KSA-CUP 2019
Jätä ammutut taulut sähkökaapissa olevaan laatikkoon odottamaan tulkkausta.
Tauluissa tulee olla selvästi merkittynä veto- tai koetauluun:
- Ampujan nimi
- Päivämäärä
- Laji (esim. makuu 60 lauk. ja/tai 3x20)
- Sarja
Koetaulut (2kpl/asento) tulee olla selvästi merkityt. 5ls/kilpataulu!
Mikäli välissä on tauluja, joihin ei ole ammuttu kilpalaukauksia (esim. taulut,
joihin on aiemmin ammuttu paljon) ne ruksataan yli.
Epäselvyyksien välttämiseksi taulujen tulisi olla yhtenäisessä letkassa, siis
teippaa mahdolliset pätkät yhteen.
Käytä mahdollisuuksien mukaan vanhoja paikattuja kilpatauluja.
Huom!!!
- ampumajärjestys polvi-makuu-pysty
- ampuma-ajat (valmistautumis- ja koelaukausaika + kilpailulaukausaika)
Makuu 60ls 15min + 1h
3x20ls 15min + 2h
Yhdistetty 15min + 2h 30min
Kisaan hyväksytään kilpailuohjelmassa mainittujen cup-kisojen lisäksi
seuraavat kilpailut:
- kaikki kotiradalla pidettävät kilpailut, kuten esim. res. sarjakisat ja seuran
mestaruuskisat. (pl. valtakunnalliset sarjakilpailut)
- AM-kilpailut
- Ennätyskelpoiset (=kansalliset) kilpailut
- SM-kilpailut
- SVA:n mestaruuskilpailut
- RESUL/RUL mestaruuskilpailut
- kansainväliset kilpailut

Jos kilpailija haluaa em. kisojen tuloksia cup-tuloksiksi, on hänen itse
ilmoitettava tuloksensa 10-sarjoineen cupmestarille.
Tuoreimmat tulokset ja cupin päivitetty tilanne nähtävissä ovat varmimmin
nähtävissä seuran nettisivuilla:
http://kivaari.ksary.net/kilpailutuloksia/ksa-cup

Makuukilpailun (60ls) säännöt
1. Yleistä
Cup-kisaan voi osallistua vain KSA:n jäsen.
Kilpailukausi on kilpailuohjelman mukaisesti alkukesästä syksyyn.
2. Cup-kilpailu
Cup-kilpailu ammutaan kaksiosaisena.
2.1. Peruskilpailu
Peruskilpailuun lasketaan kauden aikana ammutuista cup-kisoista kolme parasta
tulosta. Voittaja on kilpailija jolla on paras yhteistulos - siis mitään tasoituksia
kilpailun tässä osassa ei ole.
Tasatuloksen sattuessa parempi on se, jolla on paras yksittäisen kisan tulos.
Voittaja palkitaan.
2.2.

Finaalikilpailu

Ennen kauden alkua jokaiselle kilpailijalle määritellään hänen tasonsa mukainen
kolmen kilpailun yhteistulos eli vertailutulos, johon hänen kauden aikana
saavuttamaansa kolmea parasta cup-tulosta verrataan. Vertailutulos on viime
kesän kolme parasta cup-tulosta; tai ellei sitä voida sellaisenaan pitää
luotettavan käytetään määrittelyssä myös aiempia kilpailutuloksia. Kilpailijoille,
joilla ei ole aikaisempia tulostietoja riittävästi, määritellään viime kesän ja
talven kuluessa tapahtuneen kehityksen perusteella vertailutulos.

Finaalikilpailuun osallistujat karsitaan em. vertailutuloksen ja peruskilpailun
tuloksen perusteella korvaamalla vertailutuloksen huonoin osatulos kauden
aikana ammutulla parhaalla cup-tuloksella. Näin saadaan uusi vertailutulos. Jos
kauden paras cup-tulos jää alle vertailutuloksen huonoimman osatuloksen,
alkuperäinen vertailutulos jää voimaan.
Karsintatulos on kauden kolmen parhaan cup-kilpailun ja (uuden)
vertailutuloksen erotus. Karsintatulos voi siis olla positiivinen, nolla tai
negatiivinen.
Finaaliin pääsee karsintatulosten perusteella kuusi parasta kilpailijaa.
Samalla karsintatuloksella olevista on parempi se, jolla on parempi kolmen cupkilpailun yhteistulos.
Finaalikilpailu ammutaan kauden päätteeksi peruskilpailun päätyttyä joko
erillisenä kilpailuna tai jonkun muun kisan yhteydessä.
Finaalissa kukin ampuja ampuu kauden parasta tulostaan vastaan.
Finaalitulos = Finaalissa ammutun 60ls:n tulos - Kauden paras cup-tulos.
Tasatuloksen sattuessa kilpailija, jolla on parempi kauden paras on parempi.

Asentokilpailu 3x20ls
Asentokilpailu ammutaan viimevuotiseen tapaan tasoituskilpailuna.
Tasoitus 1 tarkoittaa, että ampujan tuloksesta huonoin kilpataulu
(5ls) korvataan 50 pisteellä. Jos tasoitus on 2, saa vastaavasti
huonoimmasta ja toiseksi huonoimmasta kilpataulusta 50p jne.
Jos haluat tasoitustasi pienemmäksi tai listassa ei ole nimeäsi ja
haluat osallistua kilpailuun, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.
T: Jari Lehtinen / Mikko Virkajärvi

