Kymenlaakson ampujien maakuntajaosto

18.12.2018

MAAKUNNAN SEUROJEN YHTEINEN KALENTERIKOKOUS, ilma-aseet, talvija syksy 2019
ASIAT
Aika: Tiistaina 18.12.2018 klo 18.25.00– 19.53
Paikka: Pohjolatalon sisäampumarata, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola
Läsnä seurojen edustajat: KuusA, KAS, KouMAS.
Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Toikka
Käsiteltävät asiat:
1. Avoimet ilma-aseiden maakunnan sarja / mestaruuskilpailuiden ajankohdat ja
järjestäjät.
Ilma-asekausi 2019
to 10.1.
MyA ik
to 10.1.
KAS ip
ma 14.1.
MyA Liikkuva maali 10 m, os. Sairaalankaari 13 A, 46860 Anjalankoski
to 17.1.
KuusA ik/ip
to 24.1.
KouMAS ip
to 24.1
MyA ik
to 31.1
MYA ik
ti 7.2
KouMAS ip /ik
9.-10.2
Kaakkois-Suomen Aluemestaruuskilpailut ik/ip, Kotka
to 14.2
KuusA ik 3x20ls ja makuukilpailu
su 17.2
KAS ilma-olympiapistoolin Aluemestaruuskilpailu
ma 18.2
MyA Liikkuva maali 10 m
to 21.2
KuusA ik/ip
2.-3.3
Ilma-aseiden joukkue SM
to 7.3
KouMAS ip
to 7.3
KuusA ik 3x20ls ja makuu
ma 11.3
MyA Liikkuva maali 10 m
to 14.3
MyA ik
to 14.3
KouMAS ip
la-pe 16-17.3 Aluemestaruuskilpailu, 3x20 , makuu ja tukisarjat ip ja ik
to 21.3
KAS ik/ip ja reserviläisten pm kilpailu
to 28.3
KuusA maakunnanmestaruuskilpailu ik/ip
5.-7.4
Ilmakiväärin ja ilmapistoolin SM-kilpailu
to 17.10
KAS ip

to 17.10
to 24.10
to 31.10
to 7.11
to 14.11
to 21.11
to 28.11
to 28.11
ti 10.12
to 12.12

MyA ik
KuusA ik/ip
KuusA ik 3x20ls ja makuu
MyA ik
KouMAS ik/ip
KuusA ik/ip
MyA ik
KAS ip
KouMAS ik/ip
KuusA ik 3x20ls Maakunnan mestaruuskilpailu

Ilma-aseiden sarjakilpailuun lasketaan kauden kolme parasta tulosta
2. Vuoden 2019 sisäratakausi ruutiaseilla
la –.-KuusA:n Kulho (Tammi-helmikuu) tulee kilpailukutsu
la 23.2
KouMAS
tulee kilpailukutsu
la 2.3
KouMAS
tulee kilpailukutsu
la 23.3
KouMAS
tulee kilpailukutsu
la --.-KuusA, sisäratakauden avauskilpailu (Lokakuu) tulee kilpailukutsu
la 16.11
KouMAS
tulee kilpailukutsu
Maakunnan ruutiasekilpailut pistoolilla 30+30 ls. Sarjakilpailuun lasketaan kauden
kolme parasta tulosta.
3. Maakunnallisten ilma-asekilpailujen alkamisajat
Kilpailut alkavat klo 17.00. Jos järjestävällä seuralla on rata ja toimitsijat
valmiina niin kilpailun voi aloittaa klo 16.30.
Kilpailuun pitää ilmoittautua klo 19.00 mennessä.
Sarjakilpailut järjestetään kaudella 2019 non-stop systeemillä.
4. Sarja- ja maakunnan mestaruuskilpailujen osanottomaksut
Ilma-aseiden sarjakilpailut v 2019
Aikuiset – M/N16-sarjat 7 euroa, tukisarjat 3 euroa.
Maakunnan mestaruuskilpailut:
Aikuiset 12 euroa, nuoret 5 euroa.
Joukkueet: Kaikki sarjat ja lajit 18 euroa.
Palkitaan joukkueet 1-3, jaetaan mitalit joukkueen jäsenille
5. Vuoden 2018 osallistumismaksut
Vuoden 2018 osallistumismaksut laskuttaa Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura ry.

6. Palkintoraha
Vetovastuullinen seura kerää 1€/suoritus, pois lukien tukisarjat ja maakunnan
mestaruuskilpailut. Palkintorahasta ylijäävä määrä jaetaan nuorille stipendinä
vetovastuullisen seuran ohjeistamana. Stipendit jaetaan kaikille M16/N16- 20 sarjan
ampujille, jotka ovat osallistuneet vähintään kolmeen kilpailuun/lajiin kauden aikana.
Urheilija on oikeutettu vain yhteen stipendiin kauden aikana.
7. Palkintojen jaot
Maakunnan mestaruuskisojen järjestäjä varaa maakunnan omat mitalit ja jakaa ne heti
kisoissa henkilökohtaisten sarjojen osalta. Joukkuemitalit jaetaan samalla kertaa,
liimataan tarrat mitalien taakse kaikissa sarjoissa, siten ei jää turhia mitaleita.
Sarjakilpailuiden mitalit ja stipendit jaetaan myöhemmin.
M/N- ja vanhemmissa sarjoissa ei jaeta mitaleita, vain nuorille jaetaan.
Palkitaan kauden lopuksi vuoden paras kultahippu, nuori ja aikuinen ampuja sekä
kiväärissä että pistoolissa.
8. Maakunnan vetovastuu v. 2019
Maakunnan vetovastuu vuonna 2019 on Kotkan Ampumaseura ry.
Tulokset lähetetään tuloskoontia varten s.postiosoitteeseen:
Niklas.Anckar@steweco.fi
9. Muut asiat
− Kauden aikana saa ampua useammassa sarjassa
− SAL:n sarjojen lisäksi sarja Y80
− Pyritään järjestämään maakunnan ruuti/ilma-aseleirejä
− Maakunnan kaikissa kilpailuissa kaukoputken käyttö sekä tukisarjalaisten
avustaminen on sallittu.
− Maakunnan sarjakilpailuissa osallistuttava vähintään yhteen vieraan seuran
järjestämään kilpailuun tullakseen palkituksi.
− Järjestäjä ,KAS kutsuu seurat keväällä kokoon, jolloin päätetään kesän kisojen
järjestäjät sekä ajankohdat.
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53
Jakelu
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