
  

    KILPAILUKUTSU 

     MM-NÄYTTÖKILPAILU 

       Asepaja GRAND PRIX 22.-23.7.2017 
           SKEET- RANKINGKILPAILU II 

 

     SEINÄJOEN YLISTARON JÄRVIRANNAN AMPUMAURHEILUKESKUKSESSA  

 

Sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset: 

Miehet ja juniorit skeet 125k + finaali  (M, Y15, Y17, M20) 

Naiset  skeet    75k + finaali  (N, N20)  

Veteraanit skeet 125k + finaali 25k  (Y50, Y60, Y70) 

Joukkuekilpailu  (Y20, Y, N, Y50) 

Kilpailun lajit, ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen: 

Lauantai 22.7.2017  Skeet 75 kiekkoa  

M, Y15, Y17, M20, Y50, Y60, Y70 

Naiset (N, N20) Skeet 75 kiekkoa + finaali 

 

Sunnuntai 23.7.2017  Skeet 50 kiekko + finaali 

Miehet (M) ja Juniorit (Y15, Y17, M20) 

Sarjoissa (Y50, Y60, Y70) Skeet 50 kiekkoa + finaali 25 kiekkoa 

 

Kilpailun aikataulu ja eräluettelot löytyy seuran kotisivuilta  

to 20.7.2017    www.ylistaronmetsastysseura.fi/ 

 

Henkilökohtaiset osallistumismaksut: 
 

 

Y-sarjat (M, Y50, Y60, Y70)  60,00 €,  

Y-sarjat (Y15, Y17, M20)  50,00 €  

N-sarjat (N, N20)  45,00 € 



Ilmoittautumiset ja maksut:  Seuran toiveena on, että henkilökohtaiset 

ilmoittautumiset kisaan tehdään verkkopankissa maksun yhteydessä.  

Kuitti mukaan maksusta, jos maksu on suoritettu edellisenä päivänä.  

Rahat palautetaan, jos kisaan ei pysty syystä tai toisesta osallistumaan. 

Viimeisenä vaihtoehtona ilmoittautuminen kisaan sähköpostitse osoitteeseen 

ilm@ylistaronmetsastysseura.fi ja maksaminen kilpailupaikalla. 

 

  Ohje ilmoittautumiseen ja maksamiseen: 

Saaja:  YMS AMPUMAJAOSTO 

 Tilinumero:  FI19  5419  0120  2427  67 

Viestikenttään:  Asepaja, 

    ampujan nimi, sarja, seura 

    ampujan nimi, sarja, seura 

Määrä: henkilökohtainen osallistumismaksu 

         Eräpäivä: Ma 17.7.2017 

 

Joukkuekilpailun ilmoittautumiset ja maksut ainoastaan kilpailupaikalla 30,00€ 
 

Tiedottajan yhteystiedot tiedusteluja varten:  

Kari Louko,  kari.louko@netikka.fi  tai   puh: 044-5417333 

 

Opastus kilpailupaikalle:  

Seuran kotisivuilta löytyy google maps kartta jossa ampumaradan sijainti on 

merkattu. Tienvarsilta löytyy opastekyltit paikanpäälle.  

Osoite ampumaradalle on Ampujaintie 60, 61450 Seinäjoki.  

Huom! navigaattorilla suunnistaessa laita kaupungin sijaan postinumero 

 

Harjoittelumahdollisuus: 

Perjantaina 21.7.2017 klo. 10.00-21.00      tai muina päivinä sopimuksen mukaan. 

 

Kilpailun palkinnot Asepaja M.Vuorelan sekä Aseliike Markus Remes Oy:n 

erä ja ampumaurheiluosaston tuotteita. 
                                

 

Kisapäivinä Asepaja M.Vuorelalla on erä ja ampumaurheilu tuotteiden 

myymälä kilpailupaikalla. 

mailto:ilm@ylistaronmetsastysseura.fi


Majoittuminen: 

Maatilamatkailu Takala 10min matka ampumaradalta 

Maatilamatkailu Koivusaloon n.12 min matka ampumaradalta.  

Kesti-Iivarin majatalolle n.15 min matka ampumaradalta, 

Meijerirantamajoitus n.18 min matka ampumaradalta,  

Lapuan Lapuahoviin n. 25min matka ampumaradalta,  

Kalliojärven viihdekeskus Isossakyrössä n.25min matka ampumaradalta,  

Härmän kuntokeskukseen 30min matka ampumaradalta,  

Seinäjoen keskustaan n.35min matka ampumaradalta,  

Hotelli ravintola Route Laihialla 40min matka ampumaradalta 

Vaasan keskustaan 55min matka ampumaradalta.  
 

Radalla on mahdollisuus majoittua asuntovaunulla (virtalähteitä on riittävästi). 
 

Ampumaradan vanhassa mökissä on 5:llä henkilöllä mahdollisuus majoittua,  

15€ hintaan per henkilö / per yö. Mökistä löytyy kaikki tarpeellinen asumiseen liittyvä 

materiaali (kahvinkeitin, vedenkeitin, hella, ruuan laittoon tarpeelliset välineet, 

ruokailuvälineet, mikro, jääkaappi ja pakastin, takka ja patterilämmitys, mökkiin tulee myös 

vesi). Mökissä yöpyjä, saa käyttää uuden mökin suihkua, saunaa ja sisä wc:tä. Yöpyjällä 

tulee olla mukanaan tyynyliina, peittolakana ja aluslakana patjalle. Varaukset mökkiin 

kilpailun tiedottajalta. 

 

 

 

Ylistaron Metsästysseura ja Asepaja M.Vuorela 

Toivottaa ampujat tervetulleiksi Ylistaron Järvirannan  

ampumaurheilukeskukseen kilpailemaan 

Seinäjoelle Etelä-Pohjanmaalle! 
 

 Kilpailun yhteistyössä mukana: 

 
 

 

 
                 

 

 

www.asepajamvuorela.fi  www.remes.fi/ 


