Mi is az a western lövészet (CAS)?
A Western Lövészet a 2000-es évek elején indult útjára hazánkban két lelkes lövésztársunk
áldozatos munkájának és elhivatottságának köszönhetően. Azt is el kell mondanunk, hogy
egyikük már testben nem lehet velünk, de mi hisszük, hogy lélekben minden
rendezvényünkön velünk van. Személyéről minden ősszel egy emlékverseny keretében
megemlékezünk.
A CAS (Cowboy Action Shooting) lövészet a szituációs lövészet egy formája, amely a II.
világháborút követően jött létre és terjedt el Amerikában. A western lövészet egy pályán belül
is több különböző fegyvertípust is használ, melyeket később bemutatunk. A western
lövészek a pálya meglövése során – a maximális biztonsági előírások betartásával –
lőpozíciót változtatnak oldalra, előre való mozgással. Ez és a változatos pályák teszik
minden alkalommal igazán élvezetessé a versenyeket. Versenyeinkre mindig a jó hangulat
és a baráti légkör jellemző, nem győzve ismételni - a maximális biztonsági rendszabályok
betartása mellett.
Jelenleg több, mint két tucat aktívan versenyző western lövészt tartunk számon az ország
különböző pontjain.
A Western Lövész Szakág a Magyar Sportlövők Szövetségének bejegyzett sportlövészeti
szakága.
Az lövészet eme formája iránt érdeklődőket szíves látjuk a következő versenyünkön!

Fegyvereink
A western lövész (CAS) versenyeken a mindig van egy fő versenyszám (main match), a
résztvevőknek ezen indulni kvázi “kötelező”. A többi kiegészítő (side match) versenyszámon
való részvétel a versenyző ízlésétől, kedvétől és az egyes mellékszámokhoz szükséges

fegyverek meglététől függ. Így kijelenthetjük - az induláshoz alapfelszerelésként
mindenképpen – a versenyzőnek szüksége van két korhű revolverre (szerelt lőszeres, vagy
elöltőltős), egy revolver kaliberű lőszert tüzelő ismétlő (általában alsókulcsos) puskára és egy
sörétes fegyverre. A versenyeken elvárás továbbá az autentikus fegyvereken kívül a
megfelelő öltözet (kalap, hosszú újjú ing, mellény, vászon – farmer – nadrág, csizma, vagy
bakancs).

Revolverek
Western lövészet = két revolver. A lehetőségek tárháza elég széleskörű: versenyezhetünk
elöltöltő feketelőporos revolverekkel, vagy szerelt lőszeres fegyverekkel. A magyar
lőfegyvertartási szabályok alapján a elöltöltő feketelőporos revolverek engedély nélkül
beszerezhetők és tarthatók. (Muzeális fegyvereknek minősülnek.) Mind az elöltöltő, mind a
szerelt lőszeres revolverek közül a Colt és a Remington replikák a legelterjedtebbek.

Fekete lőporos, elöltöltő revolverek
A legismertebb gyártók főleg olasz eredetűek: F.LLI Pietta, Davide Pedersoli és az Uberti. A
felsorolt gyártók közül a legolcsóbbak a Pietta termékek, utána az Uberti következik, s a sort
a Pedersoli cég termékei zárják jó értelemben. Az elöltöltő revolver kalibere lehet .36-os,
vagy .44-es.
Fontos: Az elöltöltős revolverek csak 5 kamrára tölthetők!

Szerelt lőszeres revolverek
A múlt századi vadnyugaton használt szerelt lőszeres fegyverek replikáit ugyancsak az
olaszok kezdték el nagy tömegben gyártani, mint a Pietta, Army San Marco és az Uberti cég,
de pl. a Beretta se maradhat ki, ő is gyárt már 1873-as Colt Pacemaker replikákat, sőt maga
az amerikai Colt cég is piacra szokott dobni ebből egy-egy szériát.
Colt 1873 Pacemaker

A legismertebb western revolver az 1873-as Colt Pacemaker. Ezt a XIX. század végén .45
LC (long colt) és .44-40 űrméretben gyártották; a 45-ös volt a katonai, a 44-40-es pedig a
polgári kaliber. Az utóbbi több lőport tartalmazott, így nagyobb megállító erővel is bírt.
Mindkét lőszer a kezdetekkor – az elöltöltősöknél használatos - fekete lőporral volt
megtöltve. Több szakági tagtársunk - az autentikusabb feeling miatt - jelenleg is használ
fekete lőporral szerelt lőszereket. A többség lőszereiben azonban modern - füst nélküli lőpor található, s természetesen a gyári lőszerek is ezzel készülnek.
Itthon Magyarországon a western lövészek a leggyakoribbak a .38 Special/.357 Magnum
jelzéssel ellátott kaliberű fegyverekkel versenyeznek. Mivel a célok fémből vannak és a

