3D Jousiammuntakilpailu WA-säännöillä, Keuruu 8.9.2018
No nyt täytyy sanoa, että Keuruun Jousella on oltava suhteellisen hyvät välit noiden yläkerran haltijoiden
kanssa, ainakin noina järjestettävinä jousiammuntakilpailupäivinä. Vaikka jälleen kerran kisapäivän aamu
näytti melko sateiselta ja kylmältä kotoa lähtiessä ja laittoikin mietintämyssyyn ajatuksen mahdollisista
sadekamppeiden päälle pukemisesta, no reppuun nyt kuitenkin. Kisapaikalla näyttikin vielä siltä että
tummanpuhuvat pilvet jyräävät läpi kisamontun ja salamat herättää eloon jopa vaahtomuoviset
eläinfiguuritkin, mutta eikö mitä koko kisa-alue valaistiin mitä hienoimpaan kesäiseen loistoonsa ja
vieläpänäin Syyskuun alkupäivinä! ja eikä siinä vielä kaikki... koko kilpailun aikana ei ollut huolta hyttysistä
eikä juuri niistä Venäjän tuliaisistakaan lentävistä hirvistä tai hirvittävistä lentäjistä tai mitä nedoupatut
kärpäsen näköiset ötökät nyt nimeltään ovatkaan... mutta olosuhteet olivat jälleen kerran kerrassaan
loistavat.
Hienot oli puitteet ja paljon oli saatu kilpailijoita eri seuroista ja kova kattaus jousiharrastajia myös rapakon
takaa, siis ei ihan Trumplandiasta asti, mutta Virosta kuitenkin, tuloksethan tietenkin puhuvat jo sitä kieltä
että aliarvioidaanko heitä puhumalla heistä harrastajina? mutta mukava oli huomata että alan konkareita
oli mukana sekä sieltä että täältä ja jokaiseen sarjaan saattiin vastusta kaikille ja useammalle jopa muutakin
kuin jousen vaatiman venytyksen vastus, tosin tässäkin olisi tainnut olla allekirjoittaaneelle ihan riittävästl
puuhaa jos esim tuloksista jotain päättelee, eipä silti saatujen tulostaulukoiden perusteella voi huomata
että onneksi hyvää tekemistä on sitävastoin ollut kuitenkin monella muulla ampujalla ja harjoitukset ovat
tuottaneet tulosta.
Tuloksistahan ei toki voida kaikkea päätellä, vaikkakin se ainut näkyvä osio onkin kilpailun päätyttyä ja sen
perusteella perustellusti tietenkin sijoitukset jaetaan, mutta hyvin usein ampujalle se oman pääkopan
sisällä tapahtuva onnistuneen suorituksen tunne on enemmän puhutteleva kuin pelkkä saatu pistemäärä eli
jos saa sen tunteen, että nyt oli omasta mielestään täydellinen laukaus, mutta silti tulos ei ollut toivotun
kaltainen tai toisinpäin jos laukaus oli niitä ”oho miten se noin lähti” tapauksia ja silti osuma keskelle,mutta
ei tiedosteta mitä tai miten siinä noin kävi. Veikkaanpa että hyvin moni ammunnan harrastaja valitsisi
ensimmäisen vaihtoehdon sillä siitä on helpompi tie kehittyä vieläkin varmemmaksi ampujaksi
Tosin kuten edellä mainitsin niin tulokset ovat kuitenkin se millä sitä kultaa ja kunniaa hankitaan ja voisi
hyvinkin kuvitella, että olisi ollut aika lyhytnäköistä mennä kivikauden ”jantterillekkin”kertomaan, että kyllä
se vielä osuu kunhan ammunta vaan tuntuu hyvältä noin niikun omasta mielestä! olis saattanu olla
näkemisen arvoinen ilme kivikauden hepulla kun on siinä ensin kolmeviikkoa jahdannut jotain ”myyrää” ja
tarponut kainaloita myöten suossa odottaen, että saa sille seitsemännellekkinjälkikasvulle + muutamalle
senioriasukkaalle ja sitten tietenkin vielä ite rakkaalle pirttihirmulle vai liekkö siihen aikaan ollut
luolahirmu,vähän vatsan täytettä! Varmaan olisi siinä suurella metsästäjällä alkanut hampaita
naurattamaan kun olis nuo lohduttavat sanat saanut kuulla jo kuudennenkin ohiampumisen jälkeeneli lyhyt
olisi tie ollut siitä itse joutua vartaaseen saamaan rusketusta pintaan.
Että näin ne tarpeet vaihtelee ja joillekkin riittää se kunhan osuu ja toisille se miten ja miksi osuu, kaikki
varmaan päättänevät sen ihan itse.
No onneksi nämä Keuruulla jäjestetyt kisat olivat kuitenkin enemmän harrastaja/harjoittelupohjalle
rakennettu joten vartaaseen joutumisen vaaraa niissä ei niinkään ollut jaeväiden saaminen ei onneksi itse
ammunnoista ollut kiinni. Monelle ampujalle nämä olivatkin oiva mahdollisuus harjoitella WA sääntöjen
mukaisia kilpailuja varten ja siinä tyylilajissa nämä olivatkin ensimmäiset Keuruulla järjestettävät kilpailut.

