
MAAKUNNALLISEN 50 METRIN KIVÄÄRIN MAKUUN SARJAKILPAILUN SÄÄNNÖT 2017
Yleisohjeet
Lounais-Suomen aluejaosto toimeenpanee perinteisen maakunnallisen 50 m kiväärin makuun sarjakilpailun.
Kilpailu järjestetään alueen viiden seuran järjestäminä. Vuonna 2017 mukana ovat myös Etelä-Suomen ja Hämeen alueet.
Etelä-Suomen alueella on yksi osakilpailu (RS/Inkoo) ja Hämeen alueella yksi (NoSA).
Osallistumisoikeus on kaikilla SAL:n alaisten seurojen jäsenillä.
Kilpailu käsittää yhdeksän osakilpailua, joista yksi osakilpailu suoritetaan kotiradalla. 
Loppupisteisiin lasketaan maksimissaan viiden parhaan kilpailun tulokset.
Kilpailut ammutaan arki-iltakilpailuna tai viikonloppuisin muun kilpailun yhteydessä.
Kilpailut järjestetään seuraavien seurojen ja aikataulujen mukaisesti. 

Osakilpailu Aika Klo Paikka Järj. seura      HUOM!
1    9.4.2017 kts. eräluettelo Kupittaa TSA Sepon-kisojen yhteydessä, erillinen ilm. paikan päällä
2  28.4.2017 alk. klo 15.30 Kupittaa TSA HUOM! alkamisaika, II-erä klo 17.00, III-erä lko 18.30,

radalla 10 paikkaa, ennakkoilmoitus vaaditaan.
3  17.5.2017 19.00 Pori SA
4   7.6.2017 alk. klo 17.00 Nokia NoSA Hämeen alue, I erä klo 17.00, II erä klo 18.45, ennak. ilm.

kotirataosakilpailu  8.6. - 30.6.2017  - Kotirata  - Tulokset lähetettävä  JE:lle viim. 2.7.
6  12.7.2017 19.00 Mynämäki V-SA
7   1.8.2017 19.00 Säkylä SäSA
8  23.8.2017 19.00 Inkoo RS Etelä-Suomen alue
9  30.8.2017 18.30 Salo SaSA Päätöskilpailu

Osallistuja saa jokaisesta kilpailusuorituksesta yhden arvan. Päätöskilpailun yhteydessä arvotaan kaikkien 
osallistumisarpojen kesken elektroniikkaa tai jotain muuta arvokasta tavaraa.                        
Sarjajako
Urheilijat on rankattu sarjoihin kauden 2016 olleiden tulosrajojen mukaisesti viiden parhaan keskiarvotuloksen perusteella.
Kaudella 2017 keskiarvotulos määräytyy vähintään kolmen ja maksimissaan viiden osakilpailin tuloksesta.
Mikäli osakilpailutuloksia on vain 1 - 2, niin urheilija ei saavuta kaudelta 2017 keskiarvotulosta ja sarjajako pysyy kaudelle 2018 ennallaan.
Kilpailussa on neljä sarjaa A, B, C ja invalidisarja. A-sarjassa ampuvat 583,1 ja yli ampuneet, 
B-sarjassa 571,0 ja yli ampuneet - sekä 583,0 tai alle ampuneet. C-sarjassa kilpailevat 570,0 ja alle ampuvat sekä sarjoissa Y70 ja Y75 ampuvat urheilijat. 
Invalidisarjassa ei ole tulosrajaa. Inva sarjaan ilmoittautuneet urheilijat suorittavat kilpailun SIU / SAL sääntöjen mukaan. 
Mikäli kauden 2017 jälkeen A-sarjassa kilpailevan urheilijan keskiarvotulos jää alle 583,0, niin urheilija putoaa B-sarjaan. 
Vastaavasti, mikäli B-sarjassa kilpaileva urheilijan keskiarvotulos on 583,1 tai yli, niin urheilija nousee A-sarjaan kaudeksi 2018.
Jos C-sarjassa kilpailevan urheilijan keskiarvotulos on 570,0 tai yli, niin urheilija nousee B-sarjaan kaudeksi 2018 (pl sarjat Y70 ja Y75).
Uusien urheilijoiden ensimmäisen kilpailun tulos määrittää sarjatason. Urheilija voi halutessaan ainoastaan nostaa omaa sarjatasoansa.
L-S:n aluejaostolla on kuitenkin mahdollisuus tarkastaa sarjajako ja tarvittaessa muuttaa ampujan taitotasoa vastaavaksi.
Sarjakilpailun aikana ei saa enää vaihtaa sarjaa. 



