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HYVÄT AMPUMAURHEILUN YSTÄVÄT
Nyt kun vuosikymmen on vaihtunut, katsoessamme mennyttä vuosikymmentä taaksepäin se
oli seurallemme ampumaurheilullisesti tasaisen menestyksellinen niin SAL:n kuin SML:n
lajien parissa. Myös Tarhakujan ilma-aseradan toiminta on vakiinnuttanut muotonsa ja
tapansa toimia palvellen käyttäjiään tarkoituksenmukaisesti.
Heinjoen ampumaurheilukeskuksen rakennustyöt etenevät vuosi vuodelta ja toiveissa olisi
päästä ampumaan ensimmäiset laukaukset 50m kivääri- / pistooliradalla tulevan kesän
aikana.
Elektronistentaululaitteistojen lisääntymiseen olemme pystyneet vastaamaan hyvin jo alusta
alkaen. Harrastuspaikkojen rakentaminen, kunnossapito ja siisteys lisäävät toiminnan
mielekkyyttä. Ja on myös syytä muistaa, että jo käytössä olevat radat ja laitteet vaativat aika
ajoin päivittämistä pystyäksemme tarjoamaan asianmukaiset olosuhteet mielekkäälle
harrastamiselle sekä kilpailujen järjestämiselle.
Heinjoen ampumaurheilukeskuksen merkitys korostuu entisestään tulevina vuosina niin
alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, joten tekijöitä ja osaajia tarvitaan jatkossakin.
Lajiharjoittelun ohessa kilpailutuomari- ja ohjaajatehtävät ovat arvokasta toimintaa seuran
hyväksi. Tämän vuoden alussa SAL:n käyttöönottama Kilpailu- ja tilastopalvelu (Kiti) vaatii
aktiivisilta kilpailutoiminnassa mukana olevilta hieman perehtymistä, mutta siitäkin selvitään.
Jotta harrastaminen pysyisi mielekkäänä ja voisimme vastata alkaneen vuosikymmenen
haasteisiin, vaatii se meiltä rakentavaa yhteistyötä seuran jaostojen ja jäsenten kesken.
Samalla ei ole syytä unohtaa kiittää kaikenlaisiin isompiin ja pienempiin talkoisiin
osallistuneita. Tai unohtaa tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme tai seuramme
vastuuhenkilöitä vuosien ajoilta.
Tässä yhteydessä haluan kiittää Teitä kaikkia panoksistanne seuramme eteen.
Kaiken kaikkiaan meillä menee hyvin harrastuksemme parissa, joten voinen hyvillä mielin
toivottaa kaikille menestyksellistä, antoisaa ja osumarikasta vuotta 2020 ampumaurheilun
puuhasteluissa.
Heikki Pääkkönen
puheenjohtaja

Hallituksen kokoonpano 2020
Puheenjohtaja
Heikki Pääkkönen
� 044 5566355
✉ heikki.paakkonen@kams.f

Varapuheenjohtaja
Tapio Kajan
� 040 5537591
✉ tapio.kajan@kams.f

Koulutusosasto
Pekka Nenonen
✉ pekka.nenonen@kams.f

Pistoolijaosto
Mika Welling
� 040 5753149
✉ mika.welling@gmail.com

Kiväärijaosto
Tomi Taattola
� 044 5852638
✉ tomi.taattola@kams.f

Riistamaalijaosto
Keijo Aalto
� 050 4028557
✉ keijoaalto.kams@gmail.com

Talousosasto
Timo Lassila
� 050 4333834
✉ timo.p.lassila@gmail.com

Huolto-osasto, avain- ja rata-asiat
Pertti Kunranta
� 0400 672555
✉ pertti.kunranta@hotmail.com

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
y-tunnus 1756502-4
www.kams.f
Yhteystiedot:
✉ sihteeri@kams.f

Maksut
Jäsenmaksu
• Aikuiset 85 €/vuosi (100 € SML + SAL)
• Alle 20-vuotiaat: 30 €/vuosi

