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UAY:N VUOSIKOKOUS JA ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT 2017
1. UAY:N VUOSIKOKOUS
Upseerien Ampumayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 20.3.2017 klo
17.30 alkaen Utin Jääkärirykmentissä. Vuosikokoukseen osallistujat on ilmoitettava erikseen ilmoittautumisen yhteydessä. Vuosikokouksesta on julkaistu oma kutsunsa.
Vuosikokouksen jälkeen nautitaan yhteinen päivällinen noin klo 19.30 alkaen. Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisen yhteydessä.
Vuosikokouksen ja ilma-asekilpailujen järjestelyistä vastaa Pohjois-Kymin alaosasto. Ilmaasekilpailut hankitaan ostopalveluna Kuusankosken Ampujilta.
2. ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT
2.1 Kilpailujärjestelyt
Yhdistyksen ilma-asemestaruuskilpailut järjestetään Kuusankosken Ampujien Puhjonmäen ilma-aseradalla 20. – 21.3.2017 osoitteessa Osonojantie 5, 45720 Kuusankoski. Kilpailuissa
noudatetaan voimassa olevia UAY:n ja SAL:n sääntöjä. Kilpailut ammutaan elektronisiin
laitteisiin (Sius Ascor). Kokonaisampuma-ajat (koe- ja kilpalaukaukset) ovat 40 ls:n kilpailuissa 65 min (15 min + 50 min ja 60 ls:n kilpailuissa 90 min (15 min + 75 min). Kilpailujen järjestelyistä vastaa UAY:n Pohjois-Kymin alaosasto ja Kuusankosken Ampujat ry.
Ikäkausisarjojen (Y50, Y60, Y70 ja Y75) sekä naisten sarjan kilpailut ammutaan maanantaina
20.3 seuraavasti:
- Erä I klo 12.00 ja erä II klo 13.30; tarvittaessa erä III
- ilmoitettuna kellonaikana aloitetaan KOELAUKAUKSET
Yleisten sarjojen kilpailut ammutaan tiistaina 21.3. seuraavasti:
- Erä I klo 09.00 ja erä II klo 10.45; tarvittaessa erä III
- ilmoitettuna kellonaikana aloitetaan KOELAUKAUKSET
Kummankin päivän molemmissa erissä on sekä pistooli- että kivääriampujia, joka järjestely
mahdollistaa samalla aseella ampumisen.
Kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa yhdistellä sarjoja Y60, Y70 ja Y75.
Joukkuekilpailut järjestetään sarjoissa Y ja Y50.
2.2 Kilpailumaksut
Vuodesta 2011 alkaen kilpailumaksut ovat sisältyneet jäsenmaksuihin, joten osallistujilla ei ole
erillistä kilpailumaksua. Protestimaksu on 200 €, joka on maksettava käteisellä kilpailupaikalla
yhdistyksen sihteerille!
2.3 Palkintojen jako
Ikämiessarjojen ja naisten sarjan palkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä 20.3.2017.
Muut palkinnot jaetaan ilma-aseradalla tiistaina 21.3. välittömästi optisten lajien finaalien jälkeen.
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2.4 Majoittuminen ja kilpailujen aikainen huolto
Kilpailijoille on järjestetty mahdollisuus veloituksettomaan sotilasmajoitukseen Utin Jääkärirykmentissä. Majoitusvaraukset on tehtävä ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin

tulee ilmoittaa myös syntymäaika kulkuoikeuden saamiseksi kasarmialueelle.
Kilpailijoilla on mahdollisuus tiistaina 21.3. aamupalaruokailuun Utissa. Ruokailumaksut maksetaan palveluntarjoajalle joko käteisellä, pankkikortilla tai Leijona-kortilla.
Normaalien ruokailuvahvuuksien muutoksien johdosta ruokailuvaraukset on ilmoitettava
ilmoittautumisen yhteydessä. Ruokailuvaraus on sitova!
Ampumaradalla on saatavilla pientä purtavaa.
Kilpailujen järjestäjät eivät järjestä minkäänlaisia kuljetuksia.
2.5 Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset on tehtävä mieluiten alaosastoittain. Ilmoittautumiseen on käytettävä liitteenä
olevaa taulukkopohjaa ja se on lähetettävä sähköpostilla 26.2.2017 klo 24.00 mennessä
majuri (evp) Martti Luhtajärvelle osoitteeseen uaysihteeri(at)gmail.com.
Eräluettelot julkaistaan osoitteessa www. kuusankoskenampujat.fi viikolla 10.
Optisten lajien kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailupaikalla. Alkukilpailut ammutaan maanantaina 20.3. klo 12.00 - 16.30 ja tiistaina 20.3. klo 09.00 - 12.30. Loppukilpailut ammutaan
välittömästi ampumaerien päättymisen jälkeen seuraavasti:
- hirvi noin klo 12.30; kivääri noin klo 12.45; pistooli noin klo 13.00.
2.6 Ohjeita kilpailijoille
Vuosikokouksessa toivotaan esiinnyttävän palveluspuvussa.
Kilpailukanslia on avoinna Puhjonmäen ampumaradalla 20.3. klo 10.00 - 16.30 ja 21.3. klo
08.15 - 14.00.

Kilpailun järjestäjät eivät vakuuta kilpailijoita. Jokainen kilpailija vastaa henkilökohtaisen vakuutusturvan voimassaolosta.
Kiertopalkinnot on toimitettava kaiverrettuina kilpailukansliaan!
2.7 Tiedustelut
Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa:

yhdistyksen sihteeri, majuri (evp) Martti Luhtajärvi,
- email: uaysihteeri(at)gmail.com, GSM: 040 4161991

Kuusankosken Ampujat; majuri (evp) Ari Hyvönen,
- email: arihyv10(at)gmail.com, GSM: 050-3268108
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