
Lisäksi mahtava palkintopöytä:
A-, B- ja C-sarjojen 3 parasta ampujaa palkitaan hienoin 
tavarapalkinnoin! Sekä kaikkien osallistuneiden kesken 
arvotaan Castellani sporting-liivit!

Ilmoittautumiset 1.3.2017 alkaen:

Osallistumismaksu 50 € per osakilpailu.



Huippupalkinnot:
Cupin parhaan tuloksen ampujalle 

sarjasta riippumatta 
Browning B725 Sporter!

Lisäksi  
Kaikkien sarjojen (A,B,C) kolme (3) parasta palkitaan:

1. Pilla Panther X7 3 linssin setti
2. MINOX BV 8x56 Katselukiikarit
3. HART Lynx BOA Vaelluskengät 

1. Pilla Panther X7 3 linssin setti
2. Alan Paine Durham metsästyspuku
3. Baron Ase-matkalaukku

1. Minox DTC 600 riistakamera
2. Baron Ase-matkalaukku
3. Joker CC45 Luukahvallinen puukko

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan
Castellanin sporting-liivit, koko ja väri valittavissa

A-Sarja

B-Sarja

C-Sarja

Lisäksi:

(Voittajan on otettava palkintoase omille nimilleen.)
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• Osakilpailut ja cup ammutaan english sporting sääntöjen mukaan. 
• Jokaisessa osakilpailussa ammutaan 100 kiekkoa.
• Kaikissa osakilpailuissa tuloslaskennassa käytetään ratakompensaatiota, jolloin kaikki osakilpailut ovat 
 toisiinsa verrattuna samanarvoisia.
• Osakilpailun parhaan tuloksen ampujan tulos on aina 100 %. Kaikkien muiden ampujien tulosta sarjasta 
 riippumatta verrataan osakilpailun parhaan ampujan tulokseen.
• Kun kilpailussa on 100 kiekkoa ja paras tulos on esimerkiksi 90, silloin kilpailija jonka rikottujen kiekkojen 
 määrä on 82, osumaprosentti lasketaan: 82 ÷ 90 x 100 = 91,1 %. 
• Ampujan tulokseen otetaan mukaan neljän parhaan osakilpailun yhteistulos. 
• Sarjakohtainen cup-kokonaistulos lasketaan kilpailuiden osumaprosenttien yhteenlaskettuna summana esim.   
 (100 % + 91,1 % + 71,2 % + 84,0 %) = yhteensä 346,3 %.  
• Cupin lopulliset sarjakohtaiset tulokset määräytyvät ampujan 4:n parhaan osakilpailun yhteistuloksesta.
 Tulokseen lasketaan ampujan neljän parhaan osakilpailun yhteenlaskettu tulos. Lisäksi finaaliin pää-  
 semisen edellytys on, että Pietarsaaren osakilpailuun on osallistuttava, mutta JSF:n osakilpailun ei ole  
 pakko olla yksi neljästä ampujan yhteenlasketussa kokonaistuloksessa.  
• JSF:n Pietarsaaren osakilpailun jälkeen 6 parasta (4 osakilpailun tulos) sarjasta riippumatta osallistuu finaaliin,  
 joka ammutaan välittömästi JSF:n osakilpailun jälkeen 7.5.2017.
• Finaalissa ammutaan 20 kiekkoa eli 10 tuplaa ja 2-5:ltä asemalta.
• Finaalissa maksimipistemäärä on 20 rikottua kiekkoa joka on 100 %. Osumaprosentti lasketaan: (Finaalissa 
 rikottujen kiekkojen määrä) esim. 18 ÷ 20 x 100 = 90,0 %.
• Finaaliampujan lopullinen tulos on siis 4 osakilpailua (esim. 389,2 %/400 %) + finaali  (esim. 90,0%/100 %)   
 yhteistulos = 479,2%.
• Parhaan tuloksen ampunut (4 osakilpailua + finaali) sarjasta riippumatta voittaa omakseen Browning-haulikon.
• Mahdolliset tasatulokset ratkotaan english sportingin sääntöjen mukaan ampumalla 5 paria tuplia.
• Osallistumismaksu 50 € per osakilpailu.
• Osakilpailuissa palkitaan sarjojen 3 parasta.
• Max lataus 28 g. Haulin koko 2 – 2,5 mm. Ainoastaan lyijyhaulit kelpaavat.

Säännöt:

Yhteyshenkilöt:
SA, Pori:  Tomi Hautaoja p. 040 5078 056  email: tomi.hautaoja@gmail.com
MKMS, Mäntsälä:  Juha Yliluoma p. 040 3542 893 email: juha.yliluoma@sff.fi
HyMa, Hyvinkää:  Mikko Demander   p. 040 5111 854 email: mikko.demander@finco.fi
JSF, Pietarsaari:  Roger Sundström  p. 050 4306 549 email: roger.sundstrom458@gmail.com 
YMS, Ylistaro:  Kari Louko  p. 044 5417 333 email: kari.louko@netikka.fi
SSG, Sipoo:  Juha Kytömaa  p. 0400 233 960  email: juha.kytomaa@skyadvertising.fi
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