Liittymismaksu
• Aikuiset: 100 €
• Alle 20-vuotiaat: 25 €

Kannattajajäsenmaksu
• Henkilöjäsenet: 85 €
• Yhteisöt: 50 €

Ainaisjäsenmaksu
• Aikuiset: 20-kertainen jäsenmaksu
• Alle 20-vuotiaat: 30 euroa niin monelta vuodelta kunnes täyttää 20 ja loput
jäljellä olevista vuosista 85€, tai 100€ kuuluessa molempiin lajiliittoihin

Taulumaksut
• Elektronisten taulujen käyttömaksu 15 € / jäsen / kausi (1.1.-31.12.)
• Koskee kaikkia elektronisia taululaitteita (ulko- ja sisäradat)
• Elektronisten Sius-laitteiden taustapahvien maksu 0,50 € / kpl
• Pahvisten nauhataulujen maksu 0,10 € / taulu

Seuran tilinumero FI35 5600 0540 0147 87
Viitenumerot
•
•
•
•
•
•

8604 Pistoolijaosto
8701 Kiväärijaosto
8808 Riistamaalijaosto kilp. osanottomaksut
8905 Koulutusosasto
8882 Elektronisten taulujen käyttöoikeusmaksu
8895 Elektronisten etupahvit/taulumaksut

Radoilla kilpailtaessa ampujalla on oltava voimassa oleva lisenssi tai metsästyskortti.
Seuraan kuulumattomilta peritään ratojen käyttömaksu 10 € / kerta (koululaiset 3 € / kerta).
Yritykset ja ryhmät sovitaan erikseen.

Kilpailutulojen tilittäminen
Kukin jaosto käyttää edellisen sivun mukaista viitettä maksaessaan tilityksen seuran
tilille FI35 5600 0540 0147 87 ja tekee erillisen selvityksen kilpailutuloista
(kilpailijoiden määrä x osallistumismaksu, taulutulot, mahdolliset kanttiinitulot,
päivämäärä ja tilittäjä). Tositeaineisto on toimitettava sihteerille. Kuluja ei vähennetä
tuloista, vaan kuitit liitetään tilitykseen. Rahastonhoitaja maksaa ne sitten annetulle
tilille.

Seuran yleiset kokoukset 2020
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
VUOSIKOKOUSKUTSU
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 27.4.2020 klo 18.00 ilma-aseradalla (Tarhakuja 1, Kuopio).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. kohdassa mainitut asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
SYYSKOKOUSKUTSU
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään 9.11.2020 klo 18.00 ilma-aseradalla (Tarhakuja 1, Kuopio).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Kiväärijaosto
Kiväärijaoston toiminta jatkuu pitkälti viime vuoden malliin. Torstaikisat pyörivät vielä
kevätkauden ja jatkuvat jälleen syksyllä. www.kams.f -sivustolta löytyy tarkemmat
ajankohdat kevätkauden kilpailuista, ja syksyn lähestyessä nettisivuja kannattaa
vilkuilla torstaikisojen alkamisesta. Torstaikisoissa lajeina ovat ilmapistooli, ilmakivääri
(pysty, makuu, asennot) sekä ilmaluodikko. Ilmaluodikko ammutaan SAL
ilmakivääritauluun SML luodikkovarusteilla ja aseella. Ilmoittautuminen paikan päällä,
ampumaan pääsee aikavälillä klo 17-20.
Muista kilpailuista ja tapahtumista ilmoitetaan www.kams.fi-nettisivujen etusivulla
olevassa kalenterissa. Kalenteria kannattaa seurata, ettei esimerkiksi ratavaraus selviä
vasta paikanpäällä.
Itse jätän KAMS:n hallituksen tehtävät kuluvan vuoden jälkeen ja keskityn muihin
asioihin. Uusi kiväärijaoston vetäjä valitaan syyskokouksessa: jos tehtävä kiinnostaa
tai siitä on kysyttävää, ole yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Ampumaharrastusta ja kivääriammuntaa en ole lopettamassa,
hallitustehtävät. Satunnaisesti olen käytettävissä kilpailuihin toimitsijaksi.
Parempia osumia kuin viime vuonna!

