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Bear City Shot Storm 2016
Kilpailu pidettiin sen koko 11-vuotisen historian todennäköisesti parhaissa olosuhteissa. Kokonaisuutena
kilpailuun osallistui 113 kilpailijaa joista toimitsijoita oli 37. Lisäksi mukana oli joitakin toimitsijoita jotka
eivät ampuneet itse kilpailua. Kiitos kaikille työpanoksestanne. Aina unohtuu jotain, yleensä se ehditään
korvaamaan ennen kuin unohduksesta aiheutuu sen suurempaa huomioita. Tällä kertaa unohtuivat
palkinnot, joten virheestä jäätiin myös kiinni. Virhe oli kokonaan minun ja siitä minua rangaistaan
palkattomalla pakkotyöllä. Palkinnot saapuvat sankareille aikanaan Kustin polkemana.

Bear City Shot Storm 2017
Ensi vuoden Bear City Shot Storm on alustavasti anottu ja ratavaraukset tehty 2.4.2017. Kipinkapin
merkkaamaan kalenteriin.

Peruskurssi 1/2016
Kurssille osallistuu 27 henkeä. Kouluttajia on mukavasti mutta pari pullonkaulaa on. Turvatestipäivä osui
toukokuun ensimmäiseksi jota myös Vapunpäiväksi kutsutaan. Testi huutaisi yhtä tuomaria lisää, nyt on
listalla Saar ja pitkän päivän vuoksi osapäivämieheksi tuleva Uusitalo. Lauantaina 23.4:ttä tarvittaisiin
perusammuntaan muutamia 9 mm peruspistooleita varusteineen. Jos vain raaskit lainata omaasi, niin
pikapikaa viestiä tipsc@tipsc.fi

Harrastustodistukset
Harrastustodistukset kirjoitetaan pääasiassa seuran tuntikirjanpidon mukaan. Seuran harjoitukset kirjataan
kirjanpitoon harjoituksen vetäjän ilmoituksen mukaan, kilpailut taas oman ilmoituksen mukaan.
Siispä:
• varmistakaa että harjoituksen vetäjä kirjaa teidät ylös, vaikka kaikki ovatkin keskenään
naamatuttuja, ei välttämättä ole selvää kuka on TIPSC:n jäsen ja kuka ei, harjoitukset kun ovat
yhteisiä reserviläisten kanssa tai kokonaan avoimia. Jäsenyydestä ei välttämättä kehtaa kysyäkään.
• Kilpailuista sopikaa paikalla kuka ilmoittaa koko ryhmän tuntikirjanpitoon ja yksin ollessanne
ilmoittakaa itse kilpailuosallistumisestanne. Mukaan merkitään myös IDPA-kisat. tipsc@tipsc.fi

Aselupa-ansa laukeaa.
Vuonna 2011 laadittiin nykyhistoria kolmas aselakiuudistus. Yksi osa tätä uudistusta on lyhyiden aseiden
harrastuspakko ja sen todistaminen: ”53 a § (11.2.2011/124) Harrastuksen jatkumisen osoittaminen.
Luonnollisen henkilön, jolla on ---, ampumaurheilua ja -harrastusta ---- varten 6 §:n 2 momentin 4–7
kohdassa tarkoitetun ampuma-aseen toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa, on viiden vuoden
kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle: 1)
ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta; -----, ------. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin
selvityksiä. Laki astui voimaan 13.6.2011, joten sen jälkeen viisi vuotta täyttävistä aseluvista on toimitettava
harrastustodistus.”
Se miten tämä tapahtuu, on vielä auki. PoHa on laatimassa toimintaohjetta asiasta, ja paikallispoliisi tekee
parhaansa tiedottaakseen seuroja siitä miten tuo todistaminen tapahtuu.
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Huolimatta siitä tuleeko ohje ajoissa tai ei, on jokainen harrastaja itse vastuussa siitä että kyseinen
todistaminen tapahtuu.
Aselupa-ansa koskee vain tuon lain voimaan astumisen (13.6.2011) jälkeen luvitettuja aseita. Laki ei siis ole
takautuva!

Tuomariansa laukeaa
Tuomaritoimintaa on hankaloitettu vuosien mittaan paljon. Pahimmat ongelmat saatiin purettua, mutta
paholainen hiipii nurkissamme ja on taas saanut asiaansa hiukan eteenpäin.
Pohjoismaisessa Nordic Meetingissä on päätetty tuntuvasta ohjeistuksen kiristämisestä. Perusteluna on
nostaa pohjoismaisten NROI-tuomareiden arvostusta. Jos pahin toteutuu sekä tuomarimäärä että -taso
tulevat laskemaan ratkaisevasti.
Jatkossa pisteitä täytyy saada 6 kahden vuoden jaksossa kuitenkin niin, että pelkästään L1 kisapisteet
eivät riitä. Samalla pois jää kurssipisteet ja lisäkoulutuksesta saatavat pisteet
Turku IPSC:lle tästä tuskin tulee ole isoa ongelmaa. Riittää kunhan on tuomarina joka toinen vuosi
vähintään L2 kisassa. Loput neljä pistettä voi kerätä L1 kisoista. Uskon että kotikulmillamme (Pori-LoimaaSalo) tullaan järjestämään tarvittavat kisat.

TIPSC seurapaitatilaus
TIPSC seurapaitatilaus avattu seuran sivuilla: http://www.tipsc.fi/V3/Seurapaita2.html. Kun tilauksia on
tarpeeksi kasassa (~30), laitamme tilauksen eteenpäin Gunstalle ja laskutamme tilaukset tilaajilta.
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