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ÚVOD 
 

Obsah a podstata tohto kurzu je vytvorený a ovplyv ovanýň  ve kým po tom  sú ažíľ č ť  
uskuto nených vč  priebehu mnoho rokov a je nutný k tomu aby všetky sú ažeť  SASS prebiehali 
za rovnakých podmienok. Organizovanie sú ažíť  SASS pod a tohto kurzu bude kľ  ve kému ľ
prospechu všetkých strelcov. Tento dokument môže by  kopírovaný ať  rozmnožovaný 
ktorýmko vek SASS sesterským klubom.ľ  

SASS vyzýva k o najrýchlejšiemu šíreniu toč hto materiálu medzi svojich lenov. Tí č
lenovia SASS, ktoríč  absolvujú tento kurz vyu ovaný oprávneným inštruktorom (ozna eným č č

žltým odznakom) a zložia skúšku, získajú žltý odznak ako dôkaz úspešného absolvovania 
kurzu. 
 

Zhoda je dôležitá – nedefinované pravidlá a nejasnosti vedú k rozporom, 
nedorozumeniam a dohadom. 
 
Ú elom tohto kurzu je zaisti  č ť bezpe nos  ač ť  zhodu  na všetkých SASS klubových sú ažiachť , 
bez oh adu na toľ  o akú ve kú sú až ľ ť  sa jedná. Každý SASS sú ažiaci, ktorý vstúpil na ť
strelnicu je bezpe nč ostný dozor, zodpovedný ako za svoju vlastnú bezpe nos , tak ič ť  za 
bezpe nos  všetkých vo svojej blízkosti. Je naším zámerom, aby každý SASS sú ažiaci bol č ť ť
schopný vykonáva  funkciu Range Officerť  – Rozhodcu ( alej ibaď  Rozhodcu) na základe 
znalostí, ktoré získa na strelnici v priebehu sú ažíť  od skúsenejších osôb. 
 

Úlohou Rozhodcu je aby skupina (posse) postupovala efektívne, bezpe ne ač  jednotne. 
Vedenie každého klubu je zodpovedné za to, aby ako vedúci sú aže ať  rozhodcovia boli ur ené č
osoby kvalifikované, skúsené, rozhodné a trénované. 
 

Pravidlá a postihy popísané v tomto kurze nebudú nabáda  kť  neprimeranej tvrdosti 
alebo k akejko vek alšej finan nej zá aži na klub. Ale budú u i  našich lenov bezpe nosti ľ ď č ť č ť č č
a tresta  nebezpe né zaobchádzanie so zbra ou. Strelci,ť č ň  ktorý cestujú na sú aže SASS alebo ť
klubové sú aže, sa budú cíti  príjemneť ť , vediac, že bezpe nostné zásady ač  procedurálne 
penalizácie sú zhodné so zásadami v ich domácom klube. Takisto sa budú cíti  príjemne ť
vediac, že vyhodnocovanie, zbrane a výstroj sú  zhodné s SASS streleckou príru kou.č  
 

Všetci SASS rozhodcovia musia pozna  ať  rozumie  streleckej príť ru ke SASS, musia č
by  oboznámeníť  a rozumie   novým zmenám.ť  Je odporu ené aby všetci vedúci skupín (č posse 
leaders) boli oboznámený s týmto kurzom. Od decembra 2003 je úspešné absolvovanie tohto 
kurzu ako aj kurzu pre rozhodcov vyžadované u osôb v pozícií Teritoriálneho guvernéra 
SASS - spriateleného klubu. Neustále si musíme uvedomova  na o sú zbrane ur ené ať č č  ma  ť
na pamäti, že môžu by  ve mi nebezpe né ať ľ č  smrtiace ak s nimi nemanipulujeme 
a nestrie ame sľ  maximálnou opatrnos ou.   ť Vždy musíme zaobchádza  so zbra ou tak, ako ť ň
by bola nabitá a pripravená ku stre be!ľ   
 
DUCH HRY 
 

„DUCH HRY“ je najlepším výrazom, ktorý definuje estné športové správanie.č  
Pri navrhovaní a organizovaní každej sú aže, si musí každý Riadite  sú aže ať ľ ť  každý 
Rozhodca uvedomi , že sú až je organizovaná  pre potešenie strelca. Rozhodcovia musia by  ť ť ť
profesionálni, zdvorilí a priate skľ í. Pri navrhovaní sú aže postupujte pod a streleckej príru ky ť ľ č
SASS a pravidla SASS používajte rovnako a zhodne. Tieto pravidlá sa vyvíjali dlho 
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a zabezpe ujú nášmu športu vysokú úroveč ň bezpe nosti ač  dôslednosti. Tento kurz bol 
navrhnutý k tomu aby bolo možné lepšie porozumie  pravidlám ať  vysvet ujeľ , ako ich 
aplikovať.  
 

Ukon enie tohto kurzu dokazuje tvoju oddanos  SASS ač ť  demonštruje tvoju ochotu 
pomôc  tam, kde je to treba.ť  
 

Pretože našim cie om je bezpe nos  aľ č ť  dobrá zábava, každý ú astník alebo Rč ozhodca, 
ktorý používa vulgárne výrazy, je konfliktný alebo sa vyhráža, bude diskvalifikovaný zo 
sú aže ať  na základe rozhodnutia Riadite a sú aže môže by  vyzvaný kľ ť ť  opusteniu strelnice.    
 
BEZPE NOSTNÉ PRAVIDLÁ (PRVÉ, POSLEDNÉ, VŽDY)Č  
 

Všetci sú ažiaci sú bezpe nostní dôstojníci.ť č  
 

Náš šport je vo svojej podstate nebezpe ný ač  môže dôjs  kť  vážnym nehodám. Avšak 
za celú históriu SASS nebola zaznamenaná jediná vážna nehoda. 
 

Od každého ú astníka SASS sú aže sa o akáva, že je zárove  aj bezpe nostný č ť č ň č
dôstojník. 
Každý strelec na prvom mieste nesie zodpovednos  za svoje bezpe né správť č ania a od 
všetkých sa o akáva, že budú ostražitíč  pre prípad nebezpe ného správania sa druhých.č  
 

Od rozhodcov a strelcov sa o akáva, že  vč  prípade spozorovania nebezpe ného č
zaobchádzania so zbra ou okamžite zasiahnu, zjednajú nápravu aň  urobia opatrenia aby sa 
podobná situácia už neopakovala. V prípade, že osoba u ktorej bolo spozorované nebezpe né č
zaobchádzanie so zbra ou vznáša námietky alebo sa preň javuje nevhodným správaním, bude 
vykázaná zo strelnice. 
 

I ke  každý sú ažiaci je bezpe nostný dôstojník, iba ď ť č ur ený vedúci skupinyč  a hlavný 
predstavitelia sú ažeť , tak ako je to popísané v tomto dokumente, sú jediné osoby, ktoré majú 
právomoc rozhodnú  oť  tom, i č  strelec zostane na palebnej iare, alebo bude zč  palebnej iary č
stiahnutý. 
 
ROZHODCOVIA 
 

Ú elom školenič a klubových rozhodcov, je zabezpe i  pre Cowboy action shooting č ť
kvalitných, kompetentných, prísnych a spravodlivých funkcionárov. 

Hlavnou úlohou Rozhodcu je pomáha  sú ažiacemu bezpe neť ť č  absolvovať stre bľ u 
a by  autoritou vždy ať  všade, kde dochádza k manipulácií so zbra ami.ň  
 
Motto Rozhodcu: 
HLAVNOU ÚLOHOU ROZHODCU JE POMÁHAŤ SÚ AŽIACEMUŤ   BEZPEČNE 
ABSOLVOVA  STRE BUŤ Ľ . 
 
Dve najdôležitejšie slová v tomto motte sú „pomáhať“ a „bezpe nč e“. Pozrime sa na tieto 
slová oddelene a o si pod nimi predstavujeme.č  
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POMÁHAŤ 
 

Ako Rozhodca si na stanovištiach hlavne na to aby si strelcovi pomáhal. Uvedom si, 
že slovo „penalizácia“ nie je prvoradé a najdôležitejšie. Slovo „pomáha “ jeť . Týmto 
nechceme poveda  aby si prehliadalť  penalizácie tam, kde sú penalizácie patri né ale chč ceme 
poveda , že ude ovať ľ nie penalizácií nie je tvoja priorita. Si na stanovišti na to, aby si zabránili 
porušeniu bezpe nostných pravidiel pred tým, než kč  ním dôjde. 
 

To ako pomáha  strelcovi môže ma  ve a foriem. Popíšme si najdôležitejšie:ť ť ľ  
 

1. Informácie. Najlepšia cesta, ako pomôc  strelcovi, je poskytnú  mu úplné ť ť
a kompletné informácie o zadaní, ako sú štartová pozícia, po et nábojov pre každú zbra , kde č ň
sa v zadaní tá ktorá zbra  používa aň  ú el zadania. Vä šina zč č  týchto informácií je skoro vždy 
obsahom scenára, i tak sa však vyskytuje ve a detailov, ktoré vľ  scenári nie sú. Napríklad, 
strelec môže vedie  oť  tom, že štartová poloha je sedie  na stoli ke, ale nemusí vedie  oť č ť  tom, 
že si môže stoli ku upravi  ač ť  prestavi  na svoj rozmer tak, aby sa vť  nej cítil pohodlne. 
 

Bu  dôsledný vď  tom o hovoríš ač  ako to hovoríš. Zabezpeč si aby na otázky o danom 
zadaní a scenári odpovedal iba Rozhodca. Tým dosiahneš toho, že na rovnaké otázky bude 
daná vždy rovnaká odpove .ď  Každá skupina strelcov (posse) musí po u  tie isč ť té informácie, 
tým istým spôsobom. Vždy ítajč  scenár od slova do slova z papiera. Nesnaž sa vysvet ova  ľ ť
scenár z pamäti. 
 

2. Strelcova výstroj a výzbroj. alším dobrým spôsobom ako strelcovi pomôc , Ď ť
je vizuálne skontrolova  jeho výstrojť  a výzbroj pred tým, ako za nešč  vydáva  pokyny na ť
stanovišti pred zahájením stre by. To znamená, že by si malľ  skontrolova , i má strelec pri ť č
sebe všetko, o kč  splneniu zadania potrebuje. Napríklad, ak vieš, že strelec musí ma  prť i sebe 
náboje do brokovnice a ty žiadne nevidíš, jednoducho sa ho spýtaj kde ich má. 
Taktiež skontroluj strelcove bezpe nostné vybavenie(chráni e sluchu ač č  zraku). Všetci dobre 
vieme ako dokáže vyvies  zť  konceptu skuto nos , ke  po prvej rane zistíme, že sme č ť ď si 
zabudli chráni e sluchu, že áč no. 
 

3. Odhad. Snaž sa odhadnú  stav strelca. Každý zť  nás už videl strelca ktorý 
prejavuje známky zvýšeného nervového vypätia. Dokonca i ke  takáto osoba môže ma  ve a ď ť ľ
streleckých skúseností, adrenalín je silná droga a má ve a škodlivých ú inkov. ľ č Osoba 
prejavujúca známky zvýšeného nervového vypätia môže by  nebezpe ná sebe iť č  ostatným, 
takže je dôležité venova  zvýšenú pozornos  strelcovi ktorý sa evidentne trasie, má problémy ť ť
z vyjadrovaním alebo ažko chápe popis scenára. Vť  tomto prípade je múdre navrhnú  ť
strelcovi aby sa na chví u posadil aľ  pred zahájením stre by chví u po kal.ľ ľ č  
 

4. Predpoklad. S pribúdajúcim asom ač  skúsenos amiť  budeš schopný 
predpoklada  alší strelcov pohyb.ť ď  Ak vieš predpoklada  alší strelcov pohyb, viešť ď  mu 
zabráni  vť  tom, aby bol penalizovaný za prípadnú procedurálnu chybu alebo porušenie 
pravidiel bezpe nosti. Toto je znak skuto ne dobrého Rozhodcu.č č  
 

5. Vz ahť  (postoj). Najlepší rozhodcovia majú zvy ajne najlepší č vz ah so ť
strelcami. Ak si robíš svoju prácu dobre a zárove  zábavne, spravidla zistíšň , že sa baví i celá 
skupina (posse). A alej zistíšď , že si schopný sa vyhnú  vážnejšť ím konfrontáciám a skupina 
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ako celok pracuje ove a efektívnejšie. Pamätaj, je to tvojľ  vz ah kť  strelcom, ktorý ur uje č
náladu po as celého závodu.č  
 

6. Poskytovanie rady. Toto je najpriamejšia cesta ako pomáha  strelcovi po ť
štartovom signáli. Rozhodca by mal poskytova  radu iba vtedyť , ak niekto pôsobí zmäteno 
alebo strateno, ke  sa napríklad pokúša odloži  pušku so zatvoreným záverom alebo sa chystá ď ť
strie a  na špatný ter .ľ ť č  Avšak nie je tvojou úlohou splni  zadanie namiesto strelca ať  radi  mu ť
v každej situácií. A existujú strelci, ktorí nechcú aby im bolo radené v žiadnom prípade. Je 
dôležité rozpozna , kto oť  radu stojí a kto nie. Poskytovanie rady zo strany rozhodcu nie je 
považované za rušenie a nikdy nebude dôvodom na opakovanie - re-shoot.  
 