Tomi Taattola

pelkästään

Ampumaradat
Sisäradat
• Hotelli SawoHousen yhteydessä sijaitseva sisärata ilma-aseille
◦ Ilma-aserata: Tarhakuja 1, 70780 Kuopio
◦ Hotelli SawoHouse: www.sawohouse.f
• Linja-autoaseman alakerta ruutiaseille
Ulkoradat
• Heinjoen rata pistooli- ja riistamaaliammuntaa varten

(pienoiskivääri- ja haulikkoradat valmistuvat myöhemmin)
• Raasion rata Siilinjärvellä haulikkoammuntaa varten

Seuralla ei ole metsästysmaita.

Sisäratojen käyttövuorot
Sisärata ilma-aseille
Radalla on käytössä 2-4 liikkuvan maalin rataa. Muut paikat ovat kiväärin ja pistoolin
käytössä. Poikkeuksena tiistaisin klo 16–22 riistamaalilla on oikeus käyttää
tarvitsemansa määrä ratoja. Torstaisin klo 16–22 koko rata on varattu kiväärin ja
pistoolin käyttöön. Kilpailuista ja muista tilaisuuksista sisäradalla tiedotetaan seuran
nettisivuilla (www.kams.f).

Linja-autoaseman alakerta ruutiaseille
ma

08.00–12.00
12.00–16.00
16.00–21.00

kivääri
pistooli
riistamaali

ti

08.00–12.00
13.00–16.00
16.00–21.00

pistooli
Kuopion Vartiointipalvelu Oy (kk:n 1. tiistai)
Kuopion taksiautoilijat (muut tiistait)
reserviläiset

ke

08.00–12.00
12.00–16.00
16.00–21.00

riistamaali
kivääri
pistooli

to

08.00–12.00
12.00–16.00
16.00–19.00
19.00–21.00

pistooli
kivääri
riistamaali
Armoria Savon Mutka (kk:n 1. torstai)

pe

08.00–12.00
12.00–16.00
16.00–21.00

riistamaali
pistooli
kivääri

la

08.00–12.00
12.00–16.00
16.00–21.00

riistamaali
KUAS
kivääri

su

08.00–12.00
12.00–16.00
16.00–21.00

kivääri
KUAS
pistooli

Harjoitukset sallittu myös muina aikoina, jos vuoroja on vapaana.
Muistathan merkitä käyntisi aina vieraskirjaan käyttökertojen tilastointia varten kaikilla
ampumaradoilla.

Heinjoen ampumaradan ratavuorojen
viikkokalenteri 2020
Klo
Ma 8.00-21.00

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Hirviradat I ja II
(100 m / 75 m
liikkuvanmaalin radat)

Luodikkorata
(100 m) Savitie 118
Riistamaaliradat + huoltorakennus

Kams Harjoitus/kilpailu, rata I

8.00-15.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Harjoitus / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Pienoiskivääri- ja 50m-pistooliampujat

8.00-21.00

Kams Harjoitus/kilpailu, rata I

8.00-15.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Harjoitus / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Kams Hirvenjuoksu / -hiihto

8.00-21.00

Kams Harjoitus/kilpailu, rata I

Kuopion Urheiluampumaseura

8.00-15.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Harjoitus / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00

Rhy ampumakoe, rata II

Rhy aseenkohdistaminen

8.00-21.00

Kams Harjoitus/kilpailu, rata I

8.00-13.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Harjoitus / kilpailu / aseidenkohdistus

13.00-17.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Kams Riistamaali harjoitus/kilpailu

17.00-21.00

Kuopion rhy:n harjoittelu kaikille

8.00-21.00

Kams Harjoitus/kilpailu, rata I

8.00-15.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Harjoitus / kilpailu / aseidenkohdistus

15.00-21.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Pienoiskivääri- ja 50m-pistooliampujat

