HAULIKKOAMMUNNAN
SM-KILPAILUT 100 V
7.6.2009
Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä kun ammuttiin
ensimmäisen kerrran haulikon SM:ä. SAL:n haulikkojaoston sekä SSG:n ja
FSK:n toimesta järjestetään

Suurtapahtuma ja Juhlakilpailu
SSG:n radalla sunnuntaina 7.6 klo 10.00
Tule mukaan ainutlaatuiseen tapahtumaan juhlistamaan ensimmäistä satasta. Juhlakilpailu
ammutaan alkuperäisin säännöin (samat säännöt kuin Lontoon olympialaisissa 1908).
Kilpailu sopii niin skeettareille, trappareille kuin sportingampujillekin. Säännöt ohessa.

Aika:
Paikka:
Kiekot:
Patruunat:
Sarjat:
Hinta:
Palkinnot:
Ilmoittaituminen:

sunnuntai 7.6 klo. 10.00
Sipoon Keskusampumarata
Max. 80 kiekkoa
normaali 24 g
Kaksi sarjaa: Päällekkäispiippuiset ja rinnakkaispiippuiset haulikot.
25 €. Hintaan sisältyy kilpailun sininen juhla pikee paita.
Alkuperäisen kokoiset ja näköiset mitalit.
Varmista osallistumisesi ilmoittautumalla viimeistään 3.6 mennessä.
affeco@sci.fi Jälki-ilmoittautuneita otetaan mikäli mahtuu viimeistään
puoli tuntia ennen kilpailua. Normaali lisenssikäytäntö.

Täytelaji:

Nonstop ”tupla”-kilpailu Monte Carlo-järjestelmällä (viisi ”tuplaa”
viideltä eri ampumamatkalta). Täytelajiin voi osallistua myös
metsästäjät. Kaikki täyteen ampuneet ampuvat finaalin. Muston
lahjoittamia hienoja palkintoja.

Paikalla mm. Sako, Urheiluase, Juhani Sinisalo, Fenno Arms, Musto jne...
Mahdollisuus huoltaa aseita ja koeampua uutuuksia.
Paikalla myös haulikkosimulaattori, joten perheen junnut ja vaimo/mies mukaan.
Paviljongissa SAL:n 90 v-juhlanäyttely terästettynä haulikkoammunta-aineistolla.
SAL tarjoaa 90-v kakkukahvit.
Sporting- ja Compak-rata auki.
Paikalla olympiavoittaja SATU Mäkelä-Nummela

TERVETULOA

100 v Juhlakilpailun säännöt:
Haulikon SM 100 v juhlakilpailu ammutaan v. 1908 Lontoon olympialaisten sääntöjen
mukaan.
Kilpailussa kaksi sarjaa: rinnakkaispiippuisille haulikoille ja päällekkäispiippuisille. Ei
ikäsarjoja.
Radalla normaalit 15 heitintä. Heittopituus 50 m.
Valmiusasento kuten metsästystrapissa (aseen perä kainalon alapuolella),
Normaali kiekkopatruuna 24 g. Kaksi patruunaa/kiekko
Normaali oranssi kiekko.
Kilpailu käsittää 80 kiekkoa, jotka ammutaan seuraavasti:
Kaikki ampuvat kaksi 10 kiekon kierrosta. (yht 20 kiekkoa)
Tämän jälkeen n. 50% ampujista karsitaan pois.
Jäljelle jääneet ampuvat kaksi 15 kiekon sarjaa. (yht. 30 kiekkoa)
Tämän jälkeen n. 50% ampujista karsitaan pois.
Jäljelle jääneet ampuvat ensin 20 kiekon kierroksen
Tämän jälkeen ammutaan yksi 10 kiekon kierros, kaksi miestä kerrallaan. Tämä
ammutaan seuraavasti:
- ensimmäinen ampuja ampuu paikalta 2 viisi kiekkoa heitinryhmistä 1, 2 ja 3
- toinen ampuja ampuu paikalta 4 viisi kiekkoa heitinryhmistä 3, 4, ja 5
- tämän jälkeen he vaihtavat paikkoja keskenään ja ampuvat loput viisi
kiekkoa
Kaikkien ammuttua tällä tavalla on voittaja on se ampuja jolla on paras
kokonaistulos.
Tasatuloksilla sijoista 1-3 ammutaan pudotusammunta paikalta 3. Kymmenen
kiekkoa heittimistä 1-15.
Muut säännöt normaalit trap-säännöt.

