KinKKuKisa 2017

MatchbooK: Joulu on taas, Joulu on taas…

Kisasäännöistä:




Talvikisassa pukeutumissäännöissä noudatetaan kelin vaatimaa joustoa;
Lämmintä puhkeutumista suositellaan kaikille.
Kaikissa tarjolla olevissa luokissa on kaikki ampumatyylit sallittu.

Kisajärjestäjä pidättää rajoittamattoman oikeuden tehdä muutoksia tähän
matchbookkiin, mm. kelistä, laitteistorikoista ja muista määrittelemättömistä syistä
johtuen. Lopulliset stagekuvaukset esitellään kisapaikalla.

stage i : tontun Metsästys, osa i:
hei tonttu-uKot hyppiKää

Hei Tonttu-Ukot hyppikää on alkujaan ruotsalainen joululaulu, jonka sävel on julkaistu
1815 ja sanoja löytyy 1833 kirjoituksista.
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Kivääri 10, Revolverit 5+5, Haulikko 2+

Aloitusasento pöydän A edessä, kädet lahjapakettia pidellen. Kivääri pöydällä
A. Haulikko tyhjänä avoimena pöydällä A. Revolverit koteloissa. Kun olet
valmis, lausu ”Hypi Tonttu, Hypi!”
Piipistä laske lahjapaketti pöydälle. Ammu revolvereilla kaksi erisuuntaista
sweeppiä eturivin P –maaleihin. Huom! kaatuva P*-maali on mukana
sweepeissä, kunnes se kaatuu.

Mikäli yksi revolverin ammus jää käyttämättä, ammu lopuksi takarivin kaatuva
RP* -maali. Koteloi revolverit.
Ammu Kiväärillä jatkuva nevada sweep takarivin R- maaleihin.
Huom! kaatuva RP* -maali on mukana sweepissä, kunnes se kaatuu.

Jätä kivääri pöydälle A. Ota haulikko ja ammu kaksi S-maalia, ja halutessasi
jäljelle jääneet kaatuvat *-maalit.
Huomaa, että käytössäsi on koko aitojen rajaama ampuma-alue.

stage ii : tontun Metsästys, osa ii: tonttu

Runo ”Tonttu” (Tomten) julkaistiin alkujaan 1881 Ruotsissa, eikä sitä ollut tarkoitettu
joululauluksi, vaan kyseessä oli metafyysisempi mietintö. Runosta ja sen kuvituksesta
muokattiin kuitenkin myöhemmin suosittu Joululaulu.
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Kivääri 10, Revolverit 5+5, Haulikko 4+

Aloitusasento uhkaavasti seisten selkä kohti maaleja paikalla C. Kivääri
pöydällä A. Haulikko tyhjänä avoimena pöydällä A. Revolverit koteloissa. Kun
olet valmis, lausu ”Hyvää Yötä Tonttu!”
Piipistä käänny ympäri ja ota haulikko. Siirry paikalle A ja ammu vasemman
puolen haulikkomaalit. Siirry Paikalle B ja ammu oikean puolen
haulikkomaalit. Siirry paikalle C ja jätä haulikko turvallisesti pöydälle C.
Ammu revolvereilla 2/3/2/3 –sweep P-maaleihin. Aloitussuunta vapaa.
Lopuksi koteloi revolverit.
Ammu kivääreillä 3/2/3/2 –sweep R maaleihin. Aloitussuunta eri kuin
revolvereilla.

stage iii_ JääKaRhun Kosto, osa i:
o tannenbauM

Saksalaisperäinen Oi Kuusipuu (O Tannenbaum) on peräisin 1500- tai 1600-luvulta, ja
esiintyy painettuna ensimmäisen kerran 1799. Toisen ja kolmannen säkeistön lisäsi 1824
E.Anshütz.
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Kivääri 10, Revolverit 5+5, Haulikko 5+

Aloitusasento kivääri ”Cowboy Port Arms” paikalla A. Haulikko tyhjänä
avoimena telineessä paikalla A. Revolverit koteloissa. Kun olet valmis, huuda
”KARHU!”
Piipistä ammu kiväärillä ensin sweep R/P maaleihin ja sitten viisi laukausta
jääkarjuun. Jätä kivääri turvallisesti telineeseen A, ja ota haulikko.
Siirry paikalle B ja ammu haulikkomaalit S1. (Tarvittaessa paikkaa heti)

Siirry Paikalle C ja ammu haulikkomaalit S2. (Tarvittaessa paikkaa heti)
Jätä haulikko turvallisesti telineeseen C.

Ammu Revolvereilla ensin sweep R/P maaleihin ja sitten viisi laukausta
jääkarhuun. Lopuksi koteloi revolverit.

stage iv : JääKaRhun Kosto, osa ii: Jouluyö

Yli 300 kielelle käännetty Jouluyö, juhlayö (Stille Nacht, Heilige Nacht) on saksasta
vuosilta 1816 (sanat,J.Mohr) ja 1818 (sävel, F.X.Gruber). Kuuluisimman suomenkielisen
käännöksen on tehnyt G.O.Schöneman, joka on sanoittanut myös Joulupuu on rakennettu
kappaleen vuonna 1876.
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Kivääri 10, Revolverit 5+5, Haulikko 2+

Aloitusasento seisten kädet hatun lierillä.

Kivääri telineessä paikalla A. Haulikko telineessä paikalla B. Revolverit
koteloissa. Kun olet valmis, lausu ”Onpa pimeetä!”

Piipistä ammu kiväärillä sweep RP maaleihin (takimmaiset kaatuvat 3kpl ja
pyöreät 5kpl maalit) oikealta vasemmalle, ja loput laukaukset jääkarhuun.
Jätä kivääri turvallisesti telineeseen A.

Siirry paikalle B, ota haulikko ja ammu Haulikkomaalit vapaassa
järjestyksessä (2kpl). Jätä haulikko turvallisesti telineeseen B.
Siirry paikalle C (katso kuva).

Ammu revolvereilla sweep RP maaleihin (jäljellä olevat takimmaiset kaatuvat
max. 3kpl ja pyöreät 5kpl maalit) oikealta vasemmalle, ja loput laukaukset
jääkarhuun. Lopuksi koteloi revolverit.