9.00-18.00

Kams Harjoitus/kilpailu, rata I

9.00-18.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

12.00-18.00

Kams Harjoitus/kilpailu, rata I

12.00-18.00

Rhy Seurojen kilp ja harj. rata II

Harjoitus / kilpailu / aseidenkohdistus

Harjoitus / kilpailu / aseidenkohdistus

Rata II (75m) varattu Kuopion ja
Karttulan rhy:n seuroille sekä
yhdistysten ampumakokeita varten.
Radalla I on elektroniset taululaitteet,
ja se on vain kilpa-ampujien käytössä

Kams:n kilpailut Jäsenlehdessä olevien erillislistojen ja www.kams.f-sivuston mukaisesti
kaikilla radoilla. Huom! Poikkeukset vuorojärjestykseen koko vuoden taulukossa
(www.kams.f).

Ratojen sijoituspaikkaluvan mukaiset käyttöajat

Ma – pe
La
Su

8 – 21
9 – 18
12 – 18

Villikarjurata
Pistoolirata
(50 m liikkuvanmaalin radat) (25 m) Savitie 101

Pienoiskiväärirata

Ma 8.00-21.00

Kams harjoitus/kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoitus / kilpailu

Rataa rakennetaan

Ti

8.00-21.00

Kams harjoitus/kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoitus / kilpailu

Ke 8.00-21.00

Kams harjoitus/kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoitus / kilpailu

To

8.00-21.00

Kams harjoitus/kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoitus / kilpailu

Pe 8.00-21.00

Kams harjoitus/kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoitus / kilpailu

La

Kams harjoitus/kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoitus / kilpailu

Su 12.00-18.00 Kams harjoitus/kilpailu
rata 1 ja 2

Kams harjoitus / kilpailu

Klo

9.00-18.00

(50 m) Savitie 95

Radalla 2 on elektroniset
taululaitteet, ja se on vain
kilpa-ampujien käytössä.
Radalla 1 on pahvitaulut, ja se
on normaalissa käytössä
metsästysseuroille liikkuvaa
50 m hirviammuntaa varten.

Kams:n kilpailut Jäsenlehdessä olevien erillislistojen ja www.kams.f-sivuston mukaisesti
kaikilla radoilla. Huom! Poikkeukset vuorojärjestykseen koko vuoden taulukossa
(www.kams.f).

Ratasäännöt
Sisärata (ilma-aseet)
• Luoti max 4,5 mm
• Lähtönopeus max 200 m/s
Sisärata (ruutiaseet)
• Pistooli .22lr - .45 acp
• Revolveri .22lr - .38 spesial
• Pienoiskivääri .22 lr
Lyijy- ja vaippaluodit sallittu. Vaippaluoteja käytettäessä silmäsuojaimien käyttö kaikilla
radalla olevilla pakollista. Magneettiin reagoivat patruunat kielletty

Heinjoki (pistooli)
• Pistooli .22lr - 9mm
• Revolveri .22lr - .38 spesial
Heinjoki (villikarju ja pienoishirvi)
• Pienoiskivääri .22 lr
Kaikilla radoilla
• Merkitse käyntisi vieraskirjaan.
• Määräysten rikkojille radan käyttökielto. Kaikki rikkeet ilmoitetaan poliisille.