Usealla mukana olleella kilpailijallaolikin tarkoituksena suunnata lähitulevaisuudessa vielä jopa
kansainvälisillekkin kentille ja näihin karkeloihin menemiseksi ei harjoittelua varmasti liiaksi ole. Toki
ilahduttavan paljon oli mukana myös ihan ensikertalaisia tämän tyyppisessä ulkona tapahtuvassa
kisamuodossa.
Kilpailut sujuivat selkeiden reittimerkintöjen ja ryhmien kapteenien johdolla suht joustavasti eteenpäin ja
ratamestarit olivat jo perinteisen tyylikkäästi saaneet loihdittua maastoon välillä jopa haastavankin radan,
vaikka max etäisyys olikin rajoitettu 30m:n kaikilla muilla paitsi tähtäinjousiampujilla, mutta kuten yleensä
tällaisissa kaikille jousilajeille suunnatussa kilpailussa on eri jousityypistä riippuen eri nopeuksilla ampuvia
kilpailijoita ja tästä johtuen voikin käydä niin että jokin ryhmä saa toisen ryhmän kiinni ja joutuu silloin
odottelemaan omaa vuoroaan seuraavalla rastilla, toki säännöissä taitaa olla merkintä että hitaamman
ryhmän saa ohittaa kapteenien niin sopiessa. On toki ihan luonnollista että esim tähtäinampujilla menee
valmistautumiseen,säätöihin ja itse suoritukseen pidempi aika kuin esim vaistoampujilla ja näitä odotteluja
tulee usein,kuten näissä, niin myös jokaisessa kilpailussa, mutta niitä voi myös erilaisilla käytännöillä pyrkiä
vähentämään, pariammunta silloin kun mahdollista, aikataulutuksella ym.
On kuitenkin muistettava, että ainakin näissä harjoituskilpailuissa on hyvä antaa ampujan tehdä mielestään
kunnollinen suoritus ennemmin kuin hätiköidä ja/tai tehdä jo lähtökohtaisesti epäkelpo suoriutuminen.
Kaikenkaikkiaan osallistujia oli varsin mainiosti ja ilmoittautuneita oli yhteensä 65 ampujaa mitä voi jo pitää
ihan hyvänä osallistujamääränä 28 kpl:een 3D maastoammuntakilpailuun, ehkä osa syyllinen tähän oli myös
se että kisat pidettiin nyt Lauantaina, joten näin pitkämatkalaisillekkin jäi vielä päivä toipumiseen ennen
työn, koulun tai vaikkapa vain uuden viikon aloittamiseen heti Maanantai aamusta.
Toki varmaan yksi merkittävimmistä seikoista on tämä nykyinen puskaradio eli ns. ”somen” käyttö, koska se
tavoittaa helposti ja nopeasti suurimman osan lajista kiinnostuneita ja saadaan helposti niinsanotusti
reaaliajassa tapahtumat tietoon, kunhan vaan joku käyttäjä ne sinne ilmoittaa ja muut käyttäjät käyvät ne
sieltä bongaamassa, toki usein nämä älyttömät eikun älypuhelimet hoitavat sen ilmoittelun uusista
viesteistä jopa turhankin hanakasti.
Minusta kuitenkin suurin kunnia kuuluu itse aktiivisille harrastajille ketkä kiertävät ja tutustuvat ”face to
face” muihin lajitovereihin jopa pitkin maailmaa ja on siten tärkeitä kontaktihenkilöitä ja lähettiläitä
jakamassa tietoa mitä on tulossa ja tarjonnassa, näissä kisoissa Timo Viitanen palkittiin ansaitusti juuri tästä
tehdystä työstä.
Keuruun Jousen johtoryhmä/aktiivit olivatkinjo saaneet hyvin muutamia ideoitalisää
vietyäihantoteutukseenkin saakka ja näistä esimerkkinä,Kunniakirja jokaiselle osallistujalle, joukkuekilpailu
eri seurojen välillä, Keuruun kaupungilta pieni muistaminen, näilläkin sinänsä ”pienillä” mutta kuitenkin
osallistujalle jää näistä konkreettinen muisto tapahtumasta vaikkei ihan mitalleille saakka olisi itse
yltänytkään.
Parannusta on saatu myös tulosten tiedottamiseen ja tulokset löytyvätkin nyt ”Keuruun Jousi” seuran
sivuilta ja niistä mainittakoon että ”Seurajoukkue” kilpailussa voitto meni naapuripitäjään Jyväs-sulalle,
siinäpä haastetta mitä ensivuonna voimme yhdessä lähteä tavoittelemaan.
Kehittääkseen vielä toimintaansa Keuruun Jousi on pyytänytkin, niin juuri siellä ”somessa”, että kaikki
kommentit,kehitysehdotukset ,ideat, moitteet tai kiitokset ovat enemmän kuin tervetulleita, jotta tulevista
kisoista saataisiin vieläkin enemmän mukavia muistoja, hyviä kilpailuja ja toimintaa jokaiselle yhteisesti ja
erikseen. Kiitos ja kumarrus, tekijöille ja etenkin osallistujille!

