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KILPAILUKUTSU 

 

Keski-Suomen Ampujat kutsuvat sinut ilmaolympian Keski-Suomen 

aluemestaruuskilpailuihin 6.3.2021. 
 

 

Kilpailupaikka: Tikkahallin sisärata, Kirkkokatu 11, Tikkakoski 

 

Sarjat: Kaikki SAL:n sarjat. 

 

Kilpailujen aikataulu:   

 

Aikataulu julkaistaan eräluetteloiden yhteydessä. 

  

 

Ilmoittautuminen  

 

Viimeistään perjantaina 26.2.2021 klo 18.00 mennessä. 

 

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen matti.kunttu@pp1.inet.fi, mjkunttu58@gmail.com tai 

tekstiviestillä puhelinnumeroon 040 7685384. 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan: nimesi, sarjan jossa ammut, seurasi. Ilmoitathan myös, mikäli et 

halua mitalia. Ilmoittautumisen voi tehdä myös seuroittain.  

 

Joukkueiden ennakkoilmoittautumiset pyydetään suorittamaan seuroittain. Joukkueiden kohdalla 

ennakkoilmoitukseksi riittää tieto joukkueiden määrästä sekä sarjoista mihin joukkueet ilmoitetaan. 

Joukkueet nimetään viimeistään kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua. 

 

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan harkinnan mukaan. 

Osallistumismaksut 

M/N ja ikäsarjat  20 € 

Joukkueet   20 € 

Nuoret    10 € 

 

 

Jotta minimoitaisiin käteisen käsittely kilpailupäivänä, osallistumismaksut pyydetään suorittamaan 

ennakkoon. 

Osallistumismaksut tulee maksaa 4.3.2021 mennessä Keski-Suomen Ampujat ry:n tilille  

FI82 5290 0240 0806 87. Maksun viitenumero on 1928. 

 

Korona-pandemian huomiointi: 

 

- Maksimi henkilömäärä kilpailupaikalla on 10 henkilöä kerrallaan. Vain toimitsijat ja kilpailijat. 

- Jos kokoontumisrajoitusta kiristetään < 10 henkilöön, siirretään kilpailut myöhemmin ilmoitettavaan 

ajankohtaan, koska tällöin on riski, että viranomaismääräykset eivät täyty.  

- Kilpailuun saa osallistua vain, jos kilpailijalla ei ole minkäänlaista hengitystieinfektiota.  

- Ikäsarjat Y80, Y75 ja Y70 ampuvat aamulla ensimmäisinä. Nämä sarjat ammutaan valmiiksi ennen 

kuin muut sarjat aloittavat. 

- Mikäli ammut jossain muussa sarjassa ja kuulut riskiryhmäläisiin, ilmoita tämä ilmoittautumisen 

yhteydessä. Tällöin sinun kilpailusuorituksesi sijoitetaan myös aamun ensimmäisiin eriin. 
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- Mikäli ammut useammassa sarjassa, pyritään kilpailusuoritukset sijoittamaan peräkkäisiin eriin, jolla 

minimoidaan altistus- ja odotusaika. Tällöin saman sarjan ampujat eivät välttämättä ammu kaikki 

samassa erässä. 

- Kaikissa sarjoissa mitalit jaetaan välittömästi sarjan valmistuttua.  

- Mitalit toimitetaan jälkikäteen niille kilpailijoille, jotka ovat ehtineet poistua kilpailupaikalta, ennen 

tulosten valmistumista. 

- Kilpailijat ja toimitsijat käyttävät suojamaskeja koko kilpailupaikalla olo ajan, mikäli sille ei ole 

lääketieteellistä estettä.  

- Kahviota ei järjestetä. 

 

Eräluettelot 

Julkaistaan KSA:n  kotisivuilla ja Tikkahallin ilmoitustaululla noin viikkoa ennen kisoja sekä toimitetaan 

sähköpostilla niille, jotka ovat sähköpostilla ilmoittautuneet. 

 

Tervetuloa Tikkakoskelle kilpailemaan! 

  