lőtávolság is kevesebb, mint a céllövészetben, így gyári .38-as lőszerek túl „erősek”. Mivel
már lehetséges megfelelő vizsgával és körülmények között a lőszertöltés, így a versenyzők
gyengébb és kizárólag ólom lövedékes lőszert használnak a versenyek során.
A leggyakoribb fegyver nálunk az Uberti 1873 SA Cattleman típusa: ez létezik fekete
barnított, krómozott, kékített változatban, acél vagy réz markolatkerettel. A markolat anyaga
lehet fa (dió) vagy gyöngyház utánzatú műanyag. Kaliber tekintetében a .38-as Special
lőszerrel működő modellt szoktuk választani, mert a lőszerek ehhez a kaliberhez a
legolcsóbbak, a .45 LC, vagy 44-40-es lőszer nehezebben szerezhető be, és az ára is
lényegesen több mint a .38- asnak.

Revolver kaliberű ismétlő puskák
A western lövészet fő versenyszámaihoz (main match) szükséges egyik alapfegyver a
revolver lőszert tüzelő ismétlő puska, általában alsókulcsos kivitelben. A lőszerek gyárilag
füst nélküli lőporral vannak töltve, de saját utántöltéssel fekete lőporral töltött lőszer is
használható hozzájuk. A leginkább autentikus replikákat ugyancsak az olasz Uberti cég
gyártja. Rajta kívül ismertek még itthon a Marlin és a brazil Rossi fegyverek. Űrméret
tekintetében nálunk leggyakoribbak a .38Sp/357Magnum lőszerrel működő típusok, de lehet
kapni .45Long Colt, 44-40 és Marlinban 45-70 Gov. kaliberű puskát is. Az utóbbi vadász
kaliber a western lövészetben nem használható.

Uberti replikák

Az Uberti alavetően két Winchester modell replikáját gyártja különböző csőhosszal, és
csőkivitelben: az 1866-os Yellow Boy-t és az 1873-as Winchester-t. A Yellow Boy
zárszerkezetét magába foglaló ház anyaga sárgaréz, az 1873-as típusé acél. A
lőszeradogató és a zárszerkezet mindkettőnél majdnem azonos: az adogatást egy
függőleges mozgású réz lift látja el, mely a töltést - zárást végző rúd két oldalán jár fel és alá.
A sárgaréz miatt a Yelloboy kevésbé masszív, így azzal .357 Magnum nem lőhető, azonban
a gyakorlatban semmilyen probléma nem akadt a Yellow Boy-al sem, a .38 Special pedig
elegendő minden feladathoz.

Sörétes puskák
A sörétes puska lehet duplacsövű vadász lőfegyver, a korszakra jellemző kakasos, pumpás
vagy alsókulcsos sörétes puska. (A duplacsövű nem lehet un. bock, mert az nem autentikus,
hanem csak egymás melletti csőelrendezésű).

Duplacsövű sörétes puska

A duplacsövű sörétes puska gyártója tekintetében a legnagyobb a lövészek szabadsága: az
orosz IZS vagy Tula modellek is megteszik, de jöhet Merkel, Liege vagy FÉG is. Egy kikötés
van: a puska nem lehet modern ejektoros kivitel.
A legautentikusabbak a külső kakasos puskák, de egy verseny során sajnos időveszteséget
jelent a töltéskor a kakasok felhúzására fordított idő. Mivel a XIX. század végén már több
belső kakasos duplacsövű sörétest is használtak, így ezek ugyanúgy autentikusnak
számítanak.

Előagyszános („pumpás”) sörétes puska

Az egyik lehetőség a Norinco Model '97 típus, a másik megoldás, hogy beszerzünk egy
eredeti Winchester 1897 pumpásat. Ezekből kaphatók itt-ott nagyon jó állapotú eredeti 1900as évek elejéről való darabok. Megbízhatóságuk és kivitelük vastagon veri a kínai új
darabokét. A az adott pálya meglövése során az előagyszános sörétes puska nem tárazható
be, hanem a hüvelykivető nyíláson keresztül egyesével kell tölteni a puskát.
A leggyakoribb kaliber a 12/70-es, de van néhány versenyző, aki 16/70-es puskát használ. A
12-es jobb választás, mert ehhez a széleskörűbb a lőszerválaszték. Lőszerként a
vadászboltokban kapható Skeet vagy Trap lőszereket szoktunk használni, ezek azonban
szintén túl erős lőportöltetűek. Szlovákiában kimondottan western lövészetre alkalmasabb
lőszer is kapható 12/70-es kaliberben.

