Muistio
24.10.2020

Kymenlaakson ampujien maakuntajaoston sähköpostikokous syksyn 2020 maakunnan sarjakilpailun järjestämisestä huomioiden viranomaisten koronavirusohjeet ja määräykset
Aika:
Paikka:
Osallistujat:

1.

13.10.2020 – 24.10.2020
sähköpostikokous
alueen kilpailuja järjestävät seurat
Juha Valjus KAS
Ilkka Toikka KouMAS
Aulikki Kylliäinen, Kari Eskola ja Kari Piipponen KuusA
Mikko Mattila ja Mika Sahlberg MyA

Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja käsiteltävät asiat
Aulikki Kylliäinen avasi kokouksen lähettämällä muistioluonnoksen kommentoitavaksi seurojen edustajille.
Pöytäkirja jaetaan läsnä olleille seurojen edustajille kokouksen nimilistan sähköpostijakelun mukaisesti ja tiedoksi myös muille seuroille.

2.

Koronavirustilanteen vaikutukset maakunnan sarjakilpailuihin
Kymsote ja alueen kaupungit ovat omalta osaltaan ohjeistaneet urheiluseuroja toimimaan vastuullisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
Kotka on kieltänyt ulkopuolisilta kaupungin omistamien liikuntatilojen käytön, Kouvolan ohjeistus ei ole yhtä jyrkkä. Kymsote suosittelee kuitenkin, ettei sellaisia urheilukilpailuja järjestetä, joihin osallistuu useiden eri joukkueiden edustajia.
Maakuntajaosto on käynyt keskustelua sarjakilpailujen järjestämisestä, jotta kilpailunomaista harjoituskokemusta olisi mahdollista jatkaa koronavirustilanteesta huolimatta. Maakunnan ilma-aseiden sarjakilpailut on ehdotettu järjestettäväksi kotiratakilpailuina ainakin 31.12.2020 asti.
Kilpailujen järjestäminen ei kuitenkaan ole maakuntajaoston päätettävissä, vaan
päätökset kilpailujen järjestämisestä tekevät alueen seurat.
Maakuntajaosto ehdottaa seuroille syksylle 2020 sovittujen maakunnallisten ilmaasekilpailujen järjestämistä kotiratakilpailuina ja pyytää seuroilta listauksen niistä
sovituista kilpailupäivistä ja lajeista, mitkä kukin seura pystyy toteuttamaan kotiratakilpailuna jäsenilleen. Kilpailun järjestäminen edellyttää valvottua kilpailusuoritusta sovitun aikataulun puitteissa.
Osallistumismahdollisuus olisi näin ollen rajattu ratakohtaisesti niin, että vain
oman seuran jäsenet voivat osallistua, joten syyskauden 2020 maakunnalliset
ilma-asesarjakilpailut eivät olisi enää avoimia kilpailuja.
Niiden seurojen yksittäiset urheilijat, joiden oma seura ei kotiratakisoja järjestä, voivat toistaiseksi osallistua Kouvolan alueen seurojen kotiratakisoihin (KouMAS, KuusA ja MyA)

3.

Kymenlaakson maakunnan sarjakilpailujen ja mestaruuskilpailujen aikataulut ja lajit, seurojen ilmoittamat kilpailupäivät
to 15.10. ilmapistooli, ilmakivääri ja ilmaolympia (KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 22.10. ilmapistooli ja ilmakivääri
(KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 29.10. ilmakivääri 3x20ls ja makuu
(KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 05.11. ilmapistooli ja ilmakivääri
(KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 12.11. ilmapistooli, ilmakivääri ja ilmaolympia (KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 19.11. ilmapistooli ja ilmakivääri
(KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 26.11. ilmapistooli, ilmakivääri ja ilmaolympia (KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 03.12. ilmapistooli ja ilmakivääri
(KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
to 10.12. ilmapistooli ja 3x20ls MMK ilmakivääri (KAS, KouMAS, KuusA ja MyA)
Poikkeukset:
 KuusA ja MyA eivät järjestä kilpailukalenteriin merkittyjä ilmaolympia
-kilpailuja.
 KouMASin radalla ei ole mahdollisuutta ampua ilmakiväärin tuloksia
sovitun mukaisesti desimaalipistein.
Maakunnan vuoden 2020 sisäratakauden kilpailuista ruutiaseilla on kalenterissa vielä pistooli 30+30 ls, joka on sovittu KouMASin järjestettäväksi
lauantaina 14.11.2020.
Tästä kilpailusta KouMAS päättää ja tiedottaa erikseen.

4.

Tulokset
Tulokset lähetetään sähköpostitse: info@kuusankoskenampujat.fi
Kotiratakilpailun tuloskoosteeseen tiedot voi lähettää myös epävirallisemmassa muodossa WhatsAppilla Aulikille puh. 050 361 5055.
Tulokset nähtävillä nettisivuilla: www.kuusankoskenampujat.fi

5.

Palkintojen jako
Aiemmasta maakuntajaoston päätöksestä poiketen: koronatilanteesta ja sarjakilpailujen järjestelyistä johtuen palkittavilta ei edellytetä osallistumista kilpailuun vieraalla radalla, vaan voidaan palkita myös kolmen kotiratakisan
perusteella.

6.

Maakunnan ampujien kilpailutoimintaa jatketaan tämän muistion mukaisesti
31.12.2020 asti, mikäli viranomaisten koronaohjeistus antaa siihen mahdollisuuden.
Myös muilla kuin tässä muistiossa mainituilla seuroilla on mahdollisuus liittyä mukaan maakuntajaoston määrittelemään kotiratasarjakilpailuun syksyn
2020 aikana.

Kymenlaakson ampujien maakuntajaoston puolesta
Aulikki Kylliäinen/Kuusankosken Ampujat ry