Heinjoen ampumaradoilla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ennen ampumista varmista, että tuloportin varoitusmerkki on nostettu ylös.
Rata-aluella liikkuessa aseen lukko on pidettävä aina avattuna.
Aseen lukon saa sulkea vain ampumasuorituksessa ampumakatoksessa.
Noudata aina suurta varovaisuutta. Älä missään vaiheessa suuntaa aseen
piippua toista kohti. Jos huomaat turvallisuusriskin, puutu siihen heti.
Aseella saa tähdätä vain siihen varatulla ampumapaikalla.
Ampuminen on sallittu vain ampumakatosten sisältä.
Ampuminen on luvallista vain pahvitauluun eikä minkäänlaiseen mahdollista
kimpoamista aiheuttavaan materiaaliin esim. metalliin.
Taulut saa sijoittaa vain niihin varattuihin kehikoihin, ja luodin osuma-alue ei saa
ulottua kehikkoon asti.
Numeroidut kehikot on varattu vain kilpailu- ja harjoituskilpailukäyttöön.
Kehikoiden tms. rakennelmien pystyttäminen ja ampuminen ampumakatoksen
ja näyttösuojan välimaastoon on ehdottomasti kielletty.
Haulikolla ampuminen on kielletty Heinjoen alueella (koskee myös täytteisiä
patruunoita).
Sarjatulen ampuminen on kielletty.
Ammunnan jälkeen hylsyt ja roskat on kerättävä niille varattuihin astioihin.
Ammutut laukaisumäärät ja ampujien lukumäärä on aina merkittävä
ratavihkoon.
Viimeinen radalta poistuja vastaa, että luukut ja ovet on suljettu sekä
varoitusmerkki laskettu alas, ja lukitsee riimuportin.
Rikkinäisistä laitteista ja ilkivallasta on ilmoitettava rata- tai lajivastaavalle.

Pistoolijaosto
Mika Welling

040 5753149

Pekka Nenonen 044 9145151

Vuosi 2020 käynnistyy tammikuussa Kalakukkokisoilla ja helmikuun alussa ammutaan
Kuopiossa reserviläisten ilma-aseiden piirimestaruuskisat. Keväällä on tarkoitus
järjestää perinteiset ruutipistoolilajien Sisäratapäivät Maaningan uudella sisäradalla.
Heinjoen 25 metrin pistooliradalla ammutaan kevätkisat toukokuussa ja
aluemestaruuskilpailut elokuussa. Viikkokisat ammutaan touko-syyskuussa tuttuun
tapaan keskiviikkoisin. Seura osallistuu SAL:n Pistoolijaoston järjestämään
ilmapistoolin sarjakilpailuun kolmella joukkueella. Viime vuonnahan KAMSin joukkue
voitti 1. sijan Y-Suomi-sarjassa.
Pyrimme saamaan seuraan lisää pistooliampujia, joko uusia aloittelijoita tai jo joskus
pistooliammuntaa harrastaneita. Uudet kiinnostuneet voivat tulla tutustumaan ilmaaseradalle ohjattuun kokeiluun ottamalla yhteyttä jaoksen vetäjään. Keskiviikkoiset
harjoitukset sekä torstaikisat jatkuvat tuttuun tapaan ilma-aseradalla. Seurahupparit
on tarkoitus tilata kevään aikana, lisätietoa niistä antavat jaosten vetäjät.
Pistoolijaoksen kuulumisia varten on perustettu Whatsapp-ryhmä, johon pääsee
liittymään KAMS:in aktiivinen pistooliampujajäsen ilmoittamalla jaoksen vetäjälle
Mikalle.
Vakaata kättä ja menestystä vuodelle 2020!
Mika Welling