 BEZPE NEČ  

Bezpe nosč ť o ktorú sa teraz jedná nemá ni  spolo né sč č  pravidlami ako takými. Ak 
rozprávame o tom aby strelec splnil zadanie bezpe ne, máme na mysli č aby ním prešiel bez 
incidentu. Nehoda alebo incident, ktorý by mohol vies  ku zraneniu sa týka všetkých, ktorť í by 
mohli by  vystavený nebezpe enstvu ať č  ktorý samozrejme zah a iŕň  funkcionárov sú aže. ť
Z toho dôvodu je nutné urobi  všetko, aby sme sa vyhli prípadným incidentom, aleť bo 
nehodám. Ako toho dosiahnu ?ť  
 

1. Scenár. Pri návrhu scenára môže dôjs  kť  fatálnym chybám ktoré by mali by  ť
odstránené alebo zmenené. Napríklad:  Strelec opúš a jednu streleckú pozíciu ať  beží smerom 
k divákom do pozície, kde bude použitý revolver. Ak strelec vytiahne revolver skôr, môže 
dôjs  kť  situácií, kedy bude strelec mieri  ústim nabitej zbraneť  na divákov. Riešenie: navrhni 
použitie revolveru v scenári tak, aby nemohlo k podobnej situácií dôjs , alebo navrhniť  scenár 
tak, aby strelec vždy bežal smerom od diváka. Neobávaj sa nedovoli  tvojejť  skupine (posse) 
aby strie ala neľ bezpe né zadanie(stejdž). Trvajč  na tom aby bolo zadanie (stejdž) zmenené. 
 

2. Predpoklad. Opakujeme znova. Ak si schopný predpoklada  alší strelcov ť ď
pohyb, si schopný hne  vď  po iatku mu zabráč ni  vť  tom aby sa dopustil nie oho nebezpe ného. č č
Toto nie je navádzanie k tomu aby si sa v snahe odvráti  nebezpe enstvoť č , sám 
nebezpe enstvu vystavoval, ale môže by  v tvojichč ť  silách zabrániť nebezpe nému po ínaniu č č
bu  rýchlym verbálnym napomenutím, alebo pď riamym fyzickým zásahom. 
 

3. Sleduj zbra .ň  Ve a strelcov, ktorý boli vľ  pozícií Timer operátora (Rozhodcu) 
zriedkakedy vie na o ač  kde sa treba v danom momente pozera . asto ich vidíme ako ť Č
po ítajú zásahy alebo sledujú pozorovate ov (spooters).č ľ  Ak chceš vážne vedie  ako by  ove a ť ť ľ
pohotovejší v rozhodovaní a ako odhadnú  alší strelcov pohyb, ť ď sleduj jeho zbra !ň  
Sledovaním zbrane vieš kam zbra  mieri aň  zvy ajne na ktorý ter  sa strelec chystá strie a . č č ľ ť Je 
to ve mi dôležité vľ  momente, ke  ide strelec evidentneď  strie a  na terľ ť č v chybnom poradí a je 
v tvojich silách zvolaním strelca nasmerova  na sprť ávny ter . Sledovaním zbrane sič  schopný 
takisto v as spozorova  č ť odpálenie náboja bez strelného prachu!!! Okamžitým zásahom si 
schopný zabráni  strelcovi vť  odpálení ďalšieho náboja. Takisto môžeš varova  strelca, ak sa ť
dostane blízko 170° bezpe nostného limitu, alebo zastavi  strelca akč ť  došlo k problému so 
zbra ou samotnou.ň  
 

4. Stoj v dosahu ruky.  Pre prípad, že je nutné zabráni  nebezpe nému po ínaniu, ť č č
musí Rozhodca vždy stá  od strelca na dosah ruky.ť  Najvýhodnejšie miesto pre Rozhodcu je za 
a mimo silnej strany strelca. Inak povedané, ak je strelec pravák, Rozhodca by mal stá  na ť
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dosah ruky k strelcovi, za ním a v pravo od osi. Takto najlepšie vidíš ako strelec narába so 
zbra ou sň  jeho silnou rukou. NIKDY nedovo  aby sa tiľ  strelec vzdialil. 
 

Po ur itom po te strelcov sa ti môže sta , že sa budeš cíti  unavený, alebo sa tič č ť ť  nebude 
chcie  neustále pobehova  zť ť a každým strelcom. Ale pamätaj. Ak sa doty ná osoba dopustíč  
nebezpe ného po ínania ako napríklad prekro enie 170° bezpč č č e nostného uhlu, nebudeš č
potom v postavení aby si tomu mohol zabráni . Ak siť  alej ako jedď en meter, je možné, že 
neuvidíš dobre zbra . Ak sa cítiš unavený, odovzdajň  timer inému Rozhodcovi. 
 
Tu je nieko ko návrhov pre Rozhodcu, ako aplikova  bezpe nos  vľ ť č ť  praxi.  
 
 
ROZHODCOV POSTOJ (VZ AH) Ť  
1. Buď zdvorilý a oh aduplný kľ  ú astníkom. Nikdy nebuč ď prehnane snaživý v plnení svojich 

povinností. 
2. Buď vždy pevný a estný.č  

3. Ak ude uješľ  sú ažiacemu penať lizáciu a ten oponuje nenechaj sa zastraši  ať  stoj si za 
svojim. Bu  pevný, ale robď  to profesionálne. 

4. Nebuď „SUCHÁR“ 
5. Bu  nápomocný sú ažiacemu ď ť – uč sa odlišova  za iato níkov od skúsenýchť č č  – zvy ajne to č

spoznáš pod a spôsobu správania aľ  odlišnej sebadôvery. Ak bude skúsený strelec nie o č
potrebova , spýta sa alebo požiada oť  to. Ak potrebuje pomoc alebo radu za iato ník, dajč č  
mu všetko o potrebuje.č  Venuj zvýšenú pozornos  za iato níkovi. Odť č č  nabíjania až po 
vybíjanie. 

6. Ke  sa odvolávašď  na pravidlá, vždy sa pozeraj do SASS príru ky strelca. Necitujč  ich z 
pamäti. Môžeš sa mýli . Uplat ujť ň  pravidlá tak ako sú písané, nie ako si ich vysvet uješ tľ y. 
Príru ka „Základný kurz bezpe nosti ač č  prevádzky na strelnici“ a príru ka „Rozhodcu“č  
ponúkajú výklad SASS streleckej príru ky, o bude nápč č omocné pri vykonávaní správnych 
rozhodnutí. 

7. Uplat uj pravidlá tak, že ich ítašň č . Avšak spätná kontrola a protiváha sú na mieste. V 
prípade výkladu pravidiel a zásad sa môže sta ,ť  že budeš prehlasovaný. Ak sa tak stane, 
neber to osobne. Buď rád, ak takéto rozhodnutie viedlo k zvýhodneniu sú ažiaceho.ť  

8. Nikdy nedovoľ sú ažiacemť u aby a ob ažoval, nadával ti alebo sa hádal sť ť  tebou, alebo 
s ktorýmko vek funkcionárom sú aže.ľ ť  Toto je šport kde sa používajú zbrane a nie 
tenisový zápas! Horúce slová medzi ozbrojenými u mi sú neprípustné. Takéto nevhodnéľ ď  
správanie okamžite oznám Hlavnému Rozhodcovi, alebo Riadite ovi sú aže.ľ ť  

9. Vždy ítajč  pravidlá z poh adu sú ažiaceho.ľ ť  
10. V prípade pochybností vždy zvýhodni sú ažiaceho.ť  
 
METODIKA A TERMÍNY 
 

Všetci funkcionári sú aže spomenť utý nižšie sú Rozhodcovia. Timer operátor je 
Hlavný rozhodca v priebehu strie ania zadaniaľ  (stejdžu) 
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1. Riadite  Sľ ú aže ť  je najvyšším predstaviteľom sú aže. Je nadriadený všetkým ostatným ť
funkcionárom a sú ažiacim.ť  Jeho povinnos ou je zabezpe i , aby vo všť č ť etkých priestoroch 
a na všetkých miestach turnaja pôsobili kvalifikovaní funkcionári. 
 
2. Hlavný Rozhodca má na starosti všetky stejdže a dozerá, i sú na nich kvalifikovaný č
rozhodcovia. Kontroluje všetky stejdže a uis uje sa i sú navrhnuté ať č  skonštruované tak, aby 
boli bezpe né jak pre pretekára, tak pre rozhodcu.č  
 
3. Vedúci skupiny (Posse marshal) nemôže zastáva  všetky funkcie rozhodcu ako také, ale ť
musí sa uisti , i si rozhodca plní všetky povinnosti pod a pravidiel ať č ľ  stanov. Odporú ač  sa, 
aby vedúci skupiny absolvovali tento kurz. 
A) Je povinnos ou vedúcehoť  aby sa uistil, že každý rozhodca koná bezpe ne ač  efektívne vedie 
skupinu cez zadanie. 
B) Musí správne chápa  každý stejdž, pre íta postup skupine ať č  vysvetlí všetky otázky pred 
zahájením každého stejdžu. 
C) Vymenuje svojho zástupcu ak tak nebolo ešte urobené. 
 
4. Zástupca (Deputy) 
A) Jedná v mene vedúceho skupiny, ak ten strie a, alebo je neprítomný.ľ  
B) Medzi vedúcim a zástupcom by mala by  vť  dostato ná medzera vč  poradí strelcov. Ide o to 
aby nestrieľali hne  za sebou.ď  
 
5. Rozhodca (Timer operator) 
A) Je hlavným predstavite om na stejdži aľ  dozorom na palebnej iare vč  priebehu innosti č
timeru. 
B) Je zodpovedný za vymenovanie a ozna enie troch pozorovate ov. Je dobrým nápadom aby č ľ
pozorovatelia boli označený šatkou alebo držali v ruke pali ku. Toto pomáha identifikova  č ť
samotných pozorovate ov aľ  udržuje ich to na pozícií až pokia  neodovzdajú šatku alebo ľ
pali ku inej osobe.č  
C) Timer operátor nie je oprávnený anulova  rozhodnutie pozorovate ov, ale môže sa sť ľ pýta  ť
pozorovate ov na umiestnenie misov. ľ Timer operátor má najvýhodnejšiu polohu z ktorej vidí 
kam smeruje ústie hlavne a preto môže by  ve mi nápomocný pri ur ení zásahov na hranu.ť ľ č  

D) Mal by si uvedomova  skúsenos  strelcov ať ť  venova  zvýšenú pozornos  zať ť iato níkom, č č
pomáha  ať  radi  im vť  priebehu stejdžu pod a toho ako to potrebujú aľ  vždy ich ma  pod ť
kontrolou. 
E) Neby  vť  tesnom kontakte so skúsenými strelcami a da  im viac priestoru, pretože tí sa ť
pohybujú ve mi rýchlo. Nedovo  aby aľ ľ ť  zrazili, pretože sa na nich tla íšč . 
F) Nikdy neodštartuj strelca z chybnej pozície. Nie je považované za chybnú pozíciu, ak 
napríklad strelec za ne bez náležite nabitej zbrane, alebo bez potrebnej munície pri sebe.č  
G) Timer operátor nepo íta missič , ale všíma si strelcove nebezpe né po ínanieč č  ak k nemu 
dôjde, sleduje i sa strelec zaoberá všetkými ter mi ač č  sleduje prípadné postupové chyby. 
H) Timer operátor drží timer v takej polohe, ktorá zaistí, že posledná rana vystrelená na 
stejdži bude ur ite zaznamenaná. Toto platí zvlášč ť pre prípad, kedy je ako posledná zbra  na ň
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stejdži použitá LA puška, o je vždy považované za slabý ač  nevhodný dizajn stejdžu, pretože 
skúsenosti nám vravia, že pušky asto nie sú dostato ne hlu né na to aby bol posledný výstrel č č č
zaznamenaný korektne. 
I) Nesnaž sa o to aby si mal na timeri zaznamenaný každý výstrel, ale snaž sa o to aby tam bol 
zaznamenaný posledný. Ten totiž rozhoduje o skuto nom ase, ale je samozrejme vždy č č
najlepšie zaznamena  o najvä ší po et výstrelov pre prípad zlyhania zbrane.ť č č č  

J) V okamžiku kedy stejdž za ne, Timer operátor stojí od sú ažiaceho na d žku ramena až do č ť ĺ
ukon enia stejdžu. Potom Timer operátor okamžite oznámi strelcovi stejdžový as. Až č č
v okamihu, kedy sú revolveri v holstroch, dlhé zbrane majú otvorené závery, ústia hlavní 
smerujú do bezpe ného smeru ač  strelec smeruje k vybíjaciemu stolu oznámi Timer operátor 
„Range is Clear“(stejdž je bezpe ný) ač  hlasno a istým hlasom oznámi as zapisovate ovi.č č ľ  
K) Timer operátor vyzve pozorovate ov kľ  oznámeniu o po te missov a/alebo oč  po te č
procedurálnych chýb a oznámi tieto ísla hlasným ač  istým zvolaním zapisovate ovi č ľ
a strelcovi. 

