Nová pravidla pro Wild Bunch pro rok 2018 jsou k dispozici na stránkách SASSu, český překlad je
dispozici i na webu AWS. Prosíme všechny střelce, aby si stáhli aktuální verzi pravidel a seznámili se
ze změnami, které budou platné od ledna 2018. Mezi nejdůležitější změny patří:
1. Zásobníky pistole M1911 se nabíjí maximálně 7 náboji. SASS doporučuje stavět WB stage s
průměrným počtem 28 ran pro pistoli.
2. Ruší se penalizace MSV za taktické přebíjení, taktické přebíjení se závěrem v přední poloze a
nábojem v komoře je povoleno.
3. Ruší se penalizace MSV za dobíjení pistole vložením náboje přímo do komory. Je povoleno
dobíjet pistoli vložením náboje přímo do komory.
4. Ruší se penalizace MSV za odložení prázdné pistole se zavřeným závěrem.
5. Ruší se penalizace SDQ za odložení pistole s otevřeným závěrem a vloženým nabitým
zásobníkem.
6. Pohyb s pistolí se závěrem v přední poloze ( po té, co byla zbraň poprvé nabita) a s prázdnou
komorou je nově penalizován jako MSV. Penalizace za pohyb s pistolí s ostrým nábojem v
komoře zůstává SDQ.
7. Ruší se pravidlo pro kontrolu nataženého kohoutu u brokovnice Model 12. Rozhodčí musí
dávat velkou pozor na střelce s brokovnicí Model 12 a musí být připravený okamžitě zastavit
střelce, který bude mít potíže otevřít závěr zbraně před prvním výstřelem (podezření na
natažený kohout). Pokud následně rozhodčí zjistí, že kohout byl natažený, udělí penalizaci
SDQ za pohyb s dlouhou zbraní s nataženým kohoutem.
8. Zrušena penalizace SDQ za střelbu na prázdno u nabíjecího stolku. Pozor- při závodech CAS je
za střelbu naprázdno penalizace SDQ.
9. Timer operator neupozorňuje střelce, aby otevřeli závěry dlouhých zbraní, které se při
položení zavřely. Střelce upozorní jen tehdy, pokud odloží zbraň, aniž by předtím otevřel
závěr.
10. Byly upřesněny definice vybité zbraně. Bylo upřesněno, které funkce rozhodčích je třeba vždy
obsadit- např. rozhodčí u nabíjecího stolu je nepovinná funkce, ale rozhodčí u vybíjecího
stolu je funkce povinná.
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