11 DŮVODŮ, PROČ ZKUSIT KOVBOJSKOU
AKČNÍ STŘELBU
Chceš být kovbojem? Tak se připrav na rychlou a
zábavnou střeleckou disciplínu, která se velmi rychle
stala jedním z nejpopulárnějších světových
střeleckých sportů.
Závody v této střelecké disciplíně jsou pořádány podle pravidel Single Action Shooting Society
(SASS), se sídlem v Edgewood, New Mexico, USA.
Místní a regionální závody jsou pořádány po celém světě téměř každý víkend. Každoročním
vyvrcholením je End of Trail, mistrovství světa pořádané v Novém Mexiku, USA.
Takže, milý příteli, proč bys měl zkusit kovbojskou akční střelbu?

1. Vytáhni bouchačku, prašivý kojote!
Tak říkajíc….. Tato disciplína se střílí pouze zbraněmi, které se používaly ke konci druhé
poloviny devatenáctého století. Několik výrobců se proto soustředí na toto období a dodává na
trh zbraně určené speciálně pro tento druh střelby.
Lze také použít originály, pokud jsou dostatečně bezpečné. Pro ty, kdo se rádi ušpiní, se pořádají
závody ve střelbě černým střelným prachem. A pro milovníky pistole 1911 je určen závod Wild
Bunch.

2. Oblékni se jako opravdový kovboj
Je povinné být oblečen způsobem, který odpovídá období Divokého Západu. Mnozí střelci to
pojímají opravdu důsledně a dokonce si sami vyrábějí kostýmy!
Inspiraci můžeš najít v různých dokumentárních pořadech a na starých fotografiích. Dokonce
existuje i kategorie B-Western, kdy střelci nosí oblečení inspirované westernovými filmy,
minulými i současnými. A není důvod k ostychu, všichni jsou tak oblečeni!

3. Střílej proklatě rychle!
Kovbojská akční střelba je hlavně o rychlosti a skvělý způsob, jak si vyzkoušet vlastní zručnost
s různými zbraněmi.
Dokážeš střílet dvěma revolvery, pákovou opakovačkou a brokovnicí rychle za sebou? Co to
zkusit….

4. Zvládneš komplikovanou situaci?
Na mnoha závodech musejí střelci řešit komplexní střelecké situace. Není to jen o sypání olova
do terčů, člověk také musí přemýšlet!
U typické střelecké situace si střelec musí pamatovat hlášku, kterou musí pronést před
startovním signálem, poté střílí na určené terče v určeném pořadí, pohybuje se různým způsobem
podél palebné čáry, střílí skrz okna, dveře nebo zpoza rohu budovy.
Je třeba si pamatovat kdy střílet na jaký terč a odkud, kde vzít nebo kam položit další zbraň a to
všechno co nejrychleji.
Zní to jednoduše? V „zápalu boje“ může být těžké zapamatovat si každý krok.

5. Každý má kovbojskou přezdívku
Dalším požadavkem, který dělá celou věc zábavnější, je, že si každý musí určit své „alias”,
přezdívku inspirovanou historickou postavou, událostí, filmem nebo jen prostředím Divokého
Západu.
Je zcela na střelci, jakou si zvolí přezdívku. Jediné omezení je, že nesmí být neslušná nebo už
použitá někým jiným. Střelci se navzájem oslovují přezdívkami, takže je dobré s tím při výběru
počítat.

6. Můžeš si pořídit další čtyři zbraně!
Pro hlavní závod jsou potřeba dva revolvery, páková opakovačka a brokovnice. Pravidla SASS
jsou poměrně striktní ohledně úprav zbraní, takže všichni střelci jsou na tom stejně. A žádné
závodní speciály nepřipadají v úvahu.

7. Vedlejší závody - výběr pro každého
Hlavní závod obyčejně trvá několik dní a spolu s tím je organizováno několik vedlejších
disciplín. Většinou to je mířená střelba na velké vzdálenosti, střelba z Derringeru, rychlá střelba
z jednotlivých zbraní nebo závod v rychlém tasení. Pro milovníky brokovnic bývají i závody ve
stylu skeet/trap.

8. Zkus co znamená řídit se principem „Ducha Hry“
Jeden ze základních principů tohoto sportu je „Duch Hry“. V podstatě se jedná o princip fair
play. Cílem není hledat způsoby jak získat výhodu obcházením pravidel.
Cílem je na každém závodě vytvořit bezpečnou, pomocnou a vstřícnou atmosféru, a to se daří.
Školení rozhodčích klade důraz na přístup ke střelcům, včetně principu „chovej se k ostatním
tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě“, dále principu „pochybnosti jdou ve prospěch
střelce“ a snahy o to, aby střelba všem poskytovala radost.
Výsledkem je přátelské prostředí, ve kterém se všichni navzájem podporují.

9. Zvláštní a zajímavé kulisy a terče
Součástí této střelby je snaha do závodu co nejvíce zapojit historické reálie. Takže je možné
střílet například z „koně“, houpacího křesla nebo třeba i z kadibudky! Používají se i různé
pohyblivé terče, včetně Texaské hvězdy, padacích terčů nebo kyvadla.

10. Střelba pro mladé kovboje i pro zasloužilé rančery.
Závody jsou připravovány takovým způsobem, aby se jich mohli zúčastnit střelci všeho věku.
Většina střelců soutěží ve své věkové kategorii a terče jsou většinou úmyslně dělány dostatečně
velké a umístěny relativně blízko takže starší lidé se zhoršeným zrakem nebo pohybovými
problémy se mohou stále zúčastnit.
Máme mnoho střelců, kterým je více než šedesát, sedmdesát a dokonce i osmdesát let, a kteří
stále soutěží!

11. Přidej se k celosvětové rodině
Kovbojští střelci jsou považováni za jednu z nejpřátelštějších střeleckých skupin na světě.
Nemusíš tomu věřit, ale prostě přijeď na nejbližší závod a uvidíš sám.
Takže do sedla a jdeme na to…

Zdroj: http://www.wideopenspaces.com/11-reasonstry-single-action-shooting-pics/