Pisteytys
Pisteitä jaetaan siten, että jokaisen sarjan voittaja saa 10 pistettä, toiseksi tullut 8 pistettä, kolmas 6 pistettä.
Kilpailun neljäs saa 5 pistettä, viides 4, kuudes 3, seitsemäs 2 sekä kahdeksas ja siitä eteenpäin jokainen suorittaja yhden pisteen. 
Urheilija saa osakilpailussa yhden bonuspisteen jokaisesta ammutusta 100-pisteen sarjasta.
Mikäli kilpailija ampuu samassa osakilpailussa kolme 100-pisteen sarjaa, saa siitä vielä yhden lisäbonuspisteen.
Osakilpailujen osallistumismääristä saa EXTRA-bonuspisteitä siten, että osakilpailut 1 - 5 = 0 pistettä, kuudes osakilpailu 1 piste, 
seitsemäs osakilpailu 2 pistettä, kahdeksas 3 pistettä, yhdeksäs 4 pistettä.
Urheilijalla on siis mahdollisuus osakilpailuista "tienata" kymmenen EXTRA-bonuspistettä sarjakilpailun aikana.
Loppupisteisiin lasketaan maksimissaan viiden parhaan osakilpailun pisteet sekä kaikki ansaitut extra-bonuspisteet.
Mikäli kilpailun päättyessä pisteet ovat tasan niin, päätöskilpailun tai viimeisen osakilpailun tulos ratkaisee keskinäisen sijoituksen.  
Jos pisteet tämänkin jälkeen on tasan, ratkaistaan sijoitus päätöskilpailun tai viimeisen osakilpailun viimeisten sarjojen perusteella. 
Myös osakilpailuissa toimitaan siten, että kilpailun viimeinen sarja ratkaisee osakilpailun sijoituksen (HUOM ei siis 
sisäkymppisäännön mukaisesti).
Mikäli kilpailija samana päivänä samassa kilpailussa ampuu useammassa sarjassa, 
niin kilpailun ensimmäinen sarja huomioidaan sarjakilpailun tuloksena.
Osallistumismaksut
Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut tapahtuvat kilpailupaikalla.
Osallistumismaksu on 20 €, josta 15 € kohdistetaan palkintoihin. Osakilpailun järjestävä seura saa viisi euroa.
Osakilpailun jälkeen järjestäjä tilittää 15 € / kilpailija Lounais-Suomen aluejaoston alueen tilille FI27 5711 7520 0096 00.
Kotiratakierros on ILMAINEN!
Palkinnot
Kaikissa sarjoista palkitaan 3 - 6 parasta urheilijaa osallistujamääristä riippuen. Palkinnot ovat hyviä esinepalkintoja.
Kilpailun palkinnot sekä osallistumisesta saatujen arpojen arvonta suoritetaan päätöskilpailun yhteydessä.
Tulokset
Osakilpailun jälkeen tulokset on heti lähetettävä sähköpostitse Jarmo Engblomille s-posti jarmo.engblom@gmail.com
jotta tulokset saadaan mahdollisimman nopeasti nähtäviksi alueen www-sivuille.
Muita järjestämisohjeita 
Kilpailussa voidaan käyttää myös paikattuja tauluja.
Paperitauluja käytettäessä ammutaan kaksi laukausta tauluun.
Reaaliaikainen tulosseuranta ei ole välttämätön.
Kilpailijat tarvittaessa auttavat järjestävää seuraa kilpailujärjestelyissä. 
Kahvitarjoilu maksua vastaan tai ilman olisi suotavaa.
Päätöskilpailun yhteydessä aluejaosto tarjoaa kakkukahvit.
TERVETULOA mittaamaan omaa tuloskuntoa sekä samalla kilvoittelemaan hyvistä ja laadukkaista palkinnoista!


