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Jäsentiedote 1/2019
Jäsenmaksu
Jäsenmaksulaskut on nyt postitettu, maksathan jäsenmaksun määräpäivään mennessä, helpotat sekä
rahastonhoitajan, että minun työtäni, sekä varmistat, että päädyt vuoden 2019 jäsen- ja postituslistalle.
SAL:lle ja Porin Prikaatille jäsenet ilmoitetaan noin 7.2.2019 tilanteen mukaan. Seuraavan kerran
jäsentilannetta tarkastellaan kesäkuun alussa.
Mikäli et ole saanut jäsenmaksulaskua voit maksaa maksun suoraan seuraavilla tiedoilla:
•
•
•
•

Turku IPSC ry IBAN: FI04 5711 5850 0611 18
Sukunimi, etunimi
iD numero
Jäsenmaksu 2019

Ilmoita sen jälkeen osoitteeseen tipsc@tipsc.fi että et ole saanut jäsenmaksupostia.

Kevät kokous
Vastuuvapauskokous pidettiin 1.2.2019 ravintola Coco-Locossa. Hallitus pelastui.

L1 viikkokisat
Koska kisojen merkkaaminen jaoston kalenteriin on kovin työlästä, laskin meidän kisavauhdillamme
tarvittavan 1200:n kohdan läpi käymisen, luovumme kisojemme merkitsemisestä jaoston kalenteriin.
Jatkossa jokainen merkitsee L1-kisojen tuomaroinnit itse omalta kohdaltaan Tarhaan, tai nykyään kai
Peliakseen, kertoina per vuosi. L2 ja ylemmät kisat kuten ennenkin.

Torstain harjoitusvuoro
Nyt kun Temppelivuoren radalla on käytössä viisi erillistä ampumapaikkaa, voidaan siirtyä Roukkulin
kaltaiseen järjestelyyn, jossa harjoitukset ovat yhteiset Practical/SRA-harjoitukset. Toistaiseksi mennään
Practical edellä, siten että noudatetaan Practical-sääntöjä.
•
•
•
•
•

Yhteistyöseuroja on TIPSC, LL, TurRes, TuKoRes, V-S Rak, Laitilan reserviläiset.
Ainoastaan Practical-Statuksen omaavien tulokset kirjataan kilpailutuloksiin. SRA-statuksella
ampuvat voivat käyttää SRA-sääntöjen mukaisia varusteita.
Vakuutus vaaditaan kaikilta.
Ratamaksu on 15 €. TIPSC tukee jäsentensä harjoittelua 5 € kerta. Tuki huomioidaan ratamaksun
yhteydessä.
Ratamaksu voidaan suorittaa tehdyillä talkoosuorituksilla. Tehdyt talkoo suoritukset huomioidaan
myös SRA-ampujien kohdalla. Lista löytyy taukotilan elektroniikkakaapin seinästä, merkitse käytetty
vuoro päivämäärällä.

Loimaan ratamaksu.
Loimaan Laukojat on nostanut ratavuoron hintaa Turku IPSC:n jäsenten kohdalla 7 euroon kerralta. Syynä
tähän ympäristöluvan vaatimien mittausten ja muutostöiden kustannukset. Maksu suoritetaan Laukojien
verkkokaupan kautta. https://seurakauppa.mycashflow.fi/category/4/radan-kayttomaksu
Kerrallaan voi maksaa useamman käyntikerran, kunhan huolehtii että maksut ovat ajan tasalla.
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Kilpailuiden tukeminen
TIPSC jatkaa jäsentensä kilpailuosallistumisten tukemista.
•
•
•

2019 tukea maksetaan seuraavasti: L2 20 €, L3 30 €, L4 40 € ja L5 50 €.
Joukkuetuet maksetaan 40,- asti. Tuet maksetaan kerran kilpailukaudessa yhtenä eränä,
hakemuksista, jotka toimitetaan liitteineen ennen kauden loppua, kuitenkin viimeistään 30.11.
TIPSC:n järjestämiin kilpailuihin ei makseta tukea.
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