L) Len Timer operátor alebo Expeditér môžu vyzva  alšieho strelca na palebnú iaru.ť ď č  
 
6. Expeditér alebo XP officer  
A) Expeditér alebo XP Officer je zodpovedný za to aby celá skupina dodržiavala asy vč  rámci 
ktorých je povinná absolvova  jednotlivé stejdže.ť  
B) XP sa primárne zaujíma o to aby bol alší pripravený(alebo inak nazývaný „onď -deck“ 
shooter – „strelec na scénu“) strelec odoslaný na prípravnú iaru. Xč P sa zaujíma o to, ič  “on 
deck“ shooter je pripravený, porozumel zadaniu a pokra uje na prípravnúč  iaru so zbra ami č ň
a muníciou ako najrýchlejšie môže. 
C) Nasledujúce body predstavujú hlavné povinnosti XP: 

1) V momente, kedy vystrelí strelec na palebnej iač re prvý výstrel, XP volá alšiehoď  
strelca od nabíjacieho stola na prípravnú iaruč  (on-deck position). 

2) Ke  sa strelec postaví na prípravnú iaru, položí mu XP nasledujúce otázky ď č
a poskytne náležitú odpove :ď  

- Rozumieš zadaniu? (Do you understand the cours of fire?) 
- Máš nejaké otázky týkajúce sa stejdžu? (Do you have any questions about the stage?) 

3) XP by nemal vies  sť  „on - deck“ strelcom zbyto nú konverzáciu ač le necha  strelca ť
aby využil daný as na vnútornú duševnú prípravu.č  

4) Ak sa XP uistil , že strelec je pripravený, mal by sa sústredi  na palebnú iaru.ť č  
V momente, kedy je palebná iara vo ná, ter e sú postavené ač ľ č  nábojnice pozberané, 
XP vydá pokyn „on - deck“ strelcovi k presunu na palebnú iaru,č  rozmiestneniu zbraní 
a munície tak ako to vyžaduje zadanie a okamžitému presunu na štartovacie miesto. 

5) V tomto bode prevezme Timer operátor alebo Rozhodca velenie nad strelcom. 
D) XP Officer môže by  lenom skupiny, ale najlepšieho výsledku sa dosiahne, ak je táto ť č
funkcia obsadená osobou, ktorá je nezávislá a stále prítomná na danom stejdži. (zaru uje to č
zárove , že všetky skupiny budú postupova  pri riešení zadania rovnako. ň ť – dodatok 
prekladate a.)ľ   
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E) Na prípravnej „on - deck“ iare, by mal by  umiestnený stôl, nč ť a ktorý by si akajúcič  strelec 
mohol odloži  dlhé zbrane. Je taktiež dobrým nápadom ma  na tomto stole kópiu popisu ť ť
scenára. 
F) XP nepo íta missi, nestavia ter e, nezapisuje, neobsluhuje timer alebo č č nezbiera nábojnice. 

G) XP pomáha ur ova  stava ov ter ov ač ť č č  zbera ov nábojníc ak je kč  tomu vyzvaný. 
H) Nemusí by  potrebné ma  XP Officera na každom jednom turnaji, ale treba si uvedomi , ť ť ť
že k najvä ším asovým stratám vč č  priebehu sú aže dochádza pri neorganizovanom pohybe ť
strelcov na palebnej iare. Správne pracujúci XP vám môže ušetri  až 30s na strč ť elca, ktoré sa 
môžu lepšie využi  na oddych po stre be.ť ľ  
 
7. Zapisovate  (Score Keeper)ľ  
A) Zapisovate  nikdy nesmie zaznamenáva  údaje pre rodinných príslušníkov.ľ ť  

B) Vyvoláva strelcov v poradí a zapisuje asy ač  penalizácie. Ak to inštrukcie pre zapisovanie 
stanovujú, bude takisto s ítava  asy ač ť č  penalizácie pre  výpo et strelcovho skóre. Je dobrým č
zvykom ak zapisovate  hlasno aľ  zrete ne opakuje údaje ktoré mu hlási Timer operátor.ľ  
C) Zapisovateľa môže robi  jeden sť  pozorovate ov.ľ  

D) Penalizácie sú zapisované spôsobom, ktorý nepletie osobu vkladajúcu údaje do po íta a. č č
Ak sa napríklad jedná o pä  missov, tak nepíšte jednoducho „5“, pretože to môže by  ť ť
považované za 5 sekúnd penalizácie. Ak sa jedná o jeden miss, nepíšte „5“ mysliac si, že 
niekto to bude považova  za 5 sekúnd. Môže to by  pre íť ť č tané ako 5 missov a do po íta a č č
bude zaznamenaných 25 sekúnd penalizácie. Najvhodnejší spôsob zápisu pre missi je 1/5, 
2/10, 3/15 at . Pre procedúru 1/10.ď  

E) Sú ažiaci musí by  vždy oboznámený oť ť  missoch a penalizáciách v okamihu, ke  opúš a ď ť
palebnú iaru. Sú ažiaci má právo vedie , pretože akonáhle opustí palebnú iaru ač ť ť č  vybije sa, 
missi a penalizácie by už nemali by  alším predmetom otázok. ť ď  
 
8. Pozorovatelia (Spotters) 
A) Nikdy nesmú pozorova  pre rodinných príslušníkov.ť  

B) Majú zodpovednos  za po ítanie výstrelov, missov ať č  kontrolujú i sú ter e zasahované č č
v správnom poradí správnym po tom výstrelov. Budú nápomocný Timer Operátorovi dávajúc č
pozor na priestupky, ke  sú ažiaci manipuluje zď ť  rozmiestnenými zbra ami, tasí revň olvery 
a Timer Operátor nemôže pre zablokovaný výh ad tieto spozorova . Sú oprávnený zastavi  ľ ť ť
strelca ak sa chystá uskuto ni  nebezpe ný akt ač ť č  Timer Operátor nie je v pozícií, aby mohol 
pohotovo reagova .ť  

C) Mali by by  vždy vť  takej pozícií, aby mali dobrý výh adľ  na ter e. Minimálne jeden č
pozorovate  by mal stá  na každej strane strelca.ľ ť  

D) Ak je to možné, ur ova  missi dvojím spôsobom. Vizuálne ič ť  zvukovo. 
E) V prípade akýchko vek pochybností, vždy zvýhod ova  strelca. ľ ň ť  

F) Vždy by mali by  traja pozorovatelť ia pre dosiahnutie vä šiny. Dvaja prehlasujú jedného. č
(Ak sa líšia v po toch všetci traja, platí najmenšie ísloč č . Viď bod E - dodatok prekladate a). ľ Ako 
bolo spomenuté vyššie, je dobre ak sú pozorovatelia ozna ený šatkami alebo pali kami.č č  
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G) Maj na pamäti, že Timer Operátor nie je povinný po íta  výstrely ač ť  missi. Jeho hlavnou 
úlohou je pomáha  sú ažiacemu vť ť  priebehu zadania a ve mi ahko môže zabudnú  alebo sa ľ ľ ť
splies  pri po ítaní, ak sa stane nie o neo akávané, alebo je príliš zaneprázdnený pomáhaním ť č č č
neskúsenému strelcovi. 

H) Je na Timer Operátorovi aby si overil, že minimálne dva pozorovatelia sa zhodujú v po te č
missov. 
 
9. Officer pri nabíjacom/vybíjacom stole (Loading/Unloading Table Officer) 
A) Officer pri nabíjacom stole je zodpovedný vizuálne skontrolova  ať  uisti  sa i sú všetky ť č
zbrane nabité zodpovedajúcim po tom nábojov pre daný stejdž. Po ítajú spolu so strelcom č č
náboje, ktoré sú nabíjané do pušky a revolverov. 
B) Kontrolou sa uistia, že sa nikdy nenachádza pod úderníkom ani jedného revolveru náboj. 

C) Nabíjací stôl je taktiež vhodné miesto pre nabíjacieho, aby skontroloval strelcovu výstroj 
a výzbroj a odhalil prípadné nedovolené úpravy. Poznámka nabíjacieho môže uchráni  strelca ť
od trápnej diskvalifikácie na palebnej iare.č  Akéko vek nelegálne vonľ kajšie úpravy 
spozorované pri nabíjacom stole by mali by  dané do strelcovej pozornosti ať  ak je to možné, 
pred stre bou odstránené.ľ  
D) Je vhodné ak sa nabíjací pýta strelcov, i porozumeli stejdžu. Vysvetlenia pri nabíjacom č
stole odstránia neo akávané zdržč ania na palebnej iare.č  
E) Nabíjací a vybíjací officer dôsledne zaistia bezpe né smerovanie ústia hlavne ke  sa č ď
sú ažiaci nachádza pri vybíjacom alebo nabíjacom stole ako aj vť  priebehu pohybu k/od 
nabíjacieho alebo vybíjacieho stola. 

F) Na vybíjacom stole sú ažť iaci vybijú ich zbrane a vybíjací Officer sa vizuálne presved í i č č
sú všetky nábojové komory u všetkých zbraní prázdne. U pušiek a brokovníc bude pohybom 
páky skontrolované, i sú zásobníky prázdne. č Všetky revolvery, ktoré mal strelec pri sebe na 
palebnej iare, č musia by  skontrolovanéť  aj ke  neboli použité. Iba dva revolvery pre hlavný ď
závod môže ma  strelec pri sebe na iare.ť č  
G) Nikdy nedovoľ strelcovi aby opustil nabíjací stôl s nabitou zbra ou. Môže tak u ini  iba ň č ť
v jedinom prípade. Ak odchádza na prípravnú alebo palebnú iaru.č  
Pamätaj: Priamu a úplnú zodpovednos  nesie vždy sú ažiaciť ť . Strelci by mali vždy vedie  ť
v akom stave sa nachádzajú ich zbrane a nikdy sa nespolieha  na to, že Nabíjací ť
alebo Vybíjací Officer skontroloval ich zbrane i sú správč ne nabité alebo vybité. Nabíjací 
a Vybíjací Officer sú jednoducho funkcie pre zvýšenie bezpe nosti. Sú ažiaci nikdy nemôže č ť
vini  Nabíjacieho za nesprávne nabitú zbra  ať ň  nikdy to nebude dôvod pre zrušenie 
penalizácií. 
 

