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Suvisarjakilpailu 2019 alkaa! 

Lounais-Suomen aluejaosto toimeenpanee jälleen suvisarjakilpailun! 
Suvisarjakilpailua on järjestetty vuodesta 2010. Sen tarkoituksena on ollut alusta asti tarjota 
mahdollisuus kilpailla ilma-aseilla myös kesän aikana. Kilpailu järjestettiin ensin vain alueemme 
nuorille. Vuonna 2013 mukaan tuli Hämeen alueen nuoret ja 2015 tuli mukaan myös sarjat M, N, 
M50 ja N50. Nyt tämä kilpailu on avoin kaikille ympäri Suomea. Kisat kuitenkin käydään Lounais-
Suomen ja Hämeen alueilla, kotiratakilpailua lukuun ottamatta. 

Osakilpailuja on viisi: 

30.6. Nokia (NoSA) 

20.7. Lammi (LamAS) 

5.8.-18.8. ammuttava kotiratakierros 

1.9.   Pori (SA) 

15.9. Turku (TSA) sarjan päätöskilpailu, jonka yhteydessä jaetaan palkinnot! (TUPLAPISTEET) 

Mukana olevat sarjat ovat 8IT, 10IT, 12VT, 14VT, N16, M16, N18, M18, N20, M20, M, N, M50, N50 
sekä ilmapistoolissa että ilmakiväärissä, ja 12HT ja 14HT sarjat ilmakiväärissä . Myös 
vammaisampumaurheilun sarjat ovat mukana. Sarjakilpailun osallistumismaksu on 60lk sarjoissa 
15€/suoritus ja muissa sarjoissa 13€/suoritus. Kotiratakierros on ilmainen! Osakilpailun jälkeen 
järjestäjä tilittää 10 € / suoritus SAL/Lounais-Suomen aluejaoston tilille FI41 1328 3000 0421 57 
Tiedoksi kohtaan on kirjoitettava, Lounais-Suomen alueen suvisarjan osakilpailun 
osallistumismaksut. 

Yksittäisissä osakilpailuissa ei jaeta palkintoja, vaan palkinnot jaetaan vasta viimeisen osakilpailun 
yhteydessä. Osakilpailuissa jaetaan sijoituspisteitä seuraavasti: I-sija 10p, II-sija 7p, III-sija 5p, 
IV-sija 3p, V-sija 2p ja VI:sta sijasta eteenpäin kaikille 1p. Kolmen parhaan osakilpailun 
sijoituspisteet otetaan huomioon lopputuloksissa. Mikäli ampujia päätyy tasapisteisiin, ratkaisee 
kaikkien osakilpailuissa ammuttujen tulosten keskiarvo järjestyksen. Viimeisessä osakilpailussa 
jaetaan TUPLAPISTEET, eli viimeinen kilpailu voi saada jopa ratkaisevan aseman lopputuloksissa! 

Tänäkin vuonna tulee olemaan yksi arvottava palkinto nuorten sarjoissa ja toinen aikuisten 
sarjoissa. Arvontaan osallistuu kaikki vähintään kahteen osakilpailuun osallistuneet ampujat. 
Arpoja saa arvontaan 2-5 riippuen siitä, monessako osakilpailussa on ollut mukana. Palkinto tulee 
tänäkin vuonna olemaan jokin arvokas tavarapalkinto. Viime vuosina meillä on ollut nuorten 
sarjoissa palkintona tabletti ja aikuisten sarjoissa älypuhelin. Uuden verottajalta tulleen 
ohjeistuksen mukaan kyseisten palkintojen voittajien tulee palkintoja luovutettaessa ilmoittaa 
henkilötunnus, koska nuo voitot on ilmoitettava tulorekisteriin. Mikäli joku ei ole tämän takia 
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halukas osallistumaan näiden palkintojen arvontaan, niin ilmoittakaa asia allekirjoittaneelle 
hyvissä ajoin ennen viimeistä osakilpailua.  

 
 
Tänäkin vuonna jaetaan nuorten sarjoissa palkinnot kaikille vähintään kahteen osakilpailuun 
osallistuneille ja aikuisten sarjoissa kolmelle parhaalle vähintään kahteen osakilpailuun 
osallistuneille. Palkintoinahan on ollut aina näyttäviä pokaaleja, joten kannatta osallistua 
vähintäänkin kahteen kisaan! 

Nuo kotiratakierroksen tulokset tulee lähettää minulle sähköpostitse viimeistään 25.8.! Tuloksista 
tulee ilmetä lopputuloksen lisäksi sarjojen tulokset ja sisäkympit. Varsinaiset osakilpailut 
ammutaan kiväärin osalta desimaalituloksina, mutta KOTIRATAKIERROKSELTA TULEE ILMOITTAA 
TULOKSET KOKONAISLUKUINA, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta ampua elektronisiin 
taululaitteisiin! Pistetilanteen pyrin saamaan molempien alueiden sivuille mahdollisimman pian 
joka osakilpailun jälkeen.  
 
SAL:n Lounais-Suomen alueen sivuilta alla olevasta linkistä löytyvät suvisarjan tiedotteet, 
osakilpailujen tulokset ja pistetaulukko osakilpailujen jälkeen:  
 http://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/alueet-ja-seurat/lounais-suomi/kilpailut/suvisarja/ 

Innostakaa seuroissa varsinkin niitä ampujia, jotka eivät ruutiaseella ammu, ottamaan osaa 
suvisarjaan. Toisaalta niiden, jotka haluavat päästä pitkälle lajissamme, tulisi ampua niin ilma-
aseella kuin ruutiaseellakin läpi vuoden mahdollisuuksien mukaan! 

Mikäli on suvisarjakilpailuun liittyviä kysymyksiä, niin lähettäkää minulle sähköpostia tai soittakaa! 

Kilpailukutsut löytyvät järjestävän seuran sivuilta!  

Antoisaa suvisarjakilpailua kesäkaudelle 2019.  

Juhani Forsman 

Lounais-Suomen alueen nuorisopäällikkö 
juhani.f@gmail.com  puh. 050 569 2524  


