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A Szakág 2020. évtől a CAS WILD BUNCH minősítési szinteket az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
A minősítéseket fegyver fajtánként külön-külön kell meglőni, így a három fő minősítő 
szám a következő: 
 

• FÉLAUTOMATA PISZTOLY 1911A1 .45 ACP  

• revolver kaliberű puska .40 vagy nagyobb kaliberben, .45 kalibernél nem 
nagyobb 

• sörétes puska WINCHESTER mod. 1897 12-es kaliberben 
(eredeti vagy replika) 

 
2020 évtől új versenyszámként kívánjuk bevezetni a Wild Bunch számot. A verseny 
feltételeit, lebonyolítási rendjét a mellékelt szakági szabályzat tartalmazza. 
A Wild Bunch versenyszámokhoz szükséges fegyverek megszerzéséhez és 
tartásához a minősítési szinteket jelen anyag tartalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2019. december 11. 
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FÉLAUTOMATA PISZTOLY 1911A1 .45 ACP  
 

A minősítést a vonatkozó standard pályán kell meglőni. A lőfeladat a verseny 
szabályzatnak megfelelő, félautomata .45 ACP kaliberű 1911A1 pisztollyal 7-7 
lövéssel, 1x-i tárcserével. A pisztollyal balról oda-vissza continous sweep módban 
kell leküzdeni. Ettől eltérő végrehajtást sorrendhibának kell értékelni. A pályát kétszer 
kell teljesíteni és a legjobb eredményt kell figyelembe venni.  
 
Az eredmény alapján Mester, I, II. osztályba sorolandó a versenyző.  
 
  I. osztály 13 mp 
  II. osztály 35 mp 
 
Senior 
 
 I. osztály 18 mp 
  II. osztály 45 mp 
 
Lady 
 
 I. osztály 18 mp 
  II. osztály 45 mp 
 
Mester minősítésű az a versenyző, aki nemzetközi versenyen 1-3 helyezést ér el. 

 
a megadott célanyag mérete a minimális méret 
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Revolver kaliberű puska .40 kaliber vagy nagyobb, .45 kalibernél nem nagyobb 
versenyszám: 
 

A minősítést a vonatkozó standard pályán kell meglőni. A lőfeladat a 
versenyszabályzatnak megfelelő revolver kaliberű puskával hajtandó végre, melynek 
kalibere .40 vagy nagyobb, 8 lövéssel. A célokat balról jobbra kezdve kell leküzdeni, 
a célokba dupla lövéssel. Így minden célt kétszer kell eltalálni. Eltérő sorrendű 
végrehajtást sorrendhibaként kell értékelni. A pályát kétszer kell teljesíteni és a 
legjobb eredményt kell figyelembe venni.  
 

Az eredmény alapján Mester, I., II. osztályba sorolandó a versenyző.  
 

 I. osztály 6 mp 
  II. osztály 15 mp 
 

Senior 
 
 I. osztály 10 mp 
  II. osztály 25 mp 
 

Lady 
 
 I. osztály 12 mp 
  II. osztály 30 mp 
 
Mester minősítésű az a versenyző, aki nemzetközi versenyen 1-3 helyezést ér el. 

 
a megadott célanyag mérete a minimális méret 
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Sörétes puska versenyszám: 
 
A minősítést a vonatkozó standard pályán kell meglőni. A lőfeladat a 
versenyszabályzatnak megfelelő M 1897 sörétes puskával hajtandó végre 6 lövéssel. 
A célokat balról vagy jobbról kell leküzdeni. A pályát kétszer kell teljesíteni és a 
legjobb eredményt kell figyelembe venni.  
 
Az eredmény alapján I., II., osztályba sorolandó a versenyző.  
 
 I. osztály 7 mp 
  II. osztály 15 mp 
 
Senior 
 
 I. osztály 10 mp 
  II. osztály 35 mp 
 
Lady 
 
 I. osztály 20 mp 
  II. osztály 45 mp 
 
Mester minősítésű az a versenyző, aki nemzetközi versenyen 1-3 helyezést ér el. 
 

 
a megadott célanyag mérete a minimális méret 

 