10. Riadiaci stejdža/stejdž Marshal 
      Primárnou zodpovednos ou stejdž Marshala je zabezpe i  ť č ť aby skupiny (posse) 
dodržiavali stanovený asový plán na stejdži. Mal by postupova  následovne:č ť  
Prvej skupine, ktorá sa pri každodennej streleckej rotácií dostaví na stejdž  venujte trošku viac  
ač su na to aby sa skupina zorganizovala. V krátkosti im vysvetlite ich úlohy a povinnosti, ako 

sú uvedené v SASS RO materiáloch. Uistite sa i každá skupina pozná svojho posse Marshala č
a že každý posse Marshal porozumel úlohe ktorú má skupina splniť. Ak predstavitelia sú aže ť
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vydali zoznam úloh, uistite sa i posse Marshal tento zoznam dostal. Spýtajte sa, i sú nejaké č č
otázky oh adom úloh skupiny aľ  i je skupine všetko jasné. Robotníkom vč  skupine 
(pozorovatelia, zapisovate , nabíjací/vybíjací at .  poz.prekl.)ľ ď  vysvetlite ich povinnosti iba ak 
je to nutné. Vysvetlite o je treba robi  aby skupina bežala efektívne a plnila asový plán.č ť č  

Pre tým ako skupina za ne strie a , urobte nasledovné:č ľ ť  
 skontrolujte ● asový plán skupiny ač  zistite i skupina plán dodržiava. Akč  skupina zaostáva za 
asovým plánom, kontaktujte príslušného rozhodcu ač  urobte všetko potrebné aby sa ste 

skupinu vrátili spä  do plánu. ť  

 ke●  skupina príde, skontrolujte i je na správnom mieste aď č  v správnom ase.č  
 ● zaznamenajte do score-sheetu skupiny čas kedy za ala každá skupina strie a  daný stejdž.č ľ ť  

 pre● ítajte scenár a popis stejdžu. Neparafrázujte.č  
 po tomto mô● že skupina ur i  robotníkovč ť  

 ak sú ur● ení, odovzdajte potrebný materiál(pali ky pre pozorovate ov, timer, zariadenia č č ľ
a iné) posse Marshalovi.  

 ● pred tým ako odovzdáte score-sheet zapisovate ovi, skontrolujte, i sa jedná oľ č  správny 
score-sheet pre správnu skupinu. 

 po tomto sa pohodlne usa● te aď  sledujte strelcov ako strie ajú. Ke  skupina skon í, urobte ľ ď č
nasledovné:  

● zaznamenajte as kedy č skupina skon ila do scoreč -sheetu skupiny a založte ho. 
 pripravte sa na príchod ● alšej skupiny. Skontrolujte i timer pracuje, perá píšu, ter e sú ď č č

postavené a stejdž je pripravený. 
Stejdž Marshal nemá za povinnos  sledovať  každý strelcov pohyb, ale ť je jeho povinnos ou ť
aby sledoval i všetci strie ajú rovnako presne pod a zadania. č ľ ľ Stejdž Marshal je tam na to 
aby, zabezpe il plynulý tok, zabránil sporomč , riešil nezhody a urobil všetko potrebné aby 
skupiny dodržiavali asový plán. Ak sa jedná oč  sú až „stratenť ých nábojníc“, pripomenie 
každej skupine, že asový plán nedovo uje zber vystrelených nábojníc(okrem mosadzných č ľ
nábojníc do brokovnice). 
Odporú a sa aby každý stejdž Marshal bol absolventom SASS RO kurzu ač  ako taký bol 
oboznámený s pravidlami a smernicami. Ako stejdž Marshal sleduj nedovolenú výstroj, 
úpravy a muníciu a presadzuj SASS pravidlá presne ako sú napísané. Neskúšaj interpretova  ť
pravidlá liberálne alebo konzervatívne. Ak vznikne problém, snaž sa v spolupráci 
s rozhodcom a vedúcim skupiny (posse Leader) o rýchle  riešenie. Ak vy traja nie ste schopný 
tento problém rýchlo a správne vyrieši , kontaktuj hlavného rozhodcu.ť   
Pri akýchko vek nejasnostiach neváhaj kontaktova  hlavného rozhodcu. Každý hlavný ľ ť
rozhodca by mal ma  pri sebe najnovšiu verziu SAť SS streleckej príru ky ač  všetci rozhodcovia  
by ju mali ma  na dosah ruky vť  prípade akýchko vek nejasností. ľ    

  
 
POVELY NA STRELNICI 
 

Štandardné povely na strelnici sa používajú takmer pri každom streleckom športe. Je 
to najefektívnejšia cesta riadenia stre by. Navyše to dľ ovo uje strelcom zľ  celého sveta 
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porozumie  postupom na strelnici, dokonca aj ke  nehovoria plynule Anglicky. Nevravíme ť ď
vám, že musíte vyslovova  povely presne slovo za slovomť , ale ím ste presnejší, tým lepšie.č  

Napríklad namiesto povelu „Is the Shooter ready?“ („Je Strelec pripravený?“) je povel 
„Is the Cowboy ready?“ („Je Cowboy pripravený?“) akceptovate nýľ . Koniec koncov vô a ň
westernu a duch našej hry dovo uje ur itú svojráznos .ľ č ť  
Nie je dôvod, pre o by Bezpe nos , Efektívnos  ač č ť ť  Zábava nemohli spolu koexistova .ť  
Pamätajte. Rozprávajte hlasno. Mnohý z našich sú ažiacich po ujú trocha slabšie ť č
a všetci sú ažiaci používajú ochranu sluchu.ť  
1. „Do you understand the cours of fire?“ – „ Rozumieš zadaniu?“ je oby ajne po iato ná č č č
otázka pri nabíjacom stole. Negatívna odpove  vyžaduje doď dato né vysvetlenia. Odpovedajč  
na všetky otázky strelca jasne a úplne. Pamätaj, nikdy sa nechovaj tak aby mal strelec pocit, 
že sa musí ponáhľa .ť  

2. „Is the Shooter ready?“ – „Je Strelec pripravený?“ je normálne po iač to ný povel Timer č
Operátora a mal by vždy predchádza  povelu ť „Stand by“ – „Pozor“. Ak sú ažiaci nie je ť
pripravený alebo neporozumel zadaniu, položí ti otázku. Ak je pripravený, pokýva hlavou 
a môže zaznie  povel ť „Stand by - Pozor“. Ak ti strelec položí otázku, odpovedaj na u ň
k jeho spokojnosti. Hoci hlavnou úlohou je pomáha  strelcovi, otázky oh adne zdolávania ť ľ
stejdžu ba mali by  na palebnej iare minimalizované. Ak je po zodpovedaní otázok zjavné, ť č
že strelec porozumel, nepovedz hne  „Stand by ď – Pozor“, ale zopakuj znova „Is the Shooter 
ready? – Je Strelec pripravený?“ Je lepšie ak je strelec v pohode a vrátený spä  do štartového ť
rytmu. Neskúšame strelcov prekvapi  štartovým signálom. Netla íme na strelcov ť č
a nevytvárame dojem asovej tiesne aj ke  niekedy č ď je na Timer Operátorovi aby udržoval 
asovú efektivitu.č  

3. „Stand by“ – „Pozor“ by malo by  vždy posledné slovo povedané pred 1 až 3 sekundovou ť
pauzou za ktorou nasleduje štartový signál s výnimkou, ak sa v popise zadania žiada od 
strelca, aby ako signál pripravenosti zvolal nejakú vetu. Ale aj v tomto prípade, by mal po 
zvolaní nasledova  povel „Pozorť “. 
4. „Muzzle up. Please move to the unloading table“ – „Ústia hlavní hore. Presu  sa ň
k vybíjaciemu stolu prosím“ by malo by  vyslovené na konci streleckej séť rie. asto Č
prestane sú ažiaci ť po skon ení série úplne myslie , jeho strelecký problém je vyriešený. č ť
V tomto momente jednoducho potrebuje jemné pripomenutie, o má robi  alej.č ť ď  
5. „Range Clear“ – „Stejdž je bezpe ný“č . Tento povel je daný iba po tom ako strelec 
ukon il úlohu, revolvery sú vč  holstroch, dlhé zbrane zodvihnuté a nasmerované do 
bezpe ného smeruč  (ústia hlavní hore – poznámka prekladate aľ ) s otvorenými závermi a strelec 
krá a kč  vybíjaciemu stolu. Teraz je možné pozbera  nábojnice ať  pripravi  stejdžť  pre alšieho ď
strelca. 
6. „Down Range“ – „K ter om“č . Po tomto povele je možné pokra ova  kč ť  ter om zč  dôvodu 
postavenia alebo opravy ter ov.č  
7. „Unload and Show Clear“ – „Vybi a ukáž prázdnu zbraň“. Povel používaný Vybíjacím 
Officerom ke  sú ažiaci prichádzaď ť  k vybíjaciemu stolu.(Platí pre všetky zbrane, odnesené na 
iaruč  aj ke  neboli použitéď ). 

8. „Gun Clear“ – „Zbra  ň prázdna“ je vhodná odpove  Vybíjacieho po kladnej kontrole ď
každej zbrane. 
„Thank you“ – „ akujem“Ď  je vhodná odpoveď po kladnej kontrole všetkých zbraní. 
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Doplnkové povely 
1. „Action Open“ – „Otvor záver“. Tento povel je daný Timer Operátorom ke  sú ažiaci ď ť
odloží dlhú zbra  so zatvoreným záverom. Timer Operátor musí urobi  všetko o je vň ť č  jeho 
silách aby zamedzil tomu, aby sa strelec pohyboval so zatvoreným záverom na dlhej zbrani. 
Ak strelec odloží dlhú zbra  so zatvoreným záverom, ale vráti sa spä  aň ť  záver otvorí pred tým 
ako použije alšiu zbra , nebude penalizovaný.ď ň  

2. „Muzzle!“ – „Ústie hlavne!“ Tento povel varuje strelca, že sa ústie zbrane blíži 170° 
limitu a malo by by  oto ené do bezpe ného smeru. ť č č  

3. „Cease Fire!“ or „Stop!“ – „Zastavi  pa bu“ alebo „Stop!“ť ľ  Ak kedyko vek vznikne ľ
nebezpe ná situácia, Timer Operátor okamžite skríkne „Zastavi  pa buč ť ľ !“ alebo „Stop!“ 
Strelec musí okamžite presta  strie a  ať ľ ť  pohybova  sa. Nedbanie tohto povelu je vážne ť
a môže vies  kť  diskvalifikácií zo sú aže.ť (Whoa! Niekedy je to skuto ne opodstatnené!)č  

4. „Yellow Flag.“ – „Žltá vlajka.“ Ob as sa stane, že je potrebné ís  kč ť  ter om zč  dôvodu 
opravy alebo poruchy na ter i. Na strelniciach, kde sa strie a na viacerých paralelných č ľ
stejdžoch sú asne ač  tieto nie sú oddelené bezpe nostnými prie kami sa použije povel „Žltá č č
vlajka“. Akonáhle bol vydaný tento povel, na každom stejdži, ktorého sa to týka je dovolené 
strelcovi ktorý je po štartovom signáli dokon i  plnenie úlohy. Ak všetci strelci na dotknutých č ť
stejdžoch skon ili, všetky používané zbraneč  budú položené na nabíjacie a/alebo vybíjacie 
stoly a sú ažiaci odstúpia.ť  Ke  sú zbrane bezpe né, každý stejdž bude signalizovaď č  splnenie ť
ukázaním jeho vlastnej žltej vlajky. Ak všetky stejdže ukazujú žltú vlajku, môže ten kto vydal 
povel „Žltá vlajka“ vyda  povel „K ter om“. Ak je problém odstránený ať č  nikto sa už 
nenachádza pred palebnou iarou je daný povel č „All Clear“ – „Vo no“ľ  , stiahnu sa žlté 
vlajky a môže by  obnovená normálna prevádzka.ť  
5. „Red Flag“ means „Cease Fire!“ – „ ervená vlajka“ znamená „Zastavi  pa bu!“Č ť ľ  Tak 
ako pri „Žltej vlajke“, vlajky sa asto používajú vč  podobných prípadoch a ich použitie je 
obvykle doplnené zvukom húka ky, píš alky alebo skríknutím („Zastavi  pa bu!“). č ť ť ľ
Akáko vek stre ba musí by  okamžite zastavená aľ ľ ť  zbrane musia by  odložené alebo inak ť
zabezpe ené. č Ak podmienky pre zastavenie pa by pominulľ i, je vydaný povel „Vo no“, ľ

ervené vlajky stiahnuté aČ  môže by  obnovená normálna innos . Každý strelec, zastavený ť č ť
týmto spôsobom bude opakova  stre buť ľ  (re-shoot).  

 

                            ZVYKLOSTI NA STEJDŽI. 

