
P-K:N PIIRIN ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT 2021
http://bit.ly/ilmakisa2020

Aika Lauantai 23.1.2021 klo 0945 (40ls sarjat) ja klo 1145 (60ls sarjat) 

Paikka Urheilukellari Keskuskatu 24, 81100 Kontiolahti

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SAL:n sääntöjä ja RESUL:n yleis- sekä ilma-asesääntöjä, ellei alla 
muuta ole mainittu.

Vakuutukset
Kilpailijoilla on oltava SAL:n kilpailulisenssi tai RES:n ampumaharrastusvakuutus tai  
muu vakuutus.

Kilpailun johtaja
Juhani Simonen (varalla Yrjö Tiilikainen)

Sarjat H, H50,H60,H70 sekä D, D50.
Sarjassa oltava kolme kilpailijaa sarjaa kohden, tarvittaessa sarjat yhdistetään.
 
Joukkuekilpailussa sarjat H/D ja H50/D50. Joukkueen muodostavat saman yhdistyksen 
kolmen (3) parhaan kilpailijan neljänkymmenen (40) ensimmäisen kilpalaukauksen tulos. 
Joukkuekilpailussa pitää sarjassa olla kolme joukkuetta, tarvittaessa sarjat yhdistetään 
(D+D50=D tai H+H50=H tai D(50)+H(50)=H(50), kilpailunjohtaja päättää ilmoittautumisten 
jälkeen joukkuekilpailu –sarjoista tarvittaessa, päätös kerrotaan viimeistään kilpailun alkua 
kilpailupaikalla.EI Finaalikilpailuja!

Lajit Ilmakivääri ja ilmapistooli.

Ohjelma Lauantaina 23.1.2021 
1. erä klo 09:45/10:00 40 lks. D50 sekä H50, H60 ja H70
2. erä klo 11:45/12:00 60 lks. D ja H

Ilmoittautumiset
20.1.2021 23:59 mennessä. ENSISIJAISESTI Netissä osoitteessa: http://bit.ly/ilmakisa2020 

Osallistumismaksut
20 €/laji/ampuja, maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Kontiolahden reserviläiset ry tilille 
OP Kontiolahti FI9151650750052219 tai paikan päällä. Joukkuemaksua ei ole.

Jälki-ilmoittautuminen
Tiedustelut jos erissä on tilaa. Ilmoittaudu netissä ym osoitteessa (http://bit.ly/ilmakisa2020), 
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä mikäli erissä on tilaa. Vahvistus tulee 
sähköpostilla.

Eräluettelot
Eräluettelot ovat näkyvissä karjalanpojat.fi sekä Kontiolahden Reserviläiset sivulla (ja spostilla
ilmoittautuneille) sivuilla 22.1.2021 klo 12:00 jälkeen.

Tiedustelut Juhani Simonen (0400 978909 / sp simonenjuhani@gmail.com ) ja Ari Hevonkoski (vain 
sp ari.hevonkoski(ät)gmail.com)

TERVETULOA Kontiolahdelle!
Kontiolahden reserviläiset ry

SiunSote tekee koronaan liittyvät päätökset viimeistään to 21.01. Tästä infoamme heti päätöksen jälkeen
viimeistään pe 22.1. klo 12:00 sähköpostilla sekä  em. nettisivuilla /facebookissa.

http://bit.ly/ilmakisa2020
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