Uutiskirje 4/2019

Ylimääräinen liittokokous Grande Finale -viikonloppuna 27.10.
Tampereella 6. huhtikuuta pidetty ylimääräinen kokous ei hyväksynyt esitettyjä uusia sääntöjä liitolle.
Muutosesitys sai enemmistön kannatuksen äänin 66-47, mutta sääntömuutos olisi vaatinut 2/3
enemmistön.
Kokous toivoi, että sääntömuutosesitystä ei kokonaan hylätä, vaan sen pohjalta rakennetaan seuroilta
saatavan palautteen perusteella uusi versio ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi (ei siis odoteta seuraavaa
sääntömääräistä SAL:n kokousta syksyllä 2020).
Tampereella esillä ollut sääntömuutosesitys laitetaan nettiin ja pyydetään seuroilta kommentteja
pykäläkohtaisesti 31. heinäkuuta mennessä. Sääntömuutostyöryhmä valmistelee kommenttien pohjalta
uuden esityksen säännöiksi siten, että ne tulevat hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen 26.9.
Välissä pyritään järjestämään vielä toinen kommentointimahdollisuus kertaalleen muokatun sääntöversion
pohjalta, jos työryhmä näkee sen mahdolliseksi.
Ylimääräinen kokous järjestetään sunnuntaina 27.10. Lohjan Kisakalliossa Grande Finale -viikonloppuna.
SAL:n liittohallituksen asioita 17.4.
SISÄMINISTERIÖ on pyytänyt lausuntoa luonnoksista ampuma-aseasetuksen (145/1998) muutokseksi ja
sisäministeriön asetukseksi teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi ja
latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä. Mikko Taussin valmistelema SAL:n lausunto hyväksyttiin
lähetettäväksi ministeriölle.
OLYMPIAKOMITEA on selvittänyt kilpailutapahtumahallintaa ja päätynyt neuvottelujen tuloksena siihen
lopputulokseen, että tarjottua kilpailutapahtumahallinnan yhteiskehittämisen kokonaisuutta ei voida tilata.
SAL valmistautuu nyt siihen, että kilpailutapahtumahallinta rakennetaan sille erikseen hyödyntämällä
rajapintoja Suomisportiin. SAL kuitenkin odottaa Olympiakomitean selvityksiä ennen lopullisen päätöksen
tekemistä.
SUOMI on järjestämisvuorossa vuoden 2020 PM-kilpailuissa. Ajankohdaksi on nyt vahvistettu 10.14.6.2020. Ennen varsinaisen sopimuksen laatimista seuroille avataan haku PM-kisojen lajien
järjestämisestä ja päätetään sen myötä järjestäjätahoista ja budjetin reunaehdoista.
KASA-AMMUNTAJAOSTO on siirtänyt kasa-ammunnan SM-kilpailut Lohtajalla pidettäväksi 24.-25. elokuuta
SAL100-pääjuhlan (31.8.) takia.
SEURAAVA hallituksen kokous on 15. toukokuuta.

Haku valmentajakoulutuksiin on käynnissä!
1- ja 2-tason 2019 valmentajakoulutuksiin haku on alkanut!
Lue lisää: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/koulutus/

Hae ampumaurheilun valtakunnalliseen yläkoululeiritykseen Kisakallion tai Tanhuvaaran urheiluopistolle
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2019/04/12/hae-ampumaurheilun-valtakunnalliseenylakoululeiritykseen-kisakallion-tai-tanhuvaaran-urheiluopistolle/

Kehitä ampumaurheiluseurasi Tähtiseuraksi
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2019/04/10/kehita-ampumaurheiluseurasi-ampumaurheiluntahtiseuraksi/

Muutos kiväärin näyttökilpailuissa
Mikkelissä järjestettävät Matin kisat (25.-26.5.) on ollut kiväärin EM-näyttökilpailuna. Kisoissa ammutaan
peruskilpailu paperitauluihin.
SAL:n valmennuksen johtoryhmä on päättänyt poistaa makuukilpailulta EM-näyttöarvon, mutta säilyttää
sen asentokilpailun osalta. Asentokilpailu lasketaan kokopistein.
Korvaavia kisoja ei löytynyt.

Ruutilajien EM-kisojen uudet lajit, näytöt ja valintakriteerit
Ruutilajien EM-kisoihin on lisätty lajeja tänä vuonna. Ne eivät ole olympialajeja.
Ruutiaseiden EM-kisat järjestetään neljällä eri paikkakunnilla ja eri aikatauluilla. Liikkuva maali järjestetään
Unkarin Gyenesdiasissa 8-15. heinäkuuta, haulikkolajit Lonatossa 3.-17. syyskuuta, kiväärin 50m lajit
Bolognassa 12.-24. syyskuuta ja kiväärin 300m lajit Tolmezzossa 22.-27. syyskuuta.
Liikkuva maali
Valintakriteerit ovat samat kuin miehillä.
Tulostasot:
Naiset 50m liikkuva maali: normaalijuoksut 560, sekajuoksut 374
Tytöt 50m liikkuva maali: normaalijuoksut 538, sekajuoksut 358
Pistoolin parikilpailut 25m ja 50m sekä miesten pistoolin 25m tulostasot ja valintakriteerit:
Pistoolin parikilpailuihin 25m vakiopistooli ja 50 m pistooli sekä miesten pistoolin 25 m lajeihin valitaan,
mikäli pistooliampuja valitaan EM-kisoihin johonkin muuhun olympialajiin, iso- tai vakiopistooliin
valintakriteerien mukaan.

Kiväärin EM-kisojen muuttunut näyttöaika

Viimeinen ilmoittautumispäivä kiväärin ja pistoolin EM-kisoihin Bolognaan ja Tolmezzoon on 12. elokuuta.,
kun näyttöaika päättyy nyt 4. elokuuta. Kotimaassa on mahdollista siksi pidentää näyttöjaksoa
kiväärilajeissa viikolla.
SAL:n hallitus on päättänyt, että kiväärilajien näyttöaika päättyy 11. elokuuta.
Mikkelissä järjestetään 50m kiväärin nuorten SM-kisat Mikkelissä 10.-11. elokuuta. SM-kilpailuissa
näyttökilpailuksi luetaan vain asentokilpailu, jos käytössä ovat pahvitaulut. Jos Mikkeli vahvistaa 30.6.
mennessä, että nuorten SM-kilpailut ammutaan sähköisiin taululaitteisiin, kelpaa kilpailu näytöksi myös
makuukilpailun osalta.