Zvyklosti na strejdži  alebo štandardné správanie sa, je zoznam praktík, ktorých znalos  ť
a dodržiavanie sa o akáva od každého strelca na každom stejdži. Tieto zvyklosti na stejdži by č
mali by  dodržiavané na všetkých SASS sú ažiach, pokia  scenár stejdžu nenaria uje inak.ť ť ľ ď  
1.   Na všetky brokové padacie ter e sa môže strie a  až do zostrelenia všetkých.č ľ ť  
2.   Pre zapo ítanie zásahu musí padací ter  ( i už puškový, revolverový alebo brokový)č č č  
      padnú .ť  
3.   Všetky zbrane rozmiestnené na stejdži, budú ma  hlavne nasmerované do priestoru ter ov.ť č  
      Všetky dlhé zbrane ležiace horizontálne budú položené tak, aby boli na plocho 
      a minimálne zadná strana lú iku bola na stole alebo inom zariadení.č  
4.   Brokovnice budú umiestnené na stejdži otvorené a prázdne. 
5.   Strelec nemôže za a  stejdž sč ť  muníciou v ruke. 
6.   Dlhé zbrane budú odložené otvorené a prázdne s hlav ami nasmerovanými bezpe ne doň č  
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      priestoru ter ov.č  
7.   Revolvery budú po ukon ení série navrátené do holstrov.č  
8.   Revolvery budú tasené a použité v súlade so streleckou kategóriou. 
9.   Bezpe né narábanie so zbra ami je na zodpovednosti strelca. Platí pravidlo 170č ň ° 
      bezpe nostného uhla.č  Ak je pod kohútom ostrý náboj, platí pravidlo basketbalového 
      pohybu. 
10. Ak nie je ur ená za iato ná strelecká poloha, strelec štartuječ č č  s revolvermi v holstroch, 
      úplne vyrovnaný a s rukami vo ne pri tele, nedotýkajúc sa akejko vek zbrane. ľ ľ  
11. „Cowboy port arms“ je definovaný ako postoj kedy je strelec úplne vzpriamený, pažba 
      dlhej zbrane je na alebo pod strelcovým pásom, ústie hlavne je na alebo nad úrov ouň  
      ramena a dlhá zbra  je držaná oboma rukami.ň  
12. Medzi udské konflikty ľ nebudú tolerované. 
  

PRÍLOHA A – PEVÁDZKA NA STRELNICI 
 

Všetci ú astníci sú Bezpe nostný dozor, ale hlavnú zodpovednosč č ť za to, že pravidlá 
bezpe noč sti budú striktne dodržiavané nesú Rozhodcovia. Nasledujúce ná rty špecifikujú č
porušenia bezpe nosti ač  ich penalizácie. 

Penalizácie sa neude ujú spätne. Ak bola uľ  strelca zistená nedovolená zbra , munícia ň
alebo vybavenie po tom ako ukon il stejdž, penalizáč cia nebude udelená.  

Ak sa rozhodca rozhodol nepenalizova  strelca za nie o, za o ho penalizova  mal, ť č č ť
výsledok je ten, že v podstate penalizoval všetkých strelcov ktorý absolvovali stejdž korektne.   
1. S každou zbra ou musí by  zaobchádzanéň ť  z rešpektom! 
Namierenie alebo mávnutie ústim nenabitej zbrane na jednotlivca alebo skupinu bude 
ma  za následok Diskvalifikáciu zo stejdžu.ť  
Namierenie alebo mávnutie ústim nabitej zbrane na jednotlivca alebo skupinu bude ma  ť
za následok Diskvalifikáciu zo sú ažeť . 
Manipulova  so zbra ami je dovolené iba pri nabíjaní, vybíjaní, na palebnej iare ť ň č
a v priestoroch na to vyhradených. 

2. Dlhé zbrane budú ma  pri prenášaní do vyzna ených priestorov nabíjania alebo vybíjania ť č
závery otvorené, nábojové komory a zásobníky prázdne a ústia hlavní budú mieri  do ť
bezpe ného smeru.č  Komory a zásobníky musia by  prázdne ať  závery otvorené na všetkých 
zbraniach, ktoré sú prenášané po as sú aže.č ť  Smer ústia hlavne je dôležitý pred, medzi a po 
absolvovaní stejdžu (vždy a všade. Aj doma – poznámka prekladate aľ ). Nesmie dôjs  ť
k mávnutiu ústím zbrane na ostatných ú astníkov medzi jednotlivými stejdžami alebo ke  je č ď
zbra  vyberaná zň  vozíku na zbrane. Ústia dlhých zbraní musia by  vždy držané tak aby mierili ť
do bezpe ného smeru (obvykle hore ač  do smeru ter ov), sč  výnimkou, ke  sa strelec vracia ď
k vybíjaciemu stolu. Nedodržiavanie týchto zásad a nebezpe né mávanie so zbra ou, dokonca č ň
aj ke  nedôjde mávnutím alebo namierením ústia na žiadnu osobu je dôvodom na ď
Diskvalifikáciu zo stejdžu a opakovanie takéhoto správania na Diskvalifikáciu zo sú aže.ť  
NEZABÚDAJTE – ÚSTIA HLAVNÍ VŽDY HORE (poznámka prekladate aľ ). 

3. Všetky zbrane budú vybité. Zbra  môže by  nabíjaná iba pod priamou kontrolou osoby na ň ť
to ur enej na palebnej iare alebo vo vyzna ených priestoroč č č ch na nabíjanie a vybíjanie zbraní. 
Poznámka: Strelci z perkusných revolverov budú klás  pri nabíjaní zvýšenú pozornos  tomu, ť ť
aby ústie hlavne revolveru smerovalo do bezpe ného smeruč  a po splnení zadania majú 
vystrelené a prázdne všetky komory na valcoch revolverov predtým ako opustia priestor pre 
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vybíjanie. Je neprípustné, aby sa na nasadzovanie zápaliek na pistony používalo 
kladivko zbrane. Vä šina Rozhodcov bude žiada  od strelcov, aby boli všetky komory č ť
valcov perkusných revolverov pred opustením palebnej iary prázdne.č  
Nedodržiavanie nabíjacích a vybíjacích postupov bude ma  za následok Diskvalifikáciu zo ť
stejdžu.  
4. Revolvery sú VŽDY nabíjané iba piatimi nábojmi a kladivko je spúš ané na prázdnu ť
komoru a zostáva na prázdnej komore. Pä  ranové revolverť y môžu by  nabité piatimi ť
nábojmi, ale kladivko zbrane musí by  spúš ané na bezpe nostný zárezť ť č  alebo medzi komory 
na valci revolveru a zosta  vť  tejto polohe. Je zakázané spúš a  ať ť  necha  kladivko na ostrom ť
náboji. Všetky zbrane sú nabíjané iba takým po tomč  nábojov, ako to vyžaduje zadanie. 
Nabitie viac nábojov do dlhej zbrane ako prikazuje zadanie bude posudzované ako 
drobný bezpe nostný priestupok ač   penalizácia bude 10 sekúnd. 
Nabitie revolveru na maximálnu kapacitu a spustenie a nechanie kladivka na ostrom 
náboji (pozor u pä ranových revolverov ť – poznámka prekladate aľ ) a zapuzdrenie alebo 
použitie takéhoto revolveru na stejdži bude ma  za násleť dok Diskvalifikáciu zo stejdža. 
5. Revolver z natiahnutým kohútom nesmie nikdy opusti  strelcovu ruku. Tým je mysť lené 
taktiež, že strelec si nesmie takýto revolver prehodi  zť  jednej ruky do druhej. Inak je takéto 
po ínanie potrestané Diskvalifikáciou zo stejdžč a. 
6. Ak nie je v popise scenára dané inak, napr. „cho  na alšiu pozíciu aď ď  nechaj zbra  na stole ň
alebo podobne“, po ukon ení streleckej série sú revolveryč  zapuzdrené s kohútom na prázdnej 
nábojnici alebo prázdnej komore. Strelecká séria je definovaná ako stre ba zľ  jedného druhu 
zbrane pred tým ako bude použitá zbra  nasledujúca.ň (Gunfighter môže vystreli  pä  ránť ť , 
bezpe ne č odložiť nabité revolvery s kohútom spusteným na prázdnej nábojnici(nie 
zapúzdri  poz. prekl.)  , použi  alšiu zbra  ať ť ď ň  znovu použi  revolvery na dokon eť č nie 
revolverovej série pred zapuzdrením revolverov.  

 Zapuzdrenie revolveru, ktorý nemá spustený kohút na prázdnej nábojnici alebo 
prázdnej komore, alebo má natiahnutý kohút znamená Diskvalifikáciu zo stejdža. Toto 
neplatí ak strelec tento bezpe nostný priestupok odstráni pred použitím alšej zbrane.č ď  
7. Je zakázané spúš a  kohút na revolveri, puškť ť e alebo brokovnici s vonkajšími kohútmi na 
komoru v ktorej je ostrý náboj. Zbra  so spusteným kohútom musí by  bezpe ná alebo ň ť č
vyhlásená za chybnú predtým ako je prenášaná alebo inak použitá na stejdži. Spustenie 
kohúta nemôže by  urobené vť  snahe vyhnú  sa ť penalizácií ak strelec natiahol kohút 
v nesprávny as alebo na nesprávnom mieste. Takéto po ínanie bude potrestané č č
Diskvalifikáciou zo stejdža. 
8. Ak je kohút revolveru natiahnutý, náboj pod kohútom musí by  vystrelený za ú elom ť č
navrátenia zbrane do bezpečného stavu. Ak je kohút pušky natiahnutý, musí by  náboj pod ť
kohútom vystrelený alebo vyhodený za ú elom navrátenia zbrane do bezpe ného stavu. Za č č
ú elom uvedenia zbrane do bezpe ného stavu môžč č u by  náboje zť  brokovnice vybrané bez 
penalizácie. 

9. Ak je zo zbrane vystrelené mimo sériu alebo zo špatnej pozície, strelcovi bude udelená 
jedna procedurálna penalizácia. Ak sa v tejto situácií strelec rozhodne alebo je nútený 
vynecha  príslušný ter  zť č  dôvodu nebezpe ného uhla alebo zlej dostupnosti ter a, môže byč č ť 
takýto náboj znovu nabitý z dôvodu vyhnutia sa penalizácie za miss (obavy z dvojitej 
penalizácie za procedúru aj miss). Toto samozrejme neznamená, že strelec môže dobíjať 
pušku alebo revolver kedyko vek aby odstránil ľ miss. 
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10. Ponechanie ostrého náboja v revolveri je miss. Ak sa takýto náboj nachádza pod kohútom, 
je to SDQ.  

11. Podmienky bezpe nosti pre zbrane vč  priebehu stre by:ľ  
  ● Revolver(y) 
 Podmienky pre pohyb s revolverom(i) v ruke, zapuzdrovaní a pri opúš aní strelcovej ť
ruky. 

 ● Kladivko úplne spustené na prázdnej komore 
 Kladivko úplne spustené na prázdnej●  (vystrelenej) nábojnici (nemôže sa samozrejme 

nachádza  vť  tomto stave pred stejdžom, ale môže by  vť  tomto stave v priebehu stejdžu.) 
Výnimky: Ak strelec strie a štýlom „Gunfighter“ , nemôže gunfigľ hter zapúzdri  revolveryť  
s úmyslom pokra ova  neskôr vč ť  alšej revolverovej sérií. ď Pred tým ako budú revolvery 
zapuzdrené musia by  všetky náboje vystrelené s výnimkouť  ak boli revolvery tasené 
v nesprávny as alebo došlo kč  poruche na zbrani/munícií. 

Schéma stejdža môže dovo ova  sú ažiacemu ktorý strie a štýlom „Gunfighterľ ť ť ľ “ 
použitie alebo opätovné použitie revolverov medzi poradím ter ov.č  (vysvetlenie: Gunfighter 
môže postupova  takto ť – bu  mu popis stejdžu dovo uje odloži  revolvery vď ľ ť  ktorých sú ostré 
náboje na pripravený stôl alebo rekvizitu alebo musí strie a  štýlom „Double Duelist“ľ ť  – 
poznámka prekladate aľ ). 

Ponechanie nevystreleného náboja v revolveri z nedbalosti je miss. Ak je takýto ostrý 
náboj ponechaný po kladivkom, potom je to Diskvalifikácia zo stejdžu. 
 
 
 ● Puška 
 Podmienky pri opustení strelcovej ruky. 

 ● Prázdna, záver otvorený 
 Kladivko úplne spustené na prázdnej komore alebo na prázdnej vystrelenej ●

nábojnici, záver zatvorený (iba ak bude puška ešte na stejdži použitá). 
 Podmienky len pre pohyb s puškou v ruke. 

