Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran (KAMS) kiväärijaosto ja
Oy Teema Line Ltd / Kurt Thune
järjestävät yhteistyössä kaksipäiväisen

1. ILMAKIVÄÄRIN KURREN CUP & QUATTRO
KILPAILUTAPAHTUMAN KUOPIOSSA 10.–11.11.2018
KAMS: n uudella ilma-aseradalla osoitteessa Tarhakuja 1 70780 Kuopio
Boutique Hotel Sawo House: n alakerrassa.
Radalla on käytettävissä kymmenen (10) Sius-Ascor EST- taululaitetta,
joten pidä kiirettä varmistaaksesi mukaan pääsysi!
Tule testaamaan syksyn kuntosi Kuopioon!
Ammu vaikka vain yksi startti tai vedä koko Quattro läpi!
Nyt se ei ole ainakaan hinnasta kiinni, vain 10,00 euroa /

startti!

Kilpailulajina on ilmakivääri SAL: n sarjoissa muutamin alla mainituin
poikkeuksin.
1. 60/40 ls makuu (startti 1),
2. 3X20 ls yhdistelmäkilpailuna, (sarjoissa Y70,Y75 ja Y80 2x30 ls) (startti 2)

3. finaaliammunta; (startit 3) nuoremmat, koostuu sarjoista N/M50 ja alaspäin.
jonka kaikki ampuvat loppuun asti (24 ls) finaali komennoin. Kilpailutulokseen
vaaditaan kaksi (2) starttia. Myös yksittäiseen starttiin osallistuminen on
mahdollista.
4. 24 ls ammunta (startit 4), varttuneemmat, käsittää sarjojen N/M 60 ja sitä
kokeneemmat ylöspäin, jossa koe ls aika 5 min ja kilpailuaika 25 min omaan
tahtiin ampuen. Kilpailutulokseen vaaditaan kaksi (2) starttia. Myös
yksittäiseen starttiin osallistuminen on mahdollista.
Tukiampujille: SAL: n sääntöjen ja sarjajaon mukaiset ilmakiväärin ja – pistoolin
tukiammunnat järjestetään sunnuntaina 11.11.2018 ja ammutaan pahvitauluihin,
omia tukia käyttäen.

Kilpailusarjoina ovat SAL: n sarjat henkilökohtaisessa kilpailussa (startit 1 ja 2).
Pistelaskenta suoritetaan sääntöjen mukaisesti (makuu ja finaali / 24 ls ammunnat
kymmenyksillä ja asentokilpailu kokonaisluvuilla). Järjestäjä pidättää oikeuden
yhdistää sarjoja sääntöjen (KY/2017 kohta 5.4) mukaisesti. Joukkuekilpailua ei
järjestetä.
Kilpailijoilla on mahdollisuus osallistua yhteen, kahteen, kolmeen tai neljään starttiin
valintansa mukaan.
QUATTRO kilpailussa sekä finaali- / 24 ls ammunnoissa on kaksi (2) sarjaa;
nuoremmat, joka on tarkoitettu N/M50 ja sitä nuorempien sarjojen urheilijoille ja
varttuneemmat johon kuuluvat N/M60 ja kokeneemmat ampumaurheilijat.
QUATTRO kilpailu koostuu kaikista neljästä (4) startista (makuu-, asento- sekä 2 x
finaali- / 24ls kilpailusta), ja kokonaistulos muodostuu neljän (4) startin
yhteistuloksesta.

PALKINNOT: Lauantain 60 ls makuu ja 3 x 20 / 2 x 30 kilpailuissa palkitaan kolme
parasta sarjoittain/laji KAMS- mitaleilla, sekä lajien kolme parasta tulosta sarjajakoa
huomioimatta Kurren lahjakorteilla.
Sunnuntain finaali- ja 24 ls kilpailuissa palkitaan kahden startin parhaan
yhteistuloksen ampunut kilpailija sarjassaan Kurren lahjakortilla, sekä kaikkien
kahteen starttiin osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) viidenkymmenen (50,00)
euron arvoinen Kurren lahjakortti.

