Nová pravidla pro Wild Bunch pro rok 2019 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 seze změnami, které budou platné od ledna 2019. Mezi nejdůležitější
změny patří:
Pistole bude střílena v sedmiranných sekvencích. SASS doporučuje v průměru 28 pistolových
ran na stage- Wild Bunch je především o střílení z pistole. Ne v každé stagi musí být použity
obě dlouhé zbraně. Je v pořádku stavět puškové sekvence na 7 ran, ale není to podmínkou.
V rejstříků pojmů byla upravena definice vybité zbraně (ang. action cycled)- střelec musí
otevřít po skončení sekvence závěr tak, aby došlo k natažení bicího mechanismu.
Střelec se může pohybovat s pistolí v ruce se zavřeným závěrem a s prázdnou nábojovou
komorou.
Střelec se může pohybovat s dlouhou zbraní se zavřeným závěrem s prázdnou komorou,
případně s vystřelenou nábojnicí v komoře- již se nevyžaduje, aby byl kohout plně spuštěný.
Pistole může být odložena se zavřeným závěrem s prázdnou nábojovou komorou. Hlaveň
musí mířit do bezpečného prostoru.
Pokud je pistole vytažena v nesprávný okamžik a není zaveden náboj do komory, střelec
může pistoli znovu uložit do pouzdra.
Pro rok 2019 byly zrušeny následující MSV penalizace:
 ponechání ostrého náboje v zásobníku nebo na podavači dlouhé zbraně
 ponechání vystřelené nábojnice v komoře dlouhé zbraně pokud střelec před
odložením zbraň vybil- viz. action cycled
 vybité dlouhé zbraně, které po odložení upadnou, ale neporuší pravidlo 170° ani na
nikoho nezamíří
 předání zbraně s odhlášenou závadou
 natažení pistole před tím, než dosáhne úhlu 45 stupňů se zemí
 nabití více než 7 nábojů do zásobníku pro M1911
 pohyb s pistolí se závěrem v přední poloze (po té, co bylo ze zbraně již stříleno) a
prázdnou nábojovou komorou
 odložení pistole se zavřeným závěrem a prázdnou nábojovou komorou
Zásobníky pro pistoli je možné mít na jakékoliv straně těla- všechny další požadavky na
zásobníky jsou stejné jako v roce 2018.
Střela může být zapuštěna pod okraj nábojnice.
Střelec si může na stage bezpečně přinést a libovolně rozmístit další munici/zásobníky.
Do střenky pistole může být vyřezána drážka, která ulehčuje střelci dosáhnout na tlačítko
záchytu závěru. Po této úpravě musí být vždy zachovaný původní tvar střenky- nesmí se
přidávat žádný materiál navíc.

