Maanantaiammunnat 2021

Maanantaiammunnat 10.05.2021 – 20.09.2021
Yleistä:
10.05.2021 klo 17 alkaen aloitamme taas perinteikkäät ”maanantaiammunnat”, jonka
tarkoituksena on jatkaa edellisvuosien käytäntöä. Lajina 25m pistoolin pikaosa 30ls ja aseena
pienois- ja isopistooli .22/.32/.38 (myös .22 Short kevyellä laukaisulla on sallittu). Erät alkaen
klo 17 kestoltaan yleensä noin 45 min. Muista seuroista osallistuvat ovat myös tervetulleita.
HUOM: Edelleen jatkuvasta COVID-19 tilanteesta johtuen jokainen osallistuja harkitsee omalta
osaltaan mahdollisen osallistumisensa ja maski- yms. suositukset. 25m ulkoradalla on melko
väljät olosuhteet, mutta radalla lähikontakti on aina mahdollinen).

Sarjajako, tulokset ja tulosrajat:





A: 285p (oli 287p)
B: 275p (oli 277p)
C: 264p (oli 265p)
D: < 264p

Kaikki ampuvat samassa "kategoriassa" (M, N, nuoret, reserviläiset, veteraanit, yms) ja
jakautuvat sarjoihin A, B, C ja D em. tulosrajojen perusteella. Kaikki aloittavat kauden alussa Dsarjassa, jossa kilpaillaan, ellei ylempi tulosraja kauden aikana ylity. Kilpailijan ylittäessä
ylemmän tulosrajan saavutetussa sarjassa ammutaan loppukausi.
Tulokset pyritään tallentamaan aina sähköisesti ja ne ovat nähtävillä kerhon nettisivuilla:
https://pha.sporttisaitti.com/pistooli-ja_kivaarikerho/tulokset/

Palkinnot:
Palkinnot jaetaan kuukausittain ja sarjoittain (kuukauden paras tulos - yhteenveto).
Tasatuloksien osalta paremmuus ratkeaa napojen määrän osalta (+ viimeisen sarjan osalta, jos
napoja tasan sama määrä kilpailijoilla).
1. Sija: kolme kahvipakettia
2. Sija: kaksi kahvipakettia
3. Sija: yksi kahvipaketti
Lisäksi kauden lopuksi on jaettu harkinnan mukaan ”hieno suoritus”, ”kauden nousija”,
”aktiivisin kävijä” tms. kannustuspalkintoja.

Osallistumismaksu:
Osallistumismaksu: 4€/ilta sisältäen kaikki illan 1…3 suoritusta olosuhteiden niin salliessa.
HUOM: Uutena vaihtoehtona on mahdollista lunastaa 50€ kausikortti, jolla voi osallistua
kaikkiin osakilpailuihin toukokuusta syyskuuhun.

Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan 25m pistoolin pikaosan sääntöjä (kuvio). Häiriöitä hyväksytään
kuitenkin yhden sijasta kaksi 30ls:n aikana.

Lisenssit/Vakuutus:
Jokainen on velvollinen huolehtimaan omasta harraste-/kilpailulisenssistään sekä varusteiden
asianmukaisesta ja turvallisesta kunnosta. HUOM: Seuralla ei ole erikseen vakuutusta tätä
sarjaa varten (ei ole SAL:n virallinen tapahtuma kilpailukalenterissa).

Ammunnanjohtaja ja toimitsijat:
Ammunnanjohtaja/Tuomari ja kirjuri valitaan kulloinkin paikalla olevista kilpailijoista, joilla on
riittävä kokemus erän johtamisesta, ratalaitteista ja lajin säännöistä. Heidän tehtävänä on
johtaa ammunta läpi turvallisesti, tulkata sekä kerätä tulokset talteen kirjanpitoa varten.

Lisätiedot:
Maanantaiammuntojen 2021 yhteyshenkilönä toimii Petri Eteläniemi. Petri Eteläniemi, 040726 1382, petri.etelaniemi@gmail.com

Paikka:
Aitovuoren 25m ampumarata (Maurinkylänkatu). Kilpailijoita kehotetaan autoilemaan erityistä
varovaisuutta noudattaen, sillä tien varrella on runsaasti asutusta, lemmikkejä ja mm. lapsia
leikkimässä.