QUATTRO kilpailun voittajat palkitaan sarjoittain Kurren lahjakortilla.
Tukisarjojen ampujille palkintoina on mitaleita ja pokaaleita.

ERIKOISPALKINNOT: Lisäksi palkitaan kunkin ampuma-asennon (ma/po/py) parhaan
yksittäisen 10 laukauksen sarjan ampunut urheilija sarjajakoa huomioimatta, sekä
finaali- ja 24 ls kilpailuissa (1. kierroksella) osuma-arvoltaan parhaan 13. laukauksen
sarjassaan ampunut kilpailija Kurren lahjakortilla.

Kilpailun lajit ja ohjelma:
Lauantai 10.11.2018:
Ilmakivääri 60 ls makuu ja 3x20 (2x30) ls
Sunnuntai 11.11.2018
Kaksi kertaa ilmakiväärin finaaliammunta / 24 laukauksen kilpailu
Ilmakiväärin ja – pistoolin tukisarjat

KILPAILUOHJEET:
SAL: n säännöistä poiketen:
Makuu- ja asentokilpailu käydään yhdistelmäkilpailuna (60/40 +20 +20 tai 2 x 30),
jolloin makuukilpailun 20 /30 ensimmäistä laukausta muodostaa asentokilpailun
makuu osion tuloksen. Ampumajärjestys on tällöin makuukilpailu, polvi- ja
pystyammunta osiot omaan tahtiin ampuen, kokonaisampuma-ajan ollessa 2,5
tuntia. Makuukilpailun jälkeen on tekninen tauko (5 min.), jonka jälkeen polviasento
aloitetaan keskitetysti komennosta, ilman erillistä koelaukaus aikaa. Polvi- ja
pystyasentojen yhdistetty ampuma-aika on 70 min. sisältäen koelaukaukset.
Finaaliammunnassa ammutaan johdetusti komentojen mukaan, kuitenkin sillä
poikkeuksella, että kaikki ampuvat finaalin viimeiseen laukaukseen asti, eikä kukaan
putoa pois. Kilpailijan tulos muodostuu kaikkien laukausten yhteistuloksesta.
Kilpailun valmistautuminen alkaa ampumapaikalle kutsumisella (mahdolliset 13.
laukauksen ratkaisut ammutaan välittömästi ensimmäisten finaali erien päätyttyä)

24 laukausta kilpailussa ajat ovat viisi (5) minuuttia koelaukauksia varten ja
kaksikymmentäviisi (25) minuuttia kilpalaukauksia varten omaan tahtiin ampuen.
Kilpailun valmistautuminen alkaa ampumapaikoille kutsumisella (mahdolliset 13.
laukauksen ratkaisut ammutaan heti ensimmäisten erien päätyttyä)

Ennakkoilmoittautumiset: sähköpostitse 1.11.2018 kello 22.00 mennessä
osoitteeseen kimmo.rytkonen@kams.fi viestikenttään: nimi, seura, sarja ja startit

Osallistumismaksut: Osallistumismaksu on 10,00 euroa/ startti.
Maksetaan käteisellä paikanpäällä.
Jälki-ilmoittautuneita otetaan, mikäli erissä on tilaa ja lisähintana peritään normi
kahvikupposen (2,00 €) hinta.

Eräluettelo: on nähtävissä seuran sivuilla osoitteessa www.kams.fi viimeistään
5.11.2018 alkaen.
Kahviosta: Kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa

Majoitusta: Ampumaradan yläkerrassa on Boutique Hotel Sawo House josta voi
tiedustella tarjoushintaista majoitusta mainitsemalla varauksen yhteydessä
Kurre Cup, puh. +358 505977712, sähköposti: info@sawohouse.fi
www.sawohouse.fi
Radalla on varusteiden säilytys mahdollisuus.

