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A vadnyugat szerelmesei újraélhetik Jack történetét, revolverrel,
puskával és sörétes puskával öt pályán. Ellenfél a fémek és az idő.

Jack története

1.
2.

A hősünk Jack messze fent északon aranyat mos immár két éve. Az idei
kemény tél arra készteti, hogy délre, melegebb vidékre induljon.
Szánhúzó kutyái megfogyatkoztak, élelme már csak egy hétre elegendő.
Egy farkas falka már napok óta a nyomában van, és most lecsapni
készül. Jack minden fegyverét beveti, hogy legyőzze a hét farkasból álló csordát.
A farkasok legyőzése után Jack elejtett egy hatalmas jávorszarvast így
Jack és a megmaradt kutyái is élelemhez jutottak, megmenekültek.
Elérték a Luckytown városát ahol Jack betért az ivóba egy italra és egy
pókerpartira. Luckytown azonban nem csak arról volt nevezetes, hogy az
északról érkező aranyásók itt pihenhettek meg először a civilizáció kebelén, hanem
arról is, hogy rengeteg csalónak, hamiskártyásnak adott otthont. Jack a vadonban
töltött két év alatt elveszítette gyanakvását az emberek iránt és a környék
legnagyobb hamiskártyásával ült egy asztalhoz. A kártyázásnak lövöldözés lett a
vége. Jack négy kártyást a pisztolyával, az emeletről rápuskázó gazembereket a
sörétesével, míg a seriffért szaladó banditát a puskájával állította meg.

3.

Jack nem született szerencsés csillagzat alatt, a lelőtt hamiskártyások
között volt a seriff fia és a két seriff helyettes is. Így nem volt kétséges
elfogták, elítélték. A seriff nem csak a fiaiért akart bosszút állni, hanem
hősünk aranyát is meg akarta szerezni. Jack immár az akasztófa alatt
áll, azonban az újonnan kinevezett seriff helyettesek elügyetlenkedik az akasztást így
Jack megszerzi egyikük pisztolyát, és kivágja magát.

4.

A város felbolydul mindenki Jacket üldözi aki egy frissen lopott lovon
menekül, minden fegyverét beveti az üldözők lerázására. Lovon ülve
pisztolyával és a nyereg mellett talált sörétessel, valamint egy öreg
puskával veszi fel a harcot az üldözőkkel. Öt üldözőt pisztollyal kettőt
sörétessel, míg egy távoli üldözőt puskával állít meg.

5.

Az üldözőket lerázva Jack eljutott Montana gyönyörű hegyei közzé ahol
meglelte a régen áhított békét. Vadászattal tölti idejét. A vadpulykát
sörétes puskával, az elvadult csirkéket pisztollyal, a bölényt puskával lövi.

Főbb versenyszabályok:
• tölteni csak az arra kijelölt helyen lehet
• a revolvert öt lövésre lehet tölteni a töltőhelyen, a kakas a töltetlen kamrán
nyugszik
• a puska megtölthető de nem csappantyúzható fel, a töltőhelyre csak a bíró
hívására lehet átvinni, a cső felfelé mutat és a csőtorkolat a fej fölött van
• mivel sörétessel nem mindenki rendelkezik a rendezők biztosítanak szerelt
lőszeres sörétes puskát, ezek az adott pályákhoz tartpznak és csak a lőfeladat
során lehet megtölteni őket
• Verseny értékelése: minden pálya sípszóra indul és az utolsó lövéssel fejeződik
be, a közben eltelt idő a pálya eredménye. Minden hibázás – le nem dőlt
fémcél – három másodperc plusz időt, büntetést jelent. A pályákon elért idők
összeadásra kerülnek. Aki a legrövidebb idő alatt teljesítette az összes pályát,
az nyert.
• Csakolyan töltet használható amely nem rongálja a célokat.
A verseny rendezői biztonsági okból történő szabályváltoztatást jogát fenntartják!