PISTOOLIJAOKSEN KILPAILUOHJELMA 2020
20PISTOOLIJAOKSEN KILPAILUOHJELMA 2020
SISÄRATA, KEVÄT
Ilma-aserata (Sawohouse): torstaikisat klo 17-19 tammikuu-toukokuu
Ruutiaserata (linja-autoasema): keskiviikkoisin klo 17-20 pienoispistooli
18.-19.1. Kalakukkokisat, Kuopio
2.2. Pohjois-Savon reserviläisten ilma-aseiden piirinmestaruuskilpailut, Kuopio
8.2. Itä-Suomen alueen ilmapistoolin ja -kiväärin AM-kilpailu, Joensuu
1.3. Pohjois-Savon reserviläispiirien vakio- ja 25 m:n pistoolin PM-kisat, Maaninka
8.3. Pohjois-Savon reserviläispiirien pistoolipika ja isopistoolin PM-kisat, Maaninka
14.-15.3. Reserviläisten ilma-asemestaruuskilpailut, Kuusankoski
25.4. Sisäratapäivät, Maaninka
ULKORATA, KESÄ
Heinjoen 25 m pistoolirata: toukokuu-syyskuu keskiviikkoisin klo 17-21 KAMSin
sarjakilpailu
23.5. Heinjoen kevätkisa, Kuopio
29.8. Pistoolilajien aluemestaruuskilpailut, Kuopio
7.-8.3. Ilmakiväärin ja ilmapistoolin Pari SM, Ylihärmä
22.-23.2. Ilma-aseiden joukkue SM-kilpailu 2020, Mikkeli
3.-5.4. Ilmakiväärin ja ilmapistoolin SM-kilpailu, Turku
14.-16.8. 25 ja 50 m pistoolilajien SM, Mikkeli
31.7.-3.8. 25 ja 50 m pistoolilajien SM ikäkausisarjat, Leppävesi
21.-23.8. Reservin ampumamestaruuskisat, Hollola
SISÄRATA, SYKSY
Ilma-aserata: torstaikisat klo 17-19 syyskuu-joulukuu
Ruutiaserata: keskiviikkoisin klo 17-20 pienoispistooli
KAMS-kilpailukalenteri osoitteessa: www.kams.f
SAL-kilpailukalenteri osoitteessa: www.ampumaurheiluliitto.f/kalenteri/kilpailut
Reserviläisten kilpailukalenteri osoitteessa: www.resul.f/kilpailikalenteri-2020

Hyvät seuramme riistamaalin ampujat
ja metsästäjäjäsenet,
Kulunut vuosi päättyi taas loisteliaissa merkeissä. Mestareita ja mitalisteja leivottiin
piirikunnallisissa ja valtakunnallisissa koitoksissa. Onnea heille ja kisoihin
osallistuneille kaikille tasapuolisesti.
Tulevana vuonna tulemme järjestämään taas useita kilpailuja sisäradalla Tarhakujalla
ja ulkoradoilla Heinjoella Savitiellä. Kilpailuja on monella tasolla seuran omia,
paikallisia, piirikunnallisia, alueellisia ja valtakunnallisia SM-tason koitoksia.
Aktiivinen toiminta vaatii aktiivisten jäsenten läsnäoloa ja vähemmän aktiivistenkin
saapumista paikalle vaikka vain sivustaseuraajaksi katsojaksi. Valitettavan usein
kisakoneistot ovat jääneet muutaman aktiivin harteille ja organisoimaksi.
Kisakoneiston on pakko uudistua ja siksi toivon saavamme uusia henkilöitä
tutustumaan ja ehkä toivottavasti mukaan osallistumaan toimintaan. Kisan järjestelyt ja
tehtävät eivät paikan päällä ole mitään ylipääsemättömän vaikeita, ja mukavassa
porukassa saa ohjeita ja oppeja, miten tehtävistä suoriutuu helpoiten.
Kilpailutuomareiden osalta olemme täysin omavaraisia ja heille kaikille löytyy
varahenkilö, jos aikaisemmin tehtäviä hoitanut on estynyt. Toki uusia koulutetaan
jatkuvasti, sekä vanhempia pätevöitetään jatkuvasti koulutuksella.
Kaikissa KAMS:n Riistamaalijaoksen järjestämissä kisoissa on järjestetty kahvio, ja
tätä perinnettä tullaan jatkossakin pitämään yllä. Joten jos mikään muu ei
kilpailutoiminnassa kiinnosta, poiketkaa silti kohtuuhintaisille kahveille. Kahvion
tarjonta on kilpailun järjestelyihin osallistuvalle kisatoimitsijoille ilmaista.
Kilpailuissa kaivataan aina toimeliaita toimitsijoita kaikissa lajeissa. Kilpailuissa
tehtävät eivät ole mitenkään vaikeita, kaikille käsille, jaloille ja silmille on käyttöä, jotta
kisat saadaan kunnialla läpi tulevana vuonna 2020. Jo nyt kannattaa merkitä
kalenteriin ensi kesän tärkeimmät kilpailut:
- SML:n kesän luotilajien ISM 27.6.2020
- SAL liikkuvan maalin ikämiesten (ja -naisten) SM 14.-16.8.2020
Tervetuloa kisoihin!
Keijo Aalto
Riistamaalijaos

