Espoo Open 2019
Kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu ilmakiväärille
ja –pistoolille Espoossa 11-13.1.2019
Kultahippukarsinta

Aika:

11-13.1.2019

Paikka:

Tuulimäen ilma-aserata, Itätuulenkuja 9 02100 Espoo

Kilpailun nimi

Espoo Open 2019

Kilpailun järjestäjä

Esbo Skytteförening ESF rf

Alue

Etelä-Suomen alue

Kilpailun luokitus

Kansallinen ennätyskelpoinen kilpailu

Sarjat ja mahdolliset
osallistumisrajoitukset

Kaikki SAL:n sarjat tukisarjoineen, ei joukkuekilpailua. Varaamme
oikeuden yhdistellä sarjoja

Kilpailun lajit, ohjelma
ja eräluetteloiden
julkaiseminen

perjantai 11.1. M/N 16/18 ja Y60-75 sarjoja ik, ip ja kiv makuu
lauantai 12.1. ilmakivääri M, N ja ilmapistoolin muut sarjat, kiväärin
3-asento, kiväärin finaalit
sunnuntai 13.1. ilmapistooli M, N ja ilmakiväärin muut sarjat ja kiv
makuu sekä tukiampujat, pistoolin finaalit
Kivääri ja pistooli ammutaan pääosin 20 paikkaisella elektronisella
radalla, kaikki finaalit, kiväärin makuu ja 3-asento ammutaan 10
paikkaisella elektronisella radalla. Sius Laserscore taulut käytössä
kaikilla radoilla.
Kiväärin ja pistoolin M/N, M/N20 sarjoissa ammutaan finaalit mikäli
sarjalla on vähintään 4 osallistujaa.
Rahapalkinnot M/N, M/N20 finaaleissa jos vähintään 8 osallistujaa
50/35/25 euroa.
Eräluettelot julkaistaan 6.1.2019 www.esboskytte.fi ja lähetetään vain
pyynnöstä haluttuun sähköpostiosoitteeseen

Ilmoittautumisohjeet ja
ilmoittautumisen
päivämäärä

Viimeistään 4.1.2019
- www.esboskytte.fi
- sähköpostilla osoitteeseen latta@esboskytte.fi
- SMS 0400 829163 / Yrjö Munukka
- puhelimitse 0400 829163 / Yrjö Munukka (mieluiten iltaisin)

Osallistumismaksut ja
muut mahdolliset
maksut sekä ohjeet

Kivääri ja pistooli 60ls 35 eur, 40ls 30 eur,
tukisarjat 20 eur

maksujen suorittamista
varten

Maksut ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 4.1.2019
mennessä ESF:n tilille Aktia FI67 4055 0010 2801 84 viitteellä 20 19015
Paikan päällä maksettaessa peritään 5,00 euron lisämaksu. Paikan
päällä suoritettavat maksut vain tasarahana.

Jälki-ilmoittautumista
koskeva ohje

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan vain, jos ko. erässä on tilaa.
Kilpailumaksu jälki-ilmoittautuneilla on 1,5-kertainen. Mikäli et näe
nimeäsi eräluettelon 1. versiossa olet jälki-ilmoittautunut.

Kilpailun johtaja sekä
ammunnan johtajat,
tekninen asiantuntija

Kilpailun johtaja: Mikael Friman
Ammunnan johtaja, elektroniikkaradat: Yrjö Munukka ja Timo Kuittinen
Ammunnan johtaja, tukisarjat: Pasi Koota
Tekninen asiantuntija: Rauno Hartikainen

Kilpailun tiedottaja

Yrjö Munukka p. 0400 829163 (mieluiten iltaisin),
email latta@esboskytte.fi

Pukeutumis- ja
Liikuntahallissa on pukuhuoneet
peseytymismahdollisuus
Kilpailun ravintola

Kisakanttiini

Pysäköinti

Lähitapiolan asiakaspysäköinti Revontulentiellä ilmainen noin 50
paikkaa koko kilpailun ajan. Ajakaa auto ampumahallin ovien eteen ja
purkakaa siellä jonka jälkeen siirrätte sen parkkiin.

Palkinnot

Mitalit (ja mahdolliset raha-palkinnot)

Kilpailukutsun tekijä

Mikael Friman

