47. MATIN KILPAILUT
MIKKELISSÄ
26.-27.5.2018

Kilpailun järjestäjä ja
kilpailupaikka

MIKKELIN AMPUJAT, KYRÖNPELLON AMPUMARATA / MIKKELI

Kilpailun taso ja lajit

Kansallinen ennätyskelpoinen, HUOM! SAL päätöksellä myös
kiväärin ja pistoolin osalta MM -katsastuskilpailut. MM -kisat ovat
31.8.-14.9.2018 Changwon (Etelä-Korea)
50 m kivääri: makuu ja asento, 50 m pistooli ja 25 m pistooli:
pienoispistooli, olympiapistooli, urheilupistooli, vakiopistooli, ja
isopistooli.

Kilpailupäivä(t)

Lauantai 26.5.2018 ja sunnuntai 27.5.2018.

Sarjat ja mahdolliset
osallistumisrajoitukset

Kaikki SAL sarjat ml. tukisarjat, vammaluokkien SH1 ja SH2 –
sarjat.
HUOM! N- ja N20 -sarjoissa ammutaan 50 m asentokilpailussa
K/2017 kohdan 7.7.4 taulukosta poiketen 3x40 ls.
Mikäli määräaikaan mennessä johonkin sarjaan osallistuu
vähemmän kuin neljä osallistujaa yhdistetään sarjoja KY2017
kohdan 5.4 ”Sarjojen yhdistäminen” mukaisesti.
Kilpailut ammutaan alustavan suunnitelman mukaan elektronisiin
taululaitteisiin. Lopullinen päätös toteutuksesta ilmoitetaan
1.5.2018 Mikkelin Ampujien nettisivulla.
50 m kivääriradalla on käytössä 10+25 elektronista taululaitetta ja
25m/50m pistooliradalla on käytössä 25 elektronista taululaitetta.
Finaalia ei toteuteta, jos sarjassa on vähemmän kuin 4 osallistujaa.

Kilpailun lajit, ohjelma ja
eräluettelon julkaiseminen

Lauantai 26.5.2018
25 m olympiapistooli + Finaali (M ja M20), tukisarjojen 25 m
pienoispistooli
50 m pistooli + Finaalit (M ja M20)
50 m kivääri makuu + Finaalit (M ja M20), tukisarjojen 50 m kivääri
Sunnuntai 27.5.2018
25 m urheilupistooli + Finaalit (N ja N20), 25 m vakiopistooli, 25 m
pienoispistooli ja 25 m isopistooli
50 m kivääri 3x40ls + Finaalit (M/N ja M/N20)
50 m kivääri 3x20ls
Alustava ohjelma / aikataulu on erillisenä liitteenä. Lopullinen
ohjelma ja eräluettelo julkaistaan Mikkelin Ampujien sivuilla
viimeistään 18.5.2018.

Ilmoittautumisohjeet ja
ilmoittautumisen määräpäivä

Ilmoittaminen Mikkelin Ampujien sivulla olevalla sähköisellä
ilmoittautumislomakkeella 11.5.2018 kuluessa. Eräluettelon
laatimista varten on ilmoittautumislomakkeeseen merkittävä
mahdollisesti samalla aseella ampuvat muut ampujat nimellä
mainiten.
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Osallistumismaksu ja muut
mahdolliset maksut sekä ohje
maksujen suorittamista varten

Osallistumismaksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä
Mikkelin Ampujien tilille FI63 5271 0420 2738 16 käyttäen
viitenumeroa: 20 18058.
- osallistumismaksu 3x40ls on 40 €
- osallistumismaksut 3x20ls ja 60ls ovat 35 €
- osallistumismaksu 40ls on 25 €
- tukisarjojen osallistumismaksut ovat 15 €.

Jälki-ilmoittautumista koskeva
ohje

Mikäli eriin mahtuu. Jälki-ilmoittautumismaksu on tukisarjoissa 20 €
ja muissa sarjoissa + 10€ / laji.

Kilpailun johtajan ja ammunnan
johtajat, tekninen asiantuntija

Kilpailun johtaja Sami Sipponen
Kiväärin ammunnanjohtaja Matti Hahl
Kiväärin ja 50 m pistoolin finaaliammunnat Taisto
Hartikainen
Pistooliammunnan johtaja Otto Suuronen
25 m pistoolin finaaliammunnat Kari Metsätalo
Tekninen asiantuntija Heikki Pääkkönen, KAMS.

Viestintävastaavan yhteystiedot
ja puhelinnumero tiedusteluja
varten

Sami Sipponen, arki-iltaisin klo 17–21 ja viikonloppuisin (040 56
27678).

Opastus kilpailupaikalle

Kilpailut pidetään Kyrönpellon ampumaradalla Mikkeli-Jyväskylä tien varressa noin 7 km kaupungista. Ampumaradalle johtavalla
tienhaarassa on tienviitta ”KYRÖNPELTO”. Radalle käännytään
oikealle Mikkelistä päin kuljettaessa (katso kuva kutsun lopusta).

Harjoittelumahdollisuus

Ei ole.

Varusteiden säilytys

Ei ole.

Pukeutumis- ja
peseytymismahdollisuus

Ei ole.

Kilpailun ravintola

KYRÖNPIRTISSÄ on kilpailun aikana kanttiini, josta saa kahvia,
virvokkeita yms. pientä korvausta vastaan.

Majoitus

Paikalliset hotellit / majoitusliikkeet.

Palkinnot

Palkitaan kolme parasta ampujaa.

Kilpailukutsun tekijä

Sami Sipponen

Kilpailukutsun tekijän sähköposti

sami.sipponen@pp1.inet.fi
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