 ● Kladivko úplne dole na prázdnej vystrelenej nábojnici, zaver zatvorený 
 Záver otvorený, ostrý náboj vo vý● ahu alebo vť  komore 

  Brokovnica●  
 Podmienky pri opustení strelcovej ruky 

 Prázdna, záver otvorený●  
 Podmienky pre pohyb s brokovnicou v ruke 

 ● Záver otvorený, náboje v komore alebo vo vý ahuť  

12. Je zakázané sa pohybova  so zbra ou vť ň  rukách u ktorej je pod natiahnutým kohútom ostrý 
náboj. Tento pohyb je definovaný rovnako ako v basketbale. Ak je kohút natiahnutý, jedna 
noha musí stáť stále na mieste až pokia  nie je zbra  bezpe ná. ľ ň č Pri revolveroch to znamená, 
že sa môžeš pohybova , opätovne použi  alebo opätovne zapúzdri  iba ak je kladivko dole na ť ť ť
prázdnej komore alebo prázdnej nábojnici. S puškou sa môžeš pohybovať iba ak je záver 
otvorený alebo je kladivko spustené dole na prázdnej komore alebo prázdnej nábojnici. Ak 
má by  puška znovu použitá, záver musí by  zatvorený ať ť  kladivko musí by  dole na prázdnej ť
komore alebo na prázdnej nábojnici. Brokovnica je považovaná za bezpe nú ak máč  otvorený 
záver a môže by  znovu použitá iba ak je otvorená ať  prázdna. 
13. Akýko vek výstrel, ktorý zasiahne zem alebo zariadenie stejdžľ u v blízkosti od 5 do 10 
feet od strelca na palebnej iareč  bude ma  za náť sledok SDQ. 
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Akýko vek výstrel, ktorý zasiahne zľ em alebo zariadenie stejdžu vo vzdialenosti menej ako 5 
feetov od strelca ak je strelec na palebnej iare, výstrel pri nabíjacom alebo vybíjacom stole, č
výstrel mimo palebnú iaru alebo výstrel ktorý je definovaný ako nebezpe ný č č bude ma  za ť
následok Diskvalifikáciu zo sú ažeť . 

Poznámka: Organizátor sú aže má právo rozmiestni  rekvizity tak, že ich musia strelci zdola  ť ť ť
alebo prekona . Ak tak urobí, musí ť vyhlási , že strelci môžu tieto rekvizity zasahova  bez ť ť
penalizácie. 
Pri tasení revolveru (ov) z puzdra by nemalo dôjs  kť  natiahnutiu kohúta skôr, ako ústie hlavne 
prekro í vertikálny uhol 45° od zeme smerom do strelnice.č  
14. Porušovanie pravidiel je vždy zlý nápad, ale na niektorých strelniciach môže by  ť
horšie než na iných, pretože miestne nariadenia pri sú ažť iach môžu obsahova  ť
dodato né penalizácie vrátane Diskvalifikácie zo sú aže.č ť  
 
15. Pušky môžu by  umiestnené na stejdži sť  nabitým zásobníkom, zatvoreným záverom, 
kladivkom úplne dole na prázdnej komore (nie na „bezpe nostnom“ záreze)č , ústie je 
namierené do bezpe ného smeru č – dodržiac 170°bezpe nostný uhol. Ústie nesmie by  nikdy č ť
na zemi, alebo smerova  do zemeť . (Ak držíte pušku tak, že ústie smeruje do zeme, bežne sa 
stane, že hlave  je mierne dozadu, ím automaticky prekro íte 170° bezpe nostný uhol.)ň č č č  

16. Brokovnice sú vždy umiestnené na stejdži s otvoreným záverom a prázdnym zásobníkom 
a komorou (ami), nikdy ústim na zemi/do zeme a sú nabíjané iba na pokyn alebo pod a toho ľ
ako udáva scenár. Brokovnice môžu by  otvorené ať  náboje vybrané bez penalizácie. Je 
dovolené aby boli u brokovníc s vonkajšími kohútmi (mule-eared - osloušatých ) natiahnuté 
kohúty na za iatku stejdžu, i už je brokovnica položená, alebo vč č  strelcových rukách. Ve mi ľ
ažko sa posudzuje i zasiahli oba výstrely ak dôjde uť č  dvojhlav ových brokň ovníc 

k sú asnému vystreleniu zč  obidvoch hlavní naraz takže stejdže by nemali by  navrhované tak, ť
že vyžadujú aby strelec zasiahol z brokovnice jeden ter  dvakrát za sebou č – brokovnicový 
double tap. 
17. Dlhé zbrane budú ma  závery otvorenéť  (inak 10 sekúnd – Minor safety penalty – 
Drobná bezpe nostná penalizáciač ) a zásobníky/hlavne prázdne na konci každej streleckej 
série (pred tým ako bude použitá nasledujúca zbra ). Toto neplatí pre zbra  ktorá ň ň bola 
odložená v bezpe nom staveč  (viz odsek 10) s tým, že bude na stejdži použitá znovu. 
18. Ostrý náboj ponechaný v nábojovej komore znamená Diskvalifikáciu zo stejdžu. Ostrý 
náboj ponechaný v zásobníku alebo vo vý ahu rovnako ako prázdna nábojnica ponechaná ť
v komore, zásobníku alebo vý ahu zbrane vť  ktorej bola nabitá znamená 10 sekúnd MSV 
Minor Safety Violation – Drobný bezpe nostný priestupokč . Ak došlo k poruche na zbrani 
a nachádzajú sa v nej ostré náboje, nebude penalizované ak strelec poruchu ohlási a zbra  ň
zabezpe íč  (odovzdá rozhodcovi alebo položí na rekvizitu ústim hlavne do bezpe ného smeru). č
V tomto bode, zbra  je nabitá, každý oň  tom vie a môže s ou by  narábané tomu ň ť
odpovedajúcim spôsobom. 
19. Všetci strelci musia preukáza  základnú znalos  ť ť s narábaním so zbra ami. Zatia  o ň ľ č
mesa né klubové sú aže sú samozrč ť ejme vynikajúcim tréningovým prostredím, sú aže SASS ť
nie sú vhodným miestom na u enie sa základom manipulácie so zbra ami. Základný výcvik č ň
je najlepšie absolvova  vť  podmienkach mimo sú aží. SASS sú aže môžu by  ť ť ť potom využité 
na vybrúsenie a zdokonalenie nau ených ač  natrénovaných schopností a zru ností.č  
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20. Sú aže SASS nie sú závody vť  rýchlom tasení. Akéko vek nebezpe né zaobchádzanie so ľ č
zbra ou po as tasenia zň č  puzdra alebo akýko vek ľ „fanning“ – na ahovanie kohúta úderom ť
ruky pri stla enej spúšti budú znamenč a  ť Stage Disqualification SDQ –Diskvalifikáciu zo 
stejdžu. Opakovanie tohto priestupku znamená Match Disqualification MDQ – 
Diskvalifikáciu zo sú aže.ť  
Poznámka: „Slip- hammering“ – natiahnutie a vypustenie kohúta pri stla enej spúšti nie je č
„fanning“ a je povolené. 
21. Hoci sú krížové a ramenné puzdrá povolené, predstavujú pri ich používaní ur ité zvýšené č
nebezpe enstvo. Žiadne puzdro sa nesmie odklá a  viac ako 30° od vertikálnej osi. Extrémnu č ň ť
opatrnos  treba dodržiava  pri tasení ať ť  opätovnom zasúvaní revolveru z/do krížového alebo 
ramenného puzdra. Strelec musí nato i  svoje telo tak, aby ústie hlavne revolveru nikdy č ť
neprekro ilo 170° bezpe nostný uhol vč č  priebehu celého procesu. (POZNÁMKA: 170° 
bezpe nostný uhol znamená, že ústie hlavne musí vždyč  smerova  ť do streliš ať  v rozmedzí +/– 
85°. Ak sa sú ažiaci blíži kť  rovine 180°, znamená to, že prekro il 170° bezpe nostný uhol č č
a dopustil sa priestupku.) Strelci sú ažiaci v Gunfighter alebo Bť -Western kategórií musia ma  ť
dve normálne puzdrá (holstre), na každej strane tela jedno. V týchto dvoch kategóriách je 
zakázané používa  krížové, ramenné alebo pažbou dopredu puzdrá.ť  Akáko vek zbra , ktorá ľ ň
prekro í 170°bezpe nostný uhol bude znamena  SDQč č ť  - Stage Disqualification. 
22. Pri zmene miesta v priebehu stejdža všetky prenášané zbrane musia ma  bu  kladivko ť ď
spustené na prázdnej komore alebo vystrelenej nábojnici, alebo otvorený záver. Pohyb 
s natiahnutým kohútom na nabitej zbrani je zakázaný. Pohyb je tu definovaný ako pri 
basketbale. Akonáhle má strelec v ruke nabitú a zbra  sň  natiahnutým kohútom, minimálne 
jedna noha musí by  stále na jednom mieste. ť Prvé porušenie tohto pravidla znamená SDQ 
- Stage Disqualification, druhé porušenie MDQ – Match Disqualification.  
23. Upustenie nenabitej zbrane v priebehu stejdža znamená SDQ. Spadnutie nenabitej 
zbrane mimo stejdža nebude postihované. Strelcovi je zakázané zodvihnú  spadnutú zbra  na ť ň
stejdži. Takúto zbra  zodvihne rozhodca, prehliadne ju, ak je to nutné vybije ju, vráti strelcovi ň
a udelí penalizáciu. Upustenie nabitej zbrane v priebehu stejdža znamená MDQ. Otvorená 
prázdna dlhá zbra  ktorá sa zošmykla alebo spadla po tom ako bola opatrne odložená po ň
skon ení streleckej série ač  neprekro ila 170°bezpe nostný uhol alebo nemávla ústím hlavne  č č
na žiadnu osobu môže znamena  bu  ť ď 10 sekundovú MSV – Minor safety violation, alebo 
vyhlásenie „prop failure“ - „závada na zariadení/rekvizite“ a nebude penalizovaná, 
v závislosti na okolnostiach. Prázdna dlhá zbra  ktorá spadla po tom ako bola neopatrne ň
odložená znamená SDQ. 
 
24. Munícia ktorá strelcovi vypadla pri nabíjaní alebo dobíjaní zbrane v priebehu stejdžu 
alebo bola vyhodená zo zbrane je považovaná za stratenú a nemôže by  zodvihnutá skôr ako ť
strelec ukon í stre bu. Takýto náboj môže by  nahradený iným, ktorý má strelec pri sebeč ľ ť , 
alebo v ur enom priestore pod a požiadavkou stejdžu alebo ak strelec takýto náboj nevystrelí č ľ
je zapo ítaný č ako miss. 
Napríklad, ak strelcovi spadne náboj pri nabíjaní brokovnice tak bu  strelec takýto náboj ď
nahradí iným, ktorý má pri sebe alebo v inom priestore pod a požiadaviek stejdžuľ  alebo sa 
takýto náboj po íta ako miss. Ani strelec ač  ani žiadna iná osoba sa nesmie pokúsi  zodvihnú  ť ť
takýto náboj za ú elom jeho použitia na stejdži. Pri pokuse zodvihnú  spadnutý náboj č ť
dochádza okamžite k strate kontroly nad smerovaním ústia hlavne. V momente, ke  náboj ď
opustil strelcove ruky alebo je mimo kontrolu, považuje sa za stratený. Zastav strelca ak sa 
pokúša zodvihnú  stratený náboj. Znamená to 10 sekúnd ť MSV – Minor Safety Violation 
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– Drobný bezpe nostný č priestupok ak strelec zodvihne po as alebo po skon ení stejdžu č č
stratený náboj. 
Náboje umiestnené na stejdži ktoré spadli spä  kde boli nie sú považované za stratené.ť  
Napríklad, ak je náboj v nádobe na stole a spadne spä  do nádoby,ť  môže by  zodvihnutý. Ak ť
spadne na stôl, nemôže by  zodvihnutý.ť  Náboje bezpe ne umiestnené na rekvizite alebo č
zariadení stejdžu nie sú považované za stratené pokia  ľ pri ich používaní nedôjde ku strate 
kontroly nad ústim hlavne. 
25. Vybíjací Officer MUSÍ skontrolova  všetky zbrane pred tým akť o opustia stejdž. 
Pri puškách musí by  prevedený cyklus chodu záveru pre kontrolu zásobníkť a a Vybíjací 
Officer skontroluje komoru. Všetky revolvery vrátane perkusných musia by  skontrolované i ť č
už boli na stejdži použité alebo nie. Brokovnice musia by  otvť orené alebo prevedený cyklus 
chodu záveru pre kontrolu zásobníku a komory. Je dovolené aby zostali jedna alebo viac 
komôr prekusných revolverov nabité ak sú z pistonov odstránené zápalky. 
26. Používanie alkoholických nápojov je zakázané pre všetky osoby na strelnici. Pre strelcov, 
hostí, rozhodcov a ostatných až do doby, ke  je vď  daný de  ukon ená stre ba aň č ľ  zbrane boli 
odložené. Musíte tiež bra  do úvahy pravidlá ať  nariadenia tej ktorej strelnice v tejto veci 
a tieto rešpektovať. Porušovanie týchto pravidiel bude ma  za následok MDQ.ť   
27. Žiadny strelec nebude používa  látky ktoré by mohli ovplyvni  jeho pozornos  ť ť ť
a schopnos  zú astniť č ť sa v stave plného vedomia a bezpe ného správania sa. Nesmú sa užíva  č ť
i už predpísane alebo nepredpísané farmaceutiká ktoré č spôsobujú ospalos  alebo zhoršenie ť

fyzického alebo psychického stavu. Porušenie týchto pravidiel bude ma  za následok ť
MDQ a vykázanie zo strelnice. 
28. Ochrana sluchu je vrele doporu ená ač  ochrana zraku je povinná v priestoroch stre by aľ  ich 
okolí. Aj ke  ď malé dobové okuliare vyzerajú super, ve mi odporúľ čame používa  ve ké ť ľ
nárazuvzdorné okuliare. Ochrana zraku je povinná pre všetkých strelcov a divákov ktorí sa 
nachádzajú v priamom doh ade oce ových ter ov.ľ ľ č  

