ETELÄ-SAIMAAN AMPUJIEN VUOSI 2018
Seuran korvaamat kilpailumaksut
Johtokunta päätti korvata ESA:aa edustavan seuran jäsenen
kilpailumaksuja vuonna 2018 seuraavasti.
 Sarjoissa 20 ja nuoremmat ampujat, henkilökohtaisen ja
joukkuemaksun avoimissa kilpailuissa kokonaan
(Ei seuran sisäisissä kilpailuissa tai ranking-kilpailuissa).
 Suomen mestaruus kilpailuissa ESA:aa edustavan seuran jäsenen
ja seuran ilmoittaman ampujan henkilökohtaisen ja joukkuemaksun
kokonaan vain ampujan omassa sarjassa.
Tarkennus edelliseen, jos seuran jäsen ilmoittautuu kilpailuun, eikä
jostain syystä osallistu em. kilpailuun ilman johtokunnan
hyväksymää syytä, osanotto maksu peritään kilpailijalta takaisin tai
joukkueelta takaisin.
 Aluemestaruus kilpailuissa ESA:aa edustavan seuran jäsenen ja
seuran ilmoittaman ampujan henkilökohtaisen ja joukkuemaksun
kokonaan ampujan omassa sarjassa.
Tarkennus edelliseen, jos seuran jäsen ilmoittautuu kilpailuun, eikä
jostain syystä osallistu em. kilpailuun ilman johtokunnan
hyväksymää syytä, osanottomaksu peritään kilpailijalta takaisin tai
joukkueelta takaisin.
 Valtakunnallisissa sarjakilpailuissa joukkue- ja henkilökohtaiset
maksut.
Tarkennus edelliseen, jos joukkue ei suorita osallistumista loppuun
ilman johtokunnan hyväksymää syytä, maksaa joukkueen jäsenet
osallistumismaksun seuralle takaisin.
 Seuran järjestämissä kansallisissa kilpailuissa peritään seuran
jäseniltä ½ maksu.

SEURAN JÄRJESTÄMIEN KILPAILUJEN
KILPAILUMAKSUT 2018
Johtokunta päätti seuran järjestämien kilpailujen osanotto maksuksi
seuraavaa:


Seuran ilma-asemestaruuskilpailut keväällä 2018 päätettiin pitää
erillisenä kilpailuna urheilutalolla maanantaina 12.2.2018 klo 18,
osallistumismaksu on 5 €. Kilpaillaan SAL:n sarjoissa. ESA:n
mestaruuskilpailuista jaetaan palkinnot.

 Kesän avaus pienoispistoolilla, kilpailusta ei peritä maksua seuran
jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta maksu on 5 €. Pistoolijaos päättää
kilpailumaksusta ja palkinnosta keskuudessaan.
 Kesän lopetus pienoispistoolilla, kilpailusta ei peritä maksua
seuran jäseniltä. Seuran ulkopuolisilta maksu on 5 €. Pistoolijaos
päättää kilpailumaksusta ja palkinnosta keskuudessaan.
 Tulostestit 3 € per kerta. Kilpaillaan SAL:n sarjoissa. 3 parasta
palkitaan esinepalkinnolla.
 ESA:n järjestämän ranking-tapahtuman yhteydessä, ESA:aa
edustavan jäsenen tulostestimaksu sisältyy rankingmaksuun, jos
suoritus tapahtuu samalla ampumiskerralla.
 Maakuntamestaruuskilpailut 60 ls 15 €, 40 ls 15 €, 30/20 ls 10 €,
joukkuemaksu 17 €. ESA:n järjestämissä
maakuntamestaruuskilpailussa voi maakuntamestaruuskilpailun
yhteydessä ampua Ranking maksutta. Maakuntamestaruus
ilmapistoolilla 19.2 ja 5.3.2018 klo 18 ja vapaapistoolilla 13.6.2018.
 Ranking-kilpailut 2018 kevät, nuoret alle 20 v. 3 € ja yli 20 v. 6 €.
 Aluemestaruuskilpailujen kilpailumaksuissa noudatetaan
aluejaoston päättämiä kilpailumaksuja.
 Kiertopalkintokilpailuista ei peritä osallistumismaksua.

