Liittovaltuusto hyväksyi sääntömuutoksia
SAL:n liittovaltuusto hyväksyi sääntömuutoksia kokouksessaan 28. huhtikuuta (KY/2018). SM-kilpailujen ja
muiden ennätyskelpoisten kilpailujen järjestäjät huomioikaa muuttuneet säännöt:
Kivääri- ja pistoolilajeihin uutena sarjana mukaan tuli Y80.
Naisten laukausmäärät ja kiekkomäärät on muuttuneet. Naiset ampuvat nyt samat laukausmäärät kuin
miehet.
Kaikki sääntömuutokset löytyvät SAL:n sivuilta:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/kilpailutoiminta/saannot/
KY 2018 netti1
KY 2018 muutokset
KY 2018 muutosversio (koko kirja, jossa muutokset on merkitty punaisella)
Asentokilpailun ikämiessarjoissa otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön sääntömuutos kesällä 2018
Avoimissa alueellisissa kilpailuissa 50m kiväärin Y70, Y75 ja Y80 sarjoissa otetaan käyttöön
kokeiluluontoisesti 3x20ls:n sijasta 2x30ls (polvi-makuu)
Kokeilu otetaan käyttöön 1.5.2018 alkaen.
Aluejaostojen päätöksillä kokeilu voidaan ottaa käyttöön myös aluemestaruuskilpailuissa.
Sääntökokeilu ei ole voimassa SM- eikä ennätyskelpoisissa kilpailuissa.

Pikahaku 2019 ilma-aseiden SM-kilpailuille
SAL:n kansallista kilpailutoimintaa ohjaavana tahona kilpailuvaliokunta pyytää hakemuksia seuroilta /
seurayhtymiltä seuraavien vielä ilman vahvistettua järjestämislupaa tai ilman halukasta järjestäjää olevien
vuoden 2019 ilma-aseiden SM-kilpailujen osalta:
ilmakiväärin ja -pistoolin parikilpailu-SM 2019 (lajin kilpailusäännöt: TS/2017-2, kohta 6.18 sekä SAL:n
sarjajako: KY/2018, kohta 6.3.5)
ilmakiväärin ja -pistoolin erillinen joukkueiden SM 2019,
ilmaolympiapistoolin SM 2019
10m liikkuva maali SM 2019 (M, N ja nuoret)
Aiheesta enemmän SAL:n sivuilla: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/05/09/pikahaku-eraille-2019ilma-aseiden-sm-kilpailuille/

Ruutiaseiden Kultahippufinaalit Hyvinkäällä 28.7.
Ruutiaseiden Kultahippufinaalit järjestetään Hyvinkäällä 28. heinäkuuta. Kilpailukutsu päivitetään
kisajärjestäjien ja liiton sivuille piakkoin.

Urheiluampuja 2/2018 on ilmestynyt
Urheiluampuja 2/2018 on ilmestynyt. Voit lukea sähköisen version täällä.

Ilmoittaudu yläkoululeiritykseen
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/05/03/hae-ampumaurheilun-ylakoululeiritykseen-2/

Ilmoittaudu tehoryhmän kesäleirille
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/05/08/ilmoittaudu-kivaarin-ja-pistoolin-tehoryhman-kesaleirillesaloon/

Pete Patruuna Cup 2018 alkaa
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/05/09/pete-patruuna-cup-2018-kaynnistyy-21-toukokuuta/

Hae valmentajakoulutukseen
1-taso
Linkki uutiseen 14.3.
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/03/14/ilmoittaudu-syksylla-alkavaan-i-tasonvalmentajakoulutukseen-2/
3-taso
Linkki uutiseen 14.3.
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2018/03/14/ilmoittaudu-3-tason-valmentajakoulutukseen-31-5-mennessa/

Ilmoittaudu kesän tarkimmalle leirille!
https://www.kisakallio.fi/fi/liikunta-leirit-et-lomat/lasten-ja-nuorten-valmennusleirit/vuoden-tarkinkesaleiri-2018

Tilatkaa Unelma-Arpoja!
Tilatkaa Unelma-Arpoja myyntiin toukokuussa, niin saatte 10% ekstra-arpoja ilmaiseksi!
Urheilun Unelma-Arpojen myynti urheiluseuroille on helppo tapa tukea oman seuran toimintaa. Arpoja
myyvä seura saa 50% verotonta myyntiprovisiota jokaisesta myydystä 6 euron hintaisesta arvasta.
Urheilun Unelma-Arvalla varainhankinta on turvallista ja palkitsevaa - onhan päätavaravoiton arvo jopa
200 000 euroa.
Arpajaiskauden päätyttyä myymättömät arvat voidaan vaihtaa uusiin. Jos esimerkiksi 200 jäsentä myy 10
arpaa kaksi kertaa vuodessa, seura saa 12 000 euroa verotonta tuloa toimintaansa. Nettisivuilla
www.unelma-arpa.fi/seurat on tuottolaskuri, jonka avulla voit kokeilla kuinka paljon teidän jäsenistönne
määrällä saisitte verotonta tuottoa, kun jokainen myisi vaikkapa vain viisi arpaa.

Tutustukaa ja tilatkaa osoitteessa www.unelma-arpa.fi/seurat. Jos tilaatte toukokuussa, saatte
10% ekstra-arpoja ilmaiseksi kaupan päälle!