29. Akéko vek nabíjanie aľ  vybíjanie sa môže prevádzať iba vo vyzna ených priestoroch.č  
Poznámka: strelci z perkusných revolverov musia by  ve mi opatrný pri nabíjaní aby hlave  ť ľ ň
revolveru vždy smerovala do bezpe ného smeru ač  aby pri opúš aní vybíjacieho priestoru mali ť
všetky zápalky bu  vystrelené alebo odsď tránené. Nie je dovolené nasadzova  zápalky na ť
pistony za pomoci kohúta zbrane. Zápalky môžu by  nasadené iba pri nabíjacom stole alebo ť
na palebnej iare.č  

30. Stre ba na sucho je pri nabíjacom stole zakázaná. Penalizácia za takýto priestupok je ľ
SDQ. Suchá stre ba je dovolená iba vo vyzna ených priestoroch. Stre ba na sucho je ľ č ľ
definovaná ako konanie pri ktorom je zbra  daná do streleckej pozície, dôjde kň  natiahnutiu 
kohúta a stisnutiu spúšte, ako k tomu dochádza pri normálnom vystrelení zo zbrane. 

31. Iba registrovaní strelci môžu ma  pri sebe zbrane.ť   
32. Pre hlavný závod sú odporu ené kovové terč če v približných rozmeroch 16“ x 16“ = 

40.5x40.5cm. 
 Vzdialenosti pre revolver by mali byť od 7 do 10 yardov = od 6.4 do 9.1m 
 Vzdialenosti pre brokovnicu  od 8 do 16 yardov = od 7.3 do 14.6m 
 Vzdialenosti pre pušku   od 13 do 50 yardov = od 12 do 46m 

33. v sú asnosti nie je stanovená minimálna rýchlos  pre revolverovú ač ť  puškovú muníciu. 
Maximálna rýchlos  pre reť volverovú muníciu je 1000 feet/s = 304.8 m/s 
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Maximálna rýchlos  pre puškovú muníciu je 1400 feet/s = 427ť  m/s 
34. Chybné rozmiestnenie zbraní na stejdži je chybou strelcovou a bude penalizované ako 
procedurálna chyba iba ak je strelec schopný túto chybu odstráni  bez asistencie vť  meranom 
ase.č  

35. Nábojové pásy sa musia nosi  ť okolo pásu hne  nad revolverovým opaskom, na alebo pod ď
pupkom. Brokovnicové klzné nábojové sumky nemôžu by  nosené na brokovnicovom ť
nábojovom páse. 
 
ZÁVERE NÝ Ć SÚHRN 
1. O akáva sa, že Rozhodcovia č budú ma  prvotnú povinnos  všíma  si ť ť ť a následne prijíma  ť
rozhodnutia pri všetkých bezpe nosti sa týkajúcich priestupkov vč  nabíjacom a vybíjacom 
priestore a v priestoroch palebnej iary. Rozhodcovia budú robi  závere né ur ovanie č ť č č
penalizácií a skóre. Od strelca sa o akáva náležitá oh aduplnos , ke  rozč ľ ť ď hodujú i je alebo č
nie je penalizácia platná v závislosti na faktore ako je napríklad porucha na zariadení strelnice 
alebo rekvizite. 
2. Ak sú ažiaci nesúhlasí sť  penalizáciou alebo závere ným hodnotením Rozhodcu, má č
sú ažiaci právo „zdvorilo“ požiada  Dozeť ť rajúceho predstavite a sú aže (Hlavného rozhodcu ľ ť
alebo Riadite a sú aže)ľ ť  o prešetrenie rozhodnutia. Rozhodnutie Rozhodcu môže by  zrušené ť
iba v prípade chybného výkladu a interpretácie pravidiel. 
Na výro ných ač  vyšších sú ažiach Riadite  sú aže asto povolť ľ ť č á Funkcionárov iných klubov 
aby vypo uli strelcovu s ažnos  ač ť ť  vyniesli rozsudok. Najvhodnejší po et takýchto sudcov je č
tri a nemali by pochádza  zť  tej istej krajiny ako strelec. Riadite  sú aže vedie takéto po utie ľ ť č
a zdrží sa hlasovania. 

asto sú stanovenéČ  poplatky za zaregistrovania protestu ako prevencia pred povrchnými 
protestmi. Ak sa jedná o oprávnený protest, poplatok je zvy ajne vrátený.č  
3. Drobné bezpe nostné priestupky č – MSV ktoré sa vyskytnú v priebehu stre by aľ  ktoré 
priamo neohrozia žiadnu osobu budú potrestané 10 sekundovou penalizáciou, ktorá bude 
prirátaná k strelcovmu závere nému asu, ktorý dosiahol na danom stejdži. „Drobné“ č č
bezpe nostné priestupky sú prípady ako neotvorenie záveru dlhej zbrane nč a konci streleckej 
série, nezapuzdrenie revolveru po skon ení streleckej série.č  

4.  Závažné bezpe nostné priestupky povedú kč  strelcovej Diskvalifikácií zo Stejdža alebo 
Sú aže.ť  „Závažný“ priestupok je: upustenie zbrane, nebezpe ný výstrel alebo výstrel ktorý č
zasiahne bližšie ako 10feet = 3.048m od strelca, prekro enie 170°bezpe nostnéč č ho pravidla. 
Mávnutie ústím zbrane na osobu a podobný in, pri ktorom hrozí vysoká pravdepodobnos  č ť
zranenia. Existujú okolnosti pri ktorých i jediný Závažný Bezpe nostný priestupok bude č
znamena  ť Diskvalifikáciu zo sú aže ť MDQ. (Pozri zoznam penalizácií v doplnku.) 
5. Stejdže by mali obsahova  bezpe né ať č  pevné miesta na ktoré je strelec povinný 
uklada /odklada  zbrane. i už takéto miesta sú kť ť Č  dispozícií alebo nie, je na strelcovej 
zodpovednosti aby odkladal zbrane z patri nč ou opatrnos ou. Ak takáto zbra  spadne, ť ň
Rozhodca rozhodne o tom i došlo kč  zlyhaniu na zariadení alebo udelí 10 sekundovú 
MSV(ak sa jedná o prvý takýto priestupok). 
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OPAKOVANIE STRE BYĽ   –  RE-SHOOTS 
Na všetkých SASS výro ných klubových, Štátnych, Regioč nálnych, Národných 

a Medzinárodných sú ažiach nebude daná možnos  opakova  stre bu po tom ako padol prvý ť ť ť ľ
výstrel do strelišta s výnimkou: 

 poruchy na zariadení alebo rekvizite●  
 Rozhodca ● bránil v postupe strelcovi 
 poruchy na timeri alebo nezaznamenania ● asuč  

ak tak zistil Rozhodca alebo Riadite  sú aže. Vľ ť  takomto prípade za ne strelec znova bez č
missov alebo penalizácií (okrem bezpe nostných).č  
Napríklad ak Rozhodca zastaví strelca v priebehu streleckej série pre podozrenie odpálenia 
náboja bez strelného prachu a zbra  sa ukázala po kontrole istá(nebola gu a vň č ľ  hlavni -
poznámka prekladate a), Rozhodca vľ  tomto prípade bránil strelcovi v postupe a bude 
nariadený re-shoot. 
Na miestnych klubových sú ažiach môže by  povolený reť ť -shoot v prípade problému so 
zbra ouň , ktorý nemohol by  odstránený vť  priebehu stre by. Oprávnená osoba tak rozhodne ľ na 
základe miestnych pravidiel. 
Ak rozhodca poskytuje strelcovi radu, nikdy to nebude považované za vyrušovanie a nebude 
dôvodom na re-shoot.  
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PRÍLOHA B 
 
Desa  „prikázaní“ť  - Desatoro 

 ● Bezpe nosč ť 
 ● Rob to zábavne a zábavné 
 Pou● žívaj zdravý rozum 
 V●  prípade neistoty zvýhodni strelca 
 Jednaj s●  každým tak, ako by si chcel aby jednali s tebou 
 ● Jednaj s každým pod a zásady ľ – VŠETCI SME SI ROVNÍ (Samuel Colt nám to 

   umožnil) 
 Udr● žuj stejdž v pohybe (ak sa zjaví problém, odstrá  ho zň  palebnej iary) č  
 Uisti sa ● i sú všetky funkcie ač  posty obsadené 
 Ak to niekto potrebuje, bu●  mu tréneromď  
 Rob to jednoducho a●  jednoduché. Nekomplikuj to. 

 
VYHODNOCOVANIE 

Odporú a sa aby na súč ťažiach SASS bolo použité vyhodnocovanie pod a ľ celkového 
poradia – overall ranking system. Tento vyhodnocovací systém vyrovnáva rozdiely 
v stejdžoch a odme uje najdôslednejšieho strelca. Pri používaní tohto systémuň  sa odporú a č
ozna i  SDQč ť  skóre na danom stejdži ako 999,00 sekúnd a pri MDQ 999,99 sekúnd na 
všetkých stejdžoch. Odporú ané skóre pre nedokč on enie stejdžu je SDQč . 

Iné vyhodnocovacie systémy ako napríklad pod a celkového istého asu môžu by  ľ č č ť
použité na sú ažiach lokálnej úrovne.ť  Pri použití tohto systému (pod a asu) sa odporú a ľ č č aby 
bol pred každou sú ažou vypo ítanýť č  maximálny prípustný diskvalifika ný as ač č  maximálny 
stejdžový as pre každý stejdž. Odporú a sa aby maximálny prípustný as pre stejdž bol sú eč č č č t 
všetkých možných dosiahnute nýľ ch missov na stejdži + 30sekúnd. 

Na sú ažiach na štátnej úrovni ať  vyššie ktoré prebiehajú pod a pravidiel SASS nesmú ľ
by  predávanéť  alebo inak poskytované položky zlepšujúce skóre ako „vo né missi“ alebo ľ
„opakovanie“. 
 