Riistamaalikilpailut 2020
8.-9.2.2020

SVA mestaruuskilpailut 10 m Jurva

15.2.2020

10:00 – 20:00 aluemestaruuskilpailut 10 m

18.2.2020

16:00 – 20:00 SML cup 1/3 Kuopio

22.2.2020

10:00 Avoin nonstop SML ilma-aseet Suonenjoki

23.2.2020

10:00 Piiriottelu PS-KS Suonenjoki

29.2.-1.3.2020

SAL Liikkuvamaali SM-kilpailu ikämiehet Lappeenranta

7.3.2020

10:00 SML ilma-asekatsastus Nilsiä

7.-8.3.2020

SAL Liikkuvamaali SM-kilpailu M N ja nuoret Lappeenranta

10.3.2020

16:00 – 20:00 SML cup 2/3 Kuopio

15.3.2020

10:00 – 16:00 Ilma-asekatsastus Kuopio

28.3.2020

SML Itä-Suomenmestaruus Joensuu

31.3.2020

16:00 – 20:00 SML cup 3/3 Kuopio

4.4.2020

10:00 Avoin nonstop SML ilma-aseet Sonkajärvi

12.5.2020

16:00 – 20:00 SAL LM 50m+100m cup 1/5, Kuopio

23.5.2020

10:00 – 16:00 SML Piiriottelu PS-KS, Suonenjoki

26.5.2020

16:00 – 20:00 SAL LM 50m+100m cup 2/5, Kuopio

4.6.2020

SML Hirvi, Luodikko ja pikkuhirvi cup 1/3, Kuopio

6.6.2020

10:00 – 16:00 SML kats. Nilsiä

9.6.2020

16:00 – 20:00 SAL LM 50m+100m cup 3/5, Kuopio

18.6.2020

SML Hirvi, Luodikko ja pikkuhirvi cup 2/3, Kuopio

23.6.2020

16:00 – 20:00 SAL LM 50m+100m cup 4/5, Kuopio

27.6.2020

10:00 – 1800 SML ISM Hirvi, luodikko ja pikkuhirvi, Kuopio

5.7.2020

10:00 – 16:00 SML PM Hirvi, luodikko ja pikkuhirvi, Iisalmi

7.7.2020

16:00 – 20:00 SAL LM 50m+100m cup 5/5, Kuopio

10.-12.7.2020

SVA mestaruuskilpailu Sipoo

16.7.2020

SML Hirvi, Luodikko ja pikkuhirvi cup 3/3, Kuopio

25-28.7.19

SML SM-kilpailut, Pessalompolo

1.2.8.2020

SAL SM M/N/Nu, lm 50 / 100m Inkoo

8.8.2020

9:00 – 18:00 SAL LM Aluemestaruuskilpailu 50/100 m, Kuopio

14.-16.8.2020

SAL SM M50+, lm 50 / 100 m Kuopio

Lajivastaavat
• SML luodikko, kesällä ja talvella: Marko Sikanen, Niko Sikanen ja Mika
•
•
•
•

Mankinen
SML hirvi, kesällä ja talvella: Matti Räsänen ja Hannu Viljakainen
SML pikkuhirvi: Janne Matikainen
SAL lajit: Juha Väätäinen ja Markku Jetsonen
SML hirvenjuoksu ja -hiihto: Ari Turkia

Maksut
• Cup-kilpailut ja seuranmestaruuskilpailu 6 €, nuoret 3 €
• SML katsastuskilpailut 12 € , nuoret 5 €
• Kansallinen 17 €

Hirvenjuoksun ja -hiihdon toimintaohjelma 2020
Jäsentenväliset cup- ja harjoituskilpailut Heinjoella tiistaisin klo 17.30, sääntöjen
mukaisin sarjoin.
Pvm

Arvo

Valvoja

7.3.

KuRhy mestaruus

Ari Turkia, Arto Huttunen

8.3.

KAMS mestaruus

Ari Turkia

HIIHDOT

Asetta ei kuljeteta mukana.
20.-22.3.

SM-kisat

KAJAANI

28.4.

Harjoitus

Tauno Karhatsu

5.5.

Harjoitus

Markku Rissanen

12.5.

Cup 1/6

Seppo Turunen

19.5.

Harjoitus

Veikko Savolainen

26.5.

Cup 2/6

Arto Huttunen

2.6.

Harjoitus

Reino Kämäräinen

7.6.

SM-KATSASTUS

Ari Turkia

9.6.

Cup 3/6

Esa Savolainen

16.6.

Harjoitus

Erkki Hiltunen

23.6.

Cup 4/6

Ville Laakkonen

28.6.

SM-KATSASTUS

Pihkainmäen em. / Ari
Turkia

30.6.

Harjoitus

Reino Lempinen

7.7.

Cup 5/6

Matti Kröger

14.7.

Harjoitus

Olavi Rissanen

21.7.

Harjoitus

Eemeli Laakkonen

28.7.

Cup 6/6

Ari Turkia

4.8.

KAMS mestaruus

Ari Turkia

7.-9.8.

SM-kisat

Alastaro

11.8.

KuRhy mestaruus

Ari Turkia, Arto Huttunen

JUOKSUT

18.8 -> Harjoitukset jatkuvat tiistaisin lokakuulle, kunnes Läsnäolijat
pimeä estää ne.

Cup-kisan kolme parasta tulosta huomioidaan, ja kaikki vähintään kolme kisaa
käyneet palkitaan.
Kilpailumaksu 7 euroa, nuoret 4 euroa.

Valvoja määrää tarvittavat toimitsijat ja nimeää tehtävät. Valvoja vastaa, että varusteet
palautetaan paikoilleen, merkitsee laukaisumäärät ja lukitsee tilat.
Vuorollaan estynyt toimitsija värvää itselleen sijaisen.
Tiedotus muutoksista ja yhteisistä asioista ilmoitetaan pääsääntöisesti tekstiviestinä.
Huolehdi ajantasainen puhelinnumerosi Arille, puh. 044 3831647.

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
Petronlahdentie 19
72100 Karttula
JÄSENHAKEMUSLOMAKE
HAEN SEURANNE JÄSENYYTTÄ
Nimi: _____________________________________________________________________
Henkilötunnus: __________________________
Lähiosoite: ________________________________________________________________
Postinumero: __________________________ Postitoimipaikka: ____________________
Puhelin: _______________________________
Ampumalajit joista olen kiinnostunut:
Kivääri

__

(Pienoiskivääri, Ilmakivääri)

Riistamaali

__

(Olympiakivääri, Ilmahirvi, Ilmaluodikko, Luodikko, Hirvi)

Pistooli

__

(Isopistooli, Pienoispistooli, Olympiapistooli, Ilmapistooli)

Haulikko

__

(Trap, Skeet)

Perustelut miksi haluan harrastaa ko. lajia: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Minulle tulee Urheiluampuja-lehti
Minulle tulee JAHTI-lehti

__
__

Haluan kuulua Suomen Ampumaurheiluliittoon __ ja/tai Suomen Metsästäjäliittoon __
Päiväys ja paikka: _____________________________________________
Allekirjoitus: _________________________________________________
Nimen selvennys: _____________________________________________
Suosittelijat (kaksi seuran hallituksen tuntemaa henkilöä):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Hakijan ollessa alle 18-vuotias, vanhemman tai huoltajan allekirjoitus:
Päiväys ja paikka: _____________________________________________
Allekirjoitus: _________________________________________________
Nimenselvennys: _____________________________________________
Hakija on hyväksytty Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n jäseneksi
Päiväys: ____________________ Puheenjohtaja: ____________________________
Henkilötietoja käsitellään www.kams.f -sivustolla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kiitos kaikille tukijoillemme!
Suuri kiitos niille liikkeille ja yrityksille, jotka olette mainoksillanne mahdollistaneet
tämän lehden julkaisemisen ja samalla tukeneet urheilumuotoamme.
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry

