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Kuopion riistanhoitoyhdistyksen tiedote IV/22.5.2019
Kuopion RHY:n Helatorstain ampumakilpailu viikon päästä torstaina
Muistuttelen vielä, että Kuopion RHY:n helalauantain ampumakilpailu järjestetään Helatorstaina
30.5.2019 Heinjoen ampumaradalla alkaen kello 12:00. Ole ilmoittautumassa viimeistään kello
16:00. Huomaa viimevuosista muuttunut päivä ja kellonaika.
Tänä vuonna kaikki kilpailut pidetään vanhan hirvikokeen (kolme seisovaa + kolme juoksevaa)
säännöillä. Helatorstaina ammutaan perinteisesti vain yksi sarja/osallistuja.
Kilpailun sarjat
S-sarja eli sekasarja (tytöt ja pojat samoissa sarjoissa) S13, S15, S17 ja S20. S-sarjaan lisättiin
viime vuonna ikäluokkia, joten houkutelkaapa nuorisoa mukaan.
N-sarja eli naiset kilpailevat sarjassa N (= yleinen).
M-sarja eli miehet kilpailevat M (= yleinen), M50, M60, M70 ja M80.
Ikäsarjoissa ylempään sarjaan voi osallistua sinä vuonna, kun täyttää vaaditun iän.
Seurojen välinen kilpailu.
Osallistumis- ja edustusoikeus
RHYn kilpailuiden (hirvenhiihdot, helalauantain ampumakilpailu ja hirvenjuoksut) osallistumis- ja
edustusoikeus on päätetty seuraavasti: ” Kuopion riistanhoitoyhdistyksen kilpailuissa osallistujalla
tulee olla Kuopion riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden osoittava metsästyskortti, jos hän kilpailee
riistanhoitoyhdistyksen mukaan nimetyssä sarjassa. Edelleen hallitus päätti, että seurojen välisissä
sarjoissa seuraa edustavan kilpailijan tulee lisäksi olla kyseisen seuran jäsen. Jäsenyyden muodolla
ei ole merkitystä.” Poikkeuksena on elokuun ampumaviikko, jolla seurojen väliseen kilpailuun saavat osallistua kaikki hirviporukkaan kuuluvat jäsenet. Tämä johtuu siitä, että osa pisteistä tulee hirviporukan jäsenten osallistumisprosentista.
Muista metsästyskortti
Muista ottaa kortti mukaan, sillä se on edellytys osallistumiselle (= vakuutus on voimassa).
Ase vapaa
Aseena saa käyttää kaikkia rihlattuja ruutiaseita – siis esim. pienoiskiväärin käyttö on sallittua.
Kilpailumaksu on 7 €/osallistuja – varaa mukaan tasaraha – kiitos!
Kuopion RHYn harjoitteluvuorot
Kuopion RHYn harjoitteluvuorot ovat alkaneet ja jatkuvat elokuun ampumaviikolle asti. Harjoitteluvuoro on aina torstaisin alkaen klo. 17:30, paikalla oltava viimeistää klo. 19:00. Harjoitteluvuoro
on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille Kuopion RHYn jäsenille, joilla ei ole pääsyä harjoittelemaan
Heinjoelle esim. seurojen kautta. Välittäkäähän tietoa eteenpäin.
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