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Weppitiedote 5/2019
1. Syyskokous
18.10.2019, paikka avoin

2. Harjoitukset/vkokisat syyskaudella
2.1. 2019 Männistö ja Uusikartano vetävät MR / PCC treenit parillisten viikkojen maanantaisin
jakaen vuorot keskenään.
2.2. Revolveri vuorot vetää pääsääntöisesti Pikkuvirta parittomien viikkojen maantaisin.
2.3. Pistoolivuoroihin ei vetäjiä ole puheenjohtajaa lukuun ottamatta ilmoittautunut Listassa
vuorot joilta puuttuu vetäjä. Saa ilmoittautua tipsc@tipsc.fi
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2.4. Nuubie-treenit
Reserviläiset (Risto, Markku,....) Vetävät talvikaudella Temppelivuoressa toiminnallisen
ammunnan newbie treenejä SRA ja IPSC ampujille. Ratamaksu 15€/osallistuja. Maksut
jaetaan TurRes ja TIPSC välillä 50/50. Res vastaa taulujen, paikkojen yms hankinnasta.
TIPSC tarjoaa ampumaradan käyttöön. Harjoituksissa käytetään tarpeellista määrää
ampumapaikkoja (bay). Harjoitukset painottuvat perusammuntaan. Päivät merkitään
TIPSC:n kalenteriin kun vetovuorot saadaan sovittua.

3. Kilpailut
3.1.

Raisio Halloween 3.11.2019. RM Jussi Raulisto, MD JP TCC-Halloween

3.2.

PCC ja MR 26.01.2020 RM JP, MD Jan Sandell,

3.3. XV Bear City Shot Storm Pori 5.4.2020 RM JP MD Hellman
SO:t Männistö, Saari, Tuulos. Raulistolla on TCC/Halloween avainhenkilöt sovittuna, mutta
tuomaristo on muutoin avoin. Viimeksi PCC/MR rakennettiin neljän miehen voimin tämä ei saa
toistua. Bear City on suunniteltu 15 stageiseksi. Tämä tarkoittaa suurta tuomaritarvetta.
Kaikkiin kilpailuihin kerätään toimitsijoita jo nyt. Siispä kirjatkaa päivät kalentereihinne ja
ilmoittautukaa mahdollisimman pian tipsc@tipsc.fi ilmoittautumiseen:
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4. Tuomarikoulutus
