Syyskokouskutsu ja jäsentiedote 4/2018
Viimeisestä varsinaisesta jäsentiedotteesta onkin jo aikaa…

Syyskokous
Turku IPSC ry:n syyskokous pidetään 10.10.2018, Temppelivuoren ampumaradalla alkaen kello 18:00
Yhdistyksen syys kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus
4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, (hallituksen esitys 100 € + 40 €)
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuorossa oleville
hallituspaikoille. Siirtymävuoden 2018 syyskokouksessa valitaan kolme hallituksen
jäsentä kalenterivuodeksi ja kolme hallituksen jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi.
Ensimmäiseksi valitaan vuoden jäsenet.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokous päätetään

Sisäampumarata
Sisäampumaradan laajennusosa on saanut hyväksynnän PoHa:lta. Vaikka viisipaikkainen rata onkin nyt
hyväksytty käyttöön, on vielä muutama suurempi työ tekemättä ennen varsinaista käyttöönottoa.
Kallein näistä on salin 2.1. valaistuksen täydentäminen. Tarjouskysely on menossa ja valaistus
toteutetaankin kiireellisellä aikataululla.
Valaistuksen kanssa yhtä tärkeä on radan 2.1.B eteläseinän roiskesuojakumien viimeistely. Materiaali on jp
olemassa odottaen pesua ja oikeaan mittaan katkomista sekä asentamista Honkasen talleilla. Tämä on
muutaman päivän talkoohomma viidelle hengelle.
Alkuvuonna toteutetaan väliseinä motocrossradan ja ampumaradan välille.
Sen jälkeen riittää pientä askaretta maailman tappiin.

Talkoot
Maton pesu- ja leikkuutalkoot järjestetään 28.9.2018 Ilmoittautumiset ASAP 0406812002
Asennustalkoot järjestetään sitten mahdollisimman pian tämän jälkeen. Matot asennetaan kahteen
kerrokseen ja toisen kerroksen vaatimat kiinnityspuut ovat jo paikoillaan.

Sisäkisat
Sisärata mahdollistaa talvikilpailuiden järjestämisen, toisaalta yhdistyksen rahatilanne jopa vaatii sitä.
Tarkoituksena on järjestää kaksi level 2 pistoolikisaa vielä tänä vuonna. Kun käytössä on viisi erillistä
ampumapaikkaa, voidaan helposti järjestää 8-10 stageinen kisa siten että yhdessä paikassa ammutaan

peräkkäin kaksi stagea pienin muutoksiin. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta järjestelmästä parin viikon
takainen Loimaalla järjestetty Haulikko-Practicalin SM-kisa, joka onnistui loistavasti. Harjoitteluvaiheessa
pidetään kilpailija määrä pienenä, vain neljäkymmentä maksavaa ampujaa. Kun toimitsijamäärä on reilu
kymmenen, täyttyy L2 vaatimukset tältäkin osin.
Työmäärältään tällainen kisa vastaa kahta viikkoharjoitusta. Tarkoitus olisi, että kisat järjestäisi eri ryhmä,
näin työ jakautuisi usealle henkilölle ja toisaalta mahdollisimman moni saisi kokemusta kilpailun
järjestämisestä.
Ensimmäisen kilpailun ratamestarina ja kilpailun johtajana toimii JP. Toisen kilpailun ratamestarina toimii
Jari Koivuniemi.

Virgin Games
Temppelivuoren avauskilpailu järjestetään 4.11.2018 Rakentaminen tapahtuu perjantaina 2.11. ja
toimitsijakilpailu lauantaina 3.11. Kilpailumaksu on 50 €. Toimitsijat eivät maksa kisamaksua. Ratamestarina
ja kilpailun johtajana toimii JP Esikilpailun ilmoittautumisen pitäisi toimia nyt. Tuomareita otetaan vain
rajoitetusti, ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumislinkki: https://shootnscoreit.com/ipsc/match/7685/

XXXI TCC-Cup
Perinteinen TCC-Cup järjestetään tänä vuonna sisäkisana. Kilpailu on samalla myös sotilaiden SM-kilpailu.
Kilpailupäivä on 9.12.2018. Rakentaminen perjantaina 7.12.2018 ja esikisa 8.11.2018. Kilpailun
ratamestarina ja kilpailun johtajana toimii Jari Koivuniemi.
Ilmoittautumislinkki: ilmoitetaan myöhemmin

XIV Bear City Shot Storm
XIV Bear City Shot Storm järjestetään kuukautta aiempaa aikaisemmin 3.3.2019. Osin tämä johtuu siitä, että
on haluttu pitää kilpailu alkuperäiseen tapaan talvikisana. Kilpailunjohto ryhmä on pysynyt tuttuna
Hellman/Ruuhimäki—Vuorinen linjalla. Uutta verta kylläkin kaivattaisiin. Tosin vanha ryhmä alkaa olla pian
eläkeiässä, joten sikäli voisi kuvitella aikaa riittävän.
Ilmoittautumislinkki: ilmoitetaan myöhemmin

Tuomaritilanne
TA-listan vajaasta neljästäsadasta täysivaltaisesta tuomarista yli kymmenen prosenttia on Turku IPSC:n
jäseniä. Tästä voisi kuvitella, että halukkaista toimitsijoista ei olisi pulaa. Valitettavasti on kuitenkin
todettava, että halukkaita ei ole ollut ruuhkaksi asti.
Muistakaa että uuden Tarhan johdosta jokainen on itse vastuussa omien tuomaripisteidensä
kirjaamisesta.
https://tarha.ipscfin.org/ TARHA NG / omat tiedot / hallitse omia tuomarointeja
TIPSC:n L1 kisat on päivitetty Tarhaan.