PREH AD PENALIZÁCIÍĽ  
 
5 sekundové penalizácie 
Puškové, revolverové a brokovnicové ter e musia by  č ť zasiahnuté príslušným druhom zbrane. 
„Miss“ je definovaný ako neúspešný pokus zasiahnu  príslušný ter  za použitia príslušného ť č
druhu zbrane. 

 ka● ždý nezasiahnutý terč 
 ka● ždý nevystrelený náboj 
 ka● ždý ter  č zasiahnutý nesprávnym druhom zbrane i už úmyselne alebo omylom.č  

Pre lepšie pochopenie týchto pojmov je pripojená príloha C v ktorej je uvedená „bloková 
schéma missu“. Je taktiež dobré si uvedomi  „ ť Miss Nemôže by  prí inou procedúry.“ť č  
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10 sekundové penalizácie 
 
Procedurálna penalizácia 

 Akáko● vek neúmyselná postupová chyba ľ – spôsobená oslabením pozornosti, zmätkovaním, 
neznalos ou alebo omylom (ť môže by  udelená iba jedna pre každý stejdž).ť  

 opomenutie vystreli●  zo zbraneť  
 opomenutie ● urobi  predpísanýť  úkon alebo pohyb 
 stre● ba na ter e vľ č  inom poradí ako to prikazuje popis scenára 
 ● zaoberanie sa stejdžom (zbrane, ter e alebo č pohyb) v inom poradí ako to prikazuje 
scenár  
 nedodr● žanie pravidiel kategórie v ktorej strelec sú ažíť  
 strie● anie so zbrane zľ  inej pozície než ako to prikazuje scenár 

 
Penalizácie za Drobné bezpe nostné priestupkyč  
 

 Odlo● ženie dlhej zbrane so zatvoreným záverom 
 Ponechanie vystrelenej nábojnice alebo ostrého náboja v●  zásobníku alebo vo vý ahuť  
dlhej zbrane v ktorej bol nabitý 
 ● Nabitie viac nábojov do dlhej zbrane ako je stanovené 
 Nezapúzdrenie revolveru ak nie je stanovené inak●  
 O● patrné odložená prázdna dlhá zbraň ktorá sa zošmykla a spadla (a neprekro ila°č  170° 
bezpe nostný uhol alebo č nemávla ústim hlavne na žiadnu osobu). 

● Zdvihnutie „strateného“ náboja 
  Procedurálna penalizácia by nemala byť uložená osobám ktoré nie sú z dôvodu fyzickej 
indispozície schopné splni  niektoré špecifické stejdžové postupy.ť  
 
Diskvalifikácie zo Stejdžu 

 Upustenie nenabitej zbrane na palebne ● ič are (medzi vybíjacím a nabíjacím stolom).  

 Nepatrné odlo● žená dlhá zbra  ktorá sa zošmykla aň  spadla ( i už prekro ila° 170° č č
bezpe nostný uhol alebo nie).č  

 Vystrel ktorý zasiahol ● oko vek od 5 do 10 feet = 1.524 do 3.048m od strelca. č ľ  
Poznámka: výnimky sú uvedené v prílohe A odsek 12. 
 Prekro● enie 170° bezpe nostného uhla/strata kontroly nad ústim hlavne.č č  
 ● Zasunutie revolveru do puzdra s kohútom nie úplne spusteným na vystrelenej nábojnici 
alebo prázdnom valci. 
 R● evolver s natiahnutým kohútom opustil strelcovu ruku 
 Ostrý náboj ponechaný v●  komore dlhej zbrane 
 Druhé porušenie pravidiel pre danú kategóriu v●  tej istej sú ažiť  
 ● Pohyb s ostrým nábojom pod natiahnutým kohútom alebo s kohútom spusteným na 
ostrom náboji. 
 Nebezpe● ná manipulácia so zbra ou, ač ň ko napríklad „fanning“. 
 Nabíjanie inde ako vo vyzna● enom priestore pre nabíjanie alebo na palebnej iare.č č  
 Pou● žitie nedovolenej alebo nedovolene upravenej zbrane. 
 Pou● žitie zakázanej veci 
 Revolver s●  kohútom na ostrom náboji 
 Mávnutie na kohoko● vek úľ stim hlavne nenabitej zbrane. 
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 Nedodr● žanie nabíjacieho alebo vybíjacieho postupu. 
 Suchá stre● ba pri nabíjacom stole.ľ  
 ● Spustenie kohúta revolveru, pušky alebo brokovnice na ostrý náboj. 

 
Diskvalifikácia zo Sú ažeť  

 Dva krát SDQ alebo dva krát Porušenie ● ducha hry. 
 Agresívne●  chovanie / Nešportové správanie 
 Stre● ba pod vplyvom alkoholu, drogľ  a iných látok ktoré môžu oslabi  strelcove fyzickéť  
alebo psychické schopnosti. 
 Pou● žívanie zakázanej (napr. príliš silnej) munície. 
 Upustenie nabitej zbrane.●  
 A● kýko vek výstrel, ktorý zasiahne zem alebo zariadeniu stejdžu vo vzdialenosti menej akoľ  
5 feet = 1.524 m od strelca. Akýko vek výstrel vo vybíjacom alebo nabíjacom priestoreľ  
alebo výstrel ktorý je považovaný za nebezpe ný. Poznámka: výnimky sú uvedenéč  v Prílohe 
A, odsek 12. 
 Mávnutie ústim hlavne nabitej zbrane na kohoko● vekľ . 
 Tretie porušenie pravidiel pre danú kategóriu v●  tej istej sú ažiť  
 Medzi● udské konflikty.ľ  

 
Nezapojenie sa/Porušenie Ducha hry 
30-sekundová penalizácia 
● Úmyselné porušenie predpísaného scenára za ú elom získaniač  konkuren nej výhody.č  
 

O Č NIE JE DOVOLENÉ. 
V nasledujúcom sú uvedené príklady SASS nedovolených vecí. 
Sú asná SASS strelecká príru ka môže by  použitá ako doplnková pomôcka pre nedovolené č č ť
veci. Použitie ktorejko vek zľ  nasledujúcich nedovolených vecí bude penalizované ako SDQ.  

 Brokovnicové pásy nie sú nosené hne●  nad revď olverovým opaskom alebo na alebo pod 
úrov ou pupkuň . 
 Holstre sa pri nosení odklá● ajú od vertikálnej osi viac ako 30°.ň  
 Obidva revolvery pre hlavný závod sú ● nosené na tej istej strane tela. 
 Revolverová munícia pre hlavný závod prekra● uje rýchlos  1000 feet/s = 304.8č ť  m/s 
(minimum nie je v sú asnosti stanovené).č  
 Pušková munícia pre hlavný závod prekra● uje 1400feet/s = 427m/s (minimum nie ječ  
v sú asnosti stanč ovené). 

● Nabíjanie v priebehu stejdža z ramenného nábojového pásu ktorý je akoko vek upevnený.ľ  
 Moderné strelecké rukavice.●  
 Košele s●  krátkymi rukávmi.(Iba muži) 
 Tri● káč  s krátkymi rukávmi, dlhými rukávmi alebo bez rukávov(Tri ko sč  dlhými rukávmi 

a gombíkmi  typu Henley je dovolené). 
 Moderné kovbojské klobúky s●  perím. 
 ● Zna kové dč žínsy. 
 Baseballové ● apice.č  
 Tenisová, be● žecká, joggingová, aerobic alebo iná moderná atletická obuv. Kanady, 
Vojenská obuv. 
 ● Oble enie nesúce logá výrobcov alebo sponzoroč v. 
 Výstroj z●  plastu, nylonu alebo velcra. 
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 Nosenie brokovnicových klzných náboj● ových sumiek na brokovom opasku. 
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PRÍLOHA C 
BLOKOVÁ SCHÉMA MISSOV 

 
 

ZASIAHOL STRELEC 
V ETKY SPRÁVNE Ś
TYPY TER OV?Ć  

NEUDELUJE SA MISS UDELUJE SA MISS 

ZASIAHOL STRELEC TER E Ć
V SPRÁVNOM PORADÍ? 

ZASIAHOL STRELEC TER E Ć
V SPRÁVNOM PORADÍ A  NA MISS(Y)Ź ? 

IADNY DAL Í Ź Ś
POSTIH 

UDE UJE SA Ľ
PROCEDÚRA 

IADNY DAL Í Ź Ś
POSTIH 

ZÍSKAL STRELEC VÝHODU AK SA 
DOPUSTIL PROCEDÚRY? 

JAVÍ SA ZÍSKANIE TEJTO 
VÝHODY AKO ÚMYSELNÉ? 

IADNY DAL Í Ź Ś
POSTIH 

UDELUJE SA POSTIH ZA 
PORU ENIE DUCHA HRYŚ  

IADNY DAL Í Ź Ś
POSTIH 

ZA AL SA STRELEC HÁDA  Ć Ť
A CHOVÁ SA NE PORTOVO?Ś  

IADNY DAL Í Ź Ś
POSTIH 

               MDQ 

ÁNO 
 

NIE 

ÁNO ÁNO NIE 

ÁNO 

ÁNO 

NIE 

NIE 

ÁNO NIE 
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PRÍLOHA D 
PRÍRU NÁ KARTA ROZHODCUČ  

PRÍRU NÁ KARTA ROZHODCUČ  (Platná od Januára 2006)  
„SDQ“ = Diskvalifikácia zo stejdžu;  „MDQ“ = Diskvalifikácia zo sú ažť  
 „MSV“ = Drobný bezpe nostný priestupok = 10 sekúnd penalizáciač  

M 
S 
V 

S 
D 
Q 

M 
D 
Q 

Nabíjanie na inom ako vyzna enom miesteč   ٧  
Nabitie viacerých nábojov ako bolo stanovené (dlhá zbra )ň  ٧   
Vystrelený alebo ostrý náboj v dlhej zbrani(v zásobníku, vo vý ahu)na konci stejdžuť  ٧   
Ostrý náboj v komore dlhej zbrane  ٧  
Zapuzdrenie alebo umiestnenie zbrane na stejdži s natiahnutým kohútom(nie úplne 
spusteným) alebo spusteným na ostrom náboji 

 ٧  

Nezapuzdrenie revolveru (ak tak nenaria oval popis stanoviš a)   ď ť  ٧   
Zdvihnutie „strateného“ náboja ٧   
Upustenie zbrane (nenabitej/prázdnej)  ٧  
Upustenie zbrane (nabitej)   ٧ 
Výstrel ktorý zasiahne hoci o vo vzdialenosti 1.524 č – 3.048m od strelca  ٧  
Nebezpe ný výstrel alebo výstrel ktorý zasiahne hoci o do č č l <=1.524m od strelca   ٧ 
Revolver s natiahnutým kohútom opustí strelcovu ruku  ٧  
Zmena miesta so zbra ou sň  netiahnutým kohútom alebo s kohútom na ostrom náboji  ٧  
Nebezpe ná č manipulácia so zbra ou (fanning aň  pod.)  ٧  
Spadnutie/zošmyknutie zbrane s otvoreným záverom a prázdnej (ktorá neprekro í č
170°bezpe nostný uhol alebo nemávne ústim hlavne na žiadnu osobu)č  

٧   

Použitie nedovolenej i nedovoleným spôsobom upravenej zbraneč   ٧  
Stre ba na sucho pri nabíjacom stoleľ   ٧  
Neotvorenie záveru dlhej zbrane po skon ení streč ľby ٧   
Porušenie 170°bezpe nostného uhla (nedošlo kč  mávnutiu ústim hlavne na nikoho)  ٧  
Mávnutie ústim hlavne nenabitej zbrane na kohoko vekľ   ٧  
Mávnutie ústim hlavne nabitej zbrane na kohoko vekľ    ٧ 
2x SDQ v priebehu sú ažeť    ٧ 
Nedodržanie nabíjacích a vybíjacích postupov  ٧  
Agresívne chovanie alebo nešportové správanie   ٧ 
Stre ba pod vplyvom alkoholu, drog alebo ľ oslabujúcich liekov   ٧ 
Spustenie kohúta revolveru, pušky alebo brokovnice s vonkajšími kohútmi na ostrý 
náboj. 

 ٧  

Procedurálna chyba: Neúmyselná chyba spôsobená zmätkovaním alebo omylom. Ak strelec 
nie je schopný z dôvodu fyzických obmedzení alebo handikapu postupova  pod a inštrukcií na ť ľ

stejdži Rozhodca by na to mal bra  oh ad ať ľ  umožni  strelcovi aby dokon il stejdž bez ť č
penalizácie s maximálnym možným dodržiavaním „Ducha hry“. V priebehu jedného stejdžu 

môže by  udelená iba jedna procedurálna penalizácia = 10 sekúnd.ť  
Nezapojenie sa/Porušenie duch hry: Úmyselné porušenie predpísaného scenára za ú elom č

získania konkuren nej výhody. č 30 sekúnd 
Opakovanie stre by ľ je zaru ené vč  prípade poruchy na zariadení strelnice/sú aže; ť ak Rozhodca 
prekážal strelcovi v postupe alebo pri chybe v meraní asu.č  Pri poruche na zbrani alebo výstroji 

strelca môže by  opakovanie stre by povolené na základe rozhodnutia Riadite a sú aže (nie ť ľ ľ ť
však na výro ných, národných ač  vyšších sú ažiach). Pri opakovaní si strelec prenáša iba ť

penalizácie za bezpe nostné priestupky.č  
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