbordet MÅSTE inspektera alla vapen innan
skytten lämnar stationen. Alla gevär och pump eller bygelrepeterade hagelgevär måste ha sin
mekanism manövrerad till sina ändlägen inför kontrollanten för att inspekteras. Alla revolvrar,
oavsett om de är använda eller inte skall inspekteras.
29. Alkoholhaltiga drycker är förbjudet på skjutbanan för skyttar, gäster, funktionärer och andra
tills skjutningen är klart för dagen. Ingen skytt får inta någon alkoholhaltig dryck förrän han eller
hon är klar med dagens skjutningar och alla vapen är i säker förvaring.
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30. Ingen skytt får inta någon substans som kan påverka hans eller hennes maximala
uppmärksamhet och säkra uppträdande. Både receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel
kan orsaka trötthet eller annan psykisk eller fysisk påverkan och skall undvikas.
31. Hörselskydd är rekommenderade och ögonskydd är obligatoriska i och runt skjutplatsen. Även
om små tidstypiska glasögon ser bra ut rekommenderas stora splittertåliga skyddsglasögon. Denna
typ av skyddsglasögon rekommenderas för alla som vistas på skjutbanan och skyddsglasögon är
obligatoriskt för åskådare som kan se stål målen.
32. All laddning och urladdning skall bara utföras på utpekade områden.
33. NOTERING: Skyttar som skjuter slaglåsrevolvrar måste säkerställa att mynningen har en
säker riktning under laddning och att de har avfyrat eller tagit bort tändhatten före de lämnat
urladdningsområdet. Det är inte tillåtet att trycka fast tändhatten på revolverns tändhattsnippel
med hjälp av vapnets hane. På en slaglåsrevolver får endast tändhatten monteras vid laddbord
eller på skjutplatsen.
34. Torrträning med vapen är inte tillåtet vid laddbordet och resulterar I en stage disqualification.
Torrträning med vapen är bara tillåtet i speciellt markerade säkerhets områden. Torr träning med
vapen är definierat som en händelse där vapnet lyfts till skjutläge, hanen spänns upp och vapnet
avfyras med avtryckaren, precis som det normalt görs för att avfyra ett vapen.
35. Bara registrerade tävlingsdeltagare får bära vapen.
36. Om en skytt har ett vapenfel som inte kan åtgärdas under skjutningen får denne ej lämna
skjutplatsen förrän vapnet är tömt. En Match Disqualification tilldelas skytten om denne lämnar
skjutplatsen med ett felande vapen om det ej är under överseende av en tävlings ansvarig.
37. Misslyckas att placera ut vapen eller ammunition på rätt plats är den tävlandes fel, och
resultatförs som ett procedurfel. Om inte den tävlande kan rätta till felet, utan hjälp, medans
han/hon är i färd med att fullfölja stationen under det att klockan går.
Misslyckande i att ta med tillräckligt med ammunition för att slutföra stagen är INTE ett
procedurfel. (Skall endast räknas som miss för oskjutna skott). Procedurfel skulle i detta fallet
endast uppstå om ammunition (och vapen) är placerad på fel plats på stagen och inte rättas av
skytten, oassisterad, under det att klockan går.
En skytt FÅR INTE lämna linjen för att hämta vapen eller ammunition då en stage påbörjats utan
att alla vapen har kontrollerats och är tömda. Straff för att bryta mot detta är Stage DQ.
Straffet för att använda otillbörligt åtkommen ammunition (dvs., INTE buren till
skyttelinjen/stagen av skytten på riktigt sätt) är ett PROCEDUR FEL. Alla mål som träffas av den
ammunitionen skall registreras som MISSAR. INGEN justering skall göras av stationens råtid.
38. Skyttar skall tömma alla sina vapen vid tömningsbordet och få dem inspekterade för att
säkerställa att alla kammare är tomma. Alla gevär och pump eller bygelrepeterade hagelgevär
måste ha sin mekanism manövrerad till sina ändlägen för att säkerställa att magasinen är tomma.
Alla revolvrar som tas med till skjutplatsen skall kontrolleras, oavsett om de är använda eller inte
och bara två main match revolvrar får tas med till skjutplatsen.
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39. Tävlande som kommer till laddbordet med vapen som inte är kontrollerade efter att ha skjutit
en station samma dag kommer att tilldelas en Stage Disqualification för den tidigare skjutna
stationen.
40. Tävlande skall inte lämna det utsedda laddningsområdet med laddade vapen om de ej är nästa
skytt på väg till skjutplatsen.
41. Interna personliga konflikter KOMMER INTE att tolereras.

FÖRBJUDET
Närvaro eller användandet av något förbjudet föremål är en Stage Disqualification.
• Moderna skyttehandskar.
• Kortärmade skjortor (Bara Manliga deltagare)
• Kort/långärmade T-tröjor, och brottarlinne för alla tävlande. Långärmade Henley typ av tröjor
med knappar är accepterade.
• Moderna befjädrade cowboy hattar (Shady Bradys). Stråhattar av traditionell modell (ex.,
Stetson, Bailey, sombreros,) är acceptabla.
• Designer jeans
• Baseball kepsar
• Alla typer av träningsskor eller moderna armekängor, det spelar ingen roll vilket material de är
tillverkade av.
• Nylon, plast, eller kardborre knäppning.
• Reklamskyltning för tillverkare, sponsorer eller teamlogga på klädsel. Tillverkares märkning på
kläder och utrustning är acceptabelt.
SASS vill att våra deltagare skall vara säkra, ha kul då de utvecklar sina skytteförmågor och njuta
av den rika traditionen av the Old West. Vi vill att du skall ansluta dig till oss i den vänliga
känslan av bevarandet av vårt arv.

SASS MOUNTED SHOOTING
SASS Mounted Shooting en speciell gren där erfarna ryttare rider en bana och skjuter på kortast
möjliga tid. De skjuter på ballongen med lösa 45 kalibers skott som de erhåller från arrangören.
Var vänlig och läs SASS Mounted Shooters Handbook för ytterligare information.

SASS WILD BUNCHTM ACTION SHOOTING
SASS Wild Bunch Shooting är en separate skyttegren inom SASS. Den liknar på många sätt, men
är inte “Cowboy Action med en 1911!” Wild Bunch är en tre vapens snabbskytte tävling som
använder 1911 pistol, ett.40+ kalibers gevär, och en ‘97 pumphagelgevär eller model ‘12. Var
vänlig och läs SASS Wild Bunch Handbok för ytterligare information.

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
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