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ILMAKIVÄÄRIN JOUKKUESARJAKILPAILU

Kilpailutaulut ja tarkistustarrat
Järjestäjä lähettää postissa tarkistustarrat, 1 kpl/ampuja/kierros, joihin on merkitty divisioona ja
kierroksen numero. Tarra liimataan ensimmäisen kilpatäplän taakse. Tarra pitää sijoittaa siten, että se
peittää keskimmäiset osumarenkaat. Tauluissa pitää olla painettuna juokseva numerointi, joiden tulee
muodostaa katkeamaton sarja peräkkäisiä numeroita. Nauhataulut hyväksytään ilman numerointi, jos
taulunauha on katkeamaton. Jokaiseen kilpatauluun ammutaan 1 (yksi) laukaus. Ensimmäiseen
tauluun tulee merkitä ampujan nimi, seura, divisioona ja kierroksen numero.
Tulkkaus ja tulosten laskenta
Osumien tulkkauksen ja tulosten laskennasta vastaa seuran ulkopuolinen tuomari, jolla on riittävä
kokemus taulutuomarina. Jos tämä ei käytännön syistä (esim. suuret etäisyydet naapuriseuroihin) ole
mahdollista taulutuomarin tehtävät voi hoitaa oman seuran tuomari, jolla on vähintään I-luokan
tuomarin pätevyys. Taulutuomarin tulee todeta mahdollisuuksien mukaan muukin suorituksen
oikeellisuus: tauluissa oikeat tarrat jne. Puuttuvat, tarrattomat tai väärälle kierrokselle kuuluvat
taulut johtavat tuloksen hylkäämiseen. Tauluina tulee käyttää ennätyskelpoisia tauluja, joiden
materiaali on sellaista, että siihen jää selkeä (=helposti tulkattava) reikä.
Elektroniset taululaitteet
Jos käytettävissä on elektroniset taululaitteet, niin niiden käyttö on suotavaa. Jos taululaiteessa on
printterillä liimataan kontrollitarra tulosliuskan alkuun johon kirjataan myös ampujan nimi ja seura.
Ellei laitteessa ole printteriä otetaan tuloksesta talteen mahdollisuuksien mukaan joku muu dokumentti
esim. valokuva tulosnäytöstä ja/tai taulun osumapaperinauha. Myös ammunnanvalvojan vahvistama
tuloskortti kontrollitarralla varustettuna kelpaa.
Yleistä
Seuran ulkopuolisen kilpailun tuloskortit lähetetään järjestäjälle kierroksen päättymistä seuraavana
maanantaina
(postileima)
ykköspostina.
Tulosilmoitukset
sähköpostilla
osoitteeseen
minna.leinonen@gmail.com Myöhemmin lähetetyt tuloskortit/tulosilmoitukset hylätään. Seuran
ulkopuolisessa kilpailussa ammutusta tuloksesta on täytettävä oheinen kortti ja siihen on otettava
ammunnan valvojan kuittaus ENNEN ammunnan aloittamista. Seuran ulkopuolisen kilpailun
yhteydessä ammuttavasta tuloksesta voi myös ilmoittaa järjestäjälle etukäteen (esim. sähköpostilla
tai tekstiviestillä), jolloin korttia ei tarvita. Hyvä tapa on liimata käyttämättömät tarrat seuran
ulkopuolisen kilpailun tuloskorttiin. Käytettäessä viisitäpläisiä tauluja on keskimmäinen täplä jätettävä
ampumatta. Nauhatauluihin ammuttaessa saa ampua ”yhteen riviin”. Kaikki kilpailumateriaali:
ammutut taulut, tulosliuskat, käyttämättömät tarrat jne. on säilytettävä kilpailun päättymiseen
saakka mahdollisten vastalauseiden varalta.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu 60 euroa/joukkue laskutetaan erillisellä laskulla.
Palautusosoitteet
Tulostiedot:
e-mail
puhelin
Mahdollinen paperiposti (tuloskortit yms.):

Minna Leinonen
minna.leinonen@gmail.com
040 507 9556
Jari Lehtinen
Ilveskuja 24
40400 Jyväskylä
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