YRITYSTAPAHTUMA
Hinnasto
Ohjelma I (kesto n. 2 h)
Ilma-aseradalla tai yrityksen omissa tiloissa
tapahtuva IOP-ammunta kaatuviin metallitauluihin ja pisteet näyttäviin paperitauluihin
kahdella IOP-aseella.
Hinta 480 € (10 henkiöä)+20 €/henkilö.
Tarjoilu eri sopimuksen mukaan.
Ohjelma II (kesto n. 2 h)
IOP-Ranking kilpailujen yhteydessä perjantaitai lauantai-iltana Hotelli Ellivuoressa
tarjoushintaan 350 € (10 henkilöä)+
20 €/henkilö, isot ryhmät tarjouksen mukaan.
Muuna aikana hotellin tiloissa 560 € (10 hlö)+
20 €/henkilö, isot ryhmät tarjouksen mukaan.
Ateriat, saunat, majoitus, kokouspalvelut sekä
muut aktiviteetit ja palvelut sopimuksen mukaan.
Tarjouspyynnöt: Hotelli Ellivuori, myyntipalvelu
puh: 010 8351 912, e-mail:sales@ellivuori.fi

Ohjelma III (kesto n. 3 h)
Ruutiaseilla ulkoradalla eri paikkakunnilla.
Aloitus ilma-aseilla, jatko 22 cal. pistooleilla
ja lopuksi isopistooleilla.
Hinta sopimuksen mukaan tarjoilu huomioiden.

Varaukset ja tiedustelut
Veli-Matti Torikka
e-mail: vee-m.torikka@dnainternet.net
puh: 0400-644 147

Lisätietoja
iop.ellivuori.fi

KESÄKAUDEN OLYMPIALAISET
Seinäjoki
Karstula
Säkylä
Hyvinkää
Tampere

03.07.2010
11.07.2010
17.07.2010
31.07.2010
14.08.2010

Suomen Ampumaurheiluliiton kansallinen
olympiapistoolilaji on hyväksytty tukemaan
kansainvälistä lajia. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki cal. 22 short- ja lr-patruunaa
käyttävät ampumaurheilua harrastavat
ampujat, kuten kansallisessa pienoispistooliammunnassa. Ampuma-ajat ovat: 10, 8 ja
6 sekuntia. SAL:n pistoolijaosto/IOP-valmennus
käynnistävät kansallisen olympiapistoolin (KOP)
kilpailutoiminnan yhteistyössä seurojen kanssa.
Sarjat: SAL:n Y/N-sarjat; Y16-Y70, N18-N50
Osanottomaksu: 10 €/laji/kilpailu
Kilpailut järjestetään lauantaipäivinä
pääsääntöisesti seuraavan ohjelman mukaan:
klo 10:00 Pienois-/urheilupistooli 30+30 ls
klo 12:00 Ilmaolympiapistooli 60 ls
klo 14:00 Kansallinen olympiapistooli 30+30 ls
Jokaisessa osakilpailussa arvotaan osallistuneiden
kesken palkinto.
Viimeisessä osakilpailussa palkitaan joka sarjassa
kolme parasta kolmeen osakilpailuun osallistunutta.

KARSTULAN KANSAINVÄLINEN
AMPUMAVIIKKO 03.-10.07.2010
www.ampumaurheiluliitto.fi

Devil's Rock Bang
-valitse kymppisi

Pistooliammuntaa ilma-aseilla
Ilmaolympiapistooli harrastuksena,
yrityksesi yhteyksien kehittäjänä
iop.ellivuori.fi

ILMAOLYMPIAPISTOOLIN HISTORIAA
1990-luvulla ilmaolympiapistooliammunta kehitettiin
harjoittelulajiksi Olympialaisissa ammuttavaa 25 m
olympiapistoolilajia varten. Laji on lamakauden tuote.
Kilpailut on helppo järjestää sisätiloissa ja kustannukset
ovat vähäiset.
Lajin ensimmäiset SM-kisat järjestettiin 90-luvun lopulla.
Ensimmäiseen kansainväliseen kotiratasarjaan tuli
osallistujia jopa Australiasta ja Brasiliasta.
2000-luvun alun nousukausi ei suosinut lajia. Muutos
tapahtui, kun keväällä 2007 Hotelli Ellivuoressa pidettiin
avoin alueellinen kilpailu. Tämän kokeilun jälkeen saman
vuoden syksyllä aloitettiin Ranking-sarja.
Vuonna 2007 SM-kisaan Kotkassa osallistui 37 ampujaa.
Vuoden 2008 SM-kilpailuissa Ellivuoressa osallistujia oli
78, vuonna 2009 98. Vuoden 2010 kisojen
osallistujamäärä oli jo 113.

IOP-VALMENNUS
Valmennusta esim. Ranking-kilpailujen yhteydessä.
1. Harjoitus (2,5 h)
lihashuolto, asento, ote aseesta, rekyyli
tähtäyskuva: hahlo, jyvä, näkymä tauluun
tarkkuusosio: jälkipito/jyvä
pikaosio: liikeradat, ammunta/asento, liipaisutekniikka
2. Harjoitus (2,5 h)
lyhyt kertaus, pikaosion asento, liikeradat, painopiste,
ammuntarytmi, hengitys, liipaisutekniikka, olympian alku
3. Harjoitus (2,5 h)
kertaus, olympian ensimmäisen laukauksen suhde
pikaosioon, olympian siirto, asento, liipaisutekniikka

IOP-ONLINE

Huittinen

Rauma

Seinäjoki Hyvinkää Tampere

ONLINE-kilpailu järjestetään yllä mainituilla
paikkakunnilla tiistai-iltaisin 7. syyskuuta alkaen.
Kilpailut käydään klo 18-20:30 välisenä aikana.
Tulosten kehittymistä voi seurata lähes
reaaliajassa IOP:n www-sivuilla:
iop.ellivuori.fi

