SML:n Satakunnan piirin kilpailutoimikunnan kalenterikokouksen pöytäkirja
Paikka:
Aika:
Läsnä:
Etänä

Pori ABC Tikkula kokoustila
2.2.2022, klo 18:00
Veikko Nyroos (pj), Kari Kumpulainen, Pekka Lahdenperä, Timo Suonpää, Hannu
Suuniitty, Ilkka Hollmen ja Janne Saarinen (siht)
Tapio Vähätalo, Tomi Heikkilä, Marko Hepo-Oja, Tero Mäenpää ja Jouni Kaunisto

Kokouksen alussa todettiin vuoden 2021 ampujat.
Vuoden haulikkoampuja: Juha-Pekka Vähätalo
Vuoden kivääriampuja: Päivi Vähä-Jaakkola
Vuoden kansainvälisten lajien ampuja: Pekka Seppä

1§

Kokouksen avaus
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Veikko Nyroos avasi kokouksen klo 18:05 ja
toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.

2§

Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Veikko Nyroos ja sihteeriksi
piirin toiminnanjohtaja Janne Saarinen. Valitaan äänten laskijat, jos tarvitaan.

3§

Kokouksen laillisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 11 ampumatoimikuntien
jäsentä sekä lisäksi piirin toiminnanjohtaja Janne Saarinen.

4§

Todetaan SM-kilpailujen ajat ja paikat 2022
Hirvenhiihto
Ilma-aseet
Kansainväliset lajit
Metsästysammunnat
Hirvenjuoksu

5§

Vaalassa
Sonkajärvi 1.-3.4.2022
Isokyrö 4.-5.6.2022
Pessalompolo 28.-31.7.2022
Lumijoki 5.-7.8.2022

Kainuu (peruttu)
Pohjois-Savo
Pohjanmaa
Lappi
Oulu

Todetaan Aluemestaruuskilpailujen ajat ja paikat 2022
Hirvenhiihto
Ilma-aseet
Metsästysammunnat
Hirvenjuoksu

peruttu
paikka ei tiedossa
paikka ei tiedossa
paikka ei tiedossa

Satakunta
Pohjois-Häme
Svenska-Österb.
Pohjanmaa
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6§

Piiriottelut Varsinais-Suomen kanssa
Kivääri- ja luodikkolajien kilpailu pidetään Varsinais-Suomen järjestämänä, aikataulu
ei tiedossa (mahdollisesti 7.5.2022?).
Kansainväliset lajit, Satakunta järjestää Pietarsaaressa 15.5.2022.
Tänä vuonna on Varsinais-Suomen vuoro järjestää myös metsästyshaulikko ja
metsästystrap piiriottelut, nämä pidetään Laitilan Kaiku:n radalla 12.6.2022.
Hirvenjuoksu pidetään Varsinais-Suomen järjestämänä, aikataulu ei tiedossa.

7§

Päätetään Pm-kilpailujen ajat ja paikat sekä muut Pm-kisoihin liittyvät asiat
Päätettiin Pm-kilpailujen järjestäjät sekä kisojen osanottomaksut.
- Ilma-aseet, Porissa Linja-autoasemalla 11.3.2022, klo 17:00, yhteyshenkilö Hannu
Lähdekorpi.
- Pohjoismaiset lajit piiriottelun yhteydessä, Pietarsaaressa 15.5.2022, klo 9:00.
Yhteyshenkilö Jouni Kaunisto.
- Luotilajit, pienoishirvi ja pienoisluodikko Rauman Lappi Kuljun rata 18.6.2022, klo
10:00. Ilmoittautuminen 13.6.2022 mennessä, yhteyshenkilö Ilkka Hollmen, p. 050
5649603.
- Hirvenjuoksu, Kankaanpää Vihteljärvi 15.6.2022, klo 17:00, yhteyshenkilö Tero
Mäenpää.
- Trap, Ikaalinen Vatula 2.7.2022 klo 9:00, ilm. viim klo 8:30. Yhteyshenkilö Tomi
Heikkilä.
- Haulikko, Ikaalinen Vatula 2.7.2022 klo 13:00, ilm. viim klo 12:30. Yhteyshenkilö
Tomi Heikkilä.
- Metsästysluodikko ja metsästyshirvi, Punkalaidun Haukan rata 16.7.2022, klo10:00
ilmoittautuminen 11.7.2022 mennessä, yhteyshenkilö Antti Mäkelä, p. 040 5791890.
- Skeet 50, Kankaanpää Selkäneva 27.8.2022, klo 10:00 yhteyshenkilö Santeri Syrjätie
- 1-Trap, Porissa Katinkurussa 28.8.2022, klo 11:00, yhteyshenkilö Jarmo Murro.
Päätettiin että jokaisessa sarjassa luotipuolella pääsee loppukilpailuun 6 parasta
ampujaa, ei tasatuloksia. Luotilajeissa loppukilpailuun valitaan 6 parasta
satakuntalaista + mahdolliset vieraat ampujat.
Pm-kisojen osanottomaksut: Haulikkolajit 20,00 €/laji, kiväärilajit 15,00 €/laji
Kaikki S-sarjalaiset 5,00 €/laji.

8§

Päätetään katsastuskilpailujen määrästä sekä muista katsastuskilpailuihin liittyvistä asioista
Katsastuskilpailuja päätettiin pitää siten että erillisiä katsastuskilpailuja on vähintään
kolme kappaletta, joiden lisäksi Pm-kisat ja tarvittaessa Lääninkisat ja piiriottelut ovat
myös katsastuksia, jos ne ajallisesti sopivat. Vallitsevan korona-pandemian takia
voidaan ohjeistusta tarvittaessa muuttaa ellei esim. katsastuksia kyetä järjestämään
riittävästi.
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•
•

Pm- kisat ovat avoimia kilpailuja
Pm- kisoihin on ennakkoilmoittautuminen tai paikan päällä. Ilmoittautuminen alkaa puolta
tuntia ennen kisan ilmoitettua alkua.

Molempien lajien osallistumismaksu on SM-katsastuksissa 15,00 € ja nuoret 5,00 €, jälkiilmoittautumisesta voidaan periä 3,00 € lisämaksu.
Haulikkolajien pm-kisamaksut ovat: Aikuiset 20,00 € ja nuoret 5,00 €, jälki-ilmoittautumisesta
voidaan periä 3,00 € lisämaksu.
•
•
•
•
•
•
•

•

jokaisessa sarjassa loppukilpailuun pääsee 6 parasta ampujaa, ei tasatuloksia
poikkeus on Metsästys-Trap kisassa, jossa loppukilpailuun pääsee 5 parasta ampujaa, ei
tasatuloksia
kilpailijalla on oikeus SM-kilpailuihin, jos hän on osallistunut vähintään kolmeen
katsastukseen
piirinmestaruus mitalin saanut voi edustaa SM-kilpailuissa piiriään ilman että on suorittanut
piirin katsastuksien vähimmäismäärää
jos kriteerit ei täyty SM-kisoihin, voi harkinnan mukaan päästä SM-kilpailuihin, kun
maksaa osanottomaksun kokonaan itse ja ilmoittautuu piirin kautta
myös muissa piireissä käydyt katsastukset hyväksytään, jolloin kilpailija itse ilmoittaa
vieraan piirin kilpailun ja tuloksensa tulosten ylläpitäjille
Piirinmestaruuskilpailuissa jaetaan näiden lisäksi Pm-mitalit. Kilpailujen järjestäjä voi
halutessaan päättää lisäpalkinnoista ja palkittavista sijoituksista edellä mainittujen lisäksi.
Haulikkolajien katsastuskilpailuissa järjestäjä voi päättää järjestetäänkö loppukilpailu
palkintosijoista, samoin piirinmestaruuskilpailuissa järjestäjällä on mahdollisuus järjestää
loppukilpailu SML:n mallisääntöjen 2022 SM-kilpailujen mukaisesti.
haulikkolajien katsastuskilpailuissa loppukilpailu järjestetään sarjakohtaisesti kaikkien 23 ja
enemmän ampuneiden kesken

Luotipuolen, metsästyshaulikon ja metsästystrapin kunniapalkinnot:
•
•
•
•
•

•

Kilpailijoita sarjassa 3 tai vähemmän, niin vain 1. palkinto
Kilpailijoita sarjassa 4-6, niin sijat 1. ja 2. palkitaan
Kilpailijoita sarjassa 7-10, niin sijat 1. -3. palkitaan
Kilpailijoita sarjassa yli 10, niin sijat 1.–4. palkitaan
Muuten noudatetaan kansainvälisiä ja SML:n Suomen mestaruus kilpailujen mallisääntöjä.
(Metsästysampumasäännöt 2022)
Luotilajien katsastuskilpailujen pisterajat loppukilpailuun pääseville (ei koske pienoishirveä
ja pienoisluodikkoa) :
Luodikko:
Hirvi:

9§

85
87

Tuomarikurssit
Liiton järjestämiä tuomarikoulutuksia pidetään kevään 2022 aikana
laji/yleistuomareille 10kpl ja ylituomareille 2kpl. Tämän lisäksi piiri voi järjestää
tarvittaessa lisää tuomarikoulutuksia. Veikko Nyroos kävi kokouksen alussa
tilannekatsauksen läpi tuomarikoulutuksista.
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10 §

Tiedottaminen
Kilpailujen järjestäjä toimittaa tulokset tiedottajalle PDF muodossa. SM-kisoihin
osallistuvien valintataulukkoja ylläpitää haulikkolajeissa Veikko Nyroos.
Kiväärilajeissa ei valintataulukoita pidetä. Kiväärilajien osalta pidetään kirjaa
kilpailijan käymistä katsastuksista.
Kaikki tulokset laitetaan piirin kotisivuille nettiin heti kisojen jälkeen.

11 §

Muut asiat
SM-kisojen osallistumismaksu on 27,- euroon/kilpailija. Piiri on maksanut puolet
osanottomaksusta ja kilpailijat toisen puolen. Päätettiin että kun syksyllä on jo sovittu
talvilajien osalta, että kilpailijat maksavat vähän yli puolet osanottomaksusta niin
kilpailijan osuudeksi sovittiin 15,- €/laji, nuorten osalta piiri maksaa koko
osanottomaksun.
Kilpailijan osuuden voi myös maksaa suoraan piirin tilille ilmoittamalla nimen, lajin ja
sarjan. Tili nro FI86 5702 6540 0209 86
Kunniakirjat myönnetään piiriennätyksistä ja suomenennätyksistä
Piirihallitus on hyväksynyt yhteisen asusteen hankinnan SM-kisoihin osallistuville.
- Kesälajeissa (ei hirvenhiihto) tämä voisi olla ”tekninen T-paita”, logolla varustettuna
vasemmassa rinnuksessa ja selässä Satakunta.
-Hirvenhiidossa asuste voisi olla liivi.
- Janne hoitaa tilauksen yhdessä jaostojen vetäjien kanssa, mm tilattavat määrät ja
koot. Selvitetään myös mahdollisten sponsorien osallistaminen. Mikäli asusteita jää
yli, niin näitä voidaan lunastaa erikseen.

12 §

Jaostojen jäsenet
Hiihto- ja juoksujaostoon esitetään uusina jäseninä Harri Mäkelä ja Esa Berg sekä samalla
Antti Riihiaho jää pois. Muut jaostot entisellään. Jaostot vahvistetaan 12.3.2022
vuosikokouksessa.

Ehdotus jaostojen jäsenistä on Liitteessä 1.

13 §

Laaditaan kilpailukalenteri
Laaditaan kilpailukalenterit Hirviurheilu:n.

14 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20:55.

Kokouksen puolesta Raumalla 12.2.2022

Veikko Nyroos
puheenjohtaja

Janne Saarinen
sihteeri
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Kilpa- ja ampumatoimikuntien jäsenet v.2022

Liite 1.

Kilpailutoimikunta
Puheenjohtaja
Veikko Nyroos puh. 0503013434
Jäsenet
Tomi Heikkilä
Marko Hepo-oja
Veikko Hietamäki
Pekka Lahdenperä
Jouni Kaunisto

Haulikkojaosto
Puheenjohtaja
Veikko Hietamäki puh. 040-8361733
Jäsenet
Teemu Lyytikäinen
Tomi Mäntyharju
Veikko Nyroos
Antti Soini
Timo Suonpää
Tapio Vähätalo

Hirvenhiihto ja -juoksu jaosto
Puheenjohtaja
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Pekka Lahdenperä puh. 0400836724
Jäsenet
Esa Berg
Asko Hakamäki
Tero Mäenpää
Harri Mäkelä
Hannu Rajasalo
Janne Salo
Hannu Suuniitty

Kiväärijaosto
Puheenjohtaja
Marko Hepo-Oja puh. 045-2711308
Jäsenet
Ilkka Hollmén
Jouko Huhtala
Jarmo Järnberg
Jouni Kaunisto
Kari Kumpulainen
Hannu Lähdekorpi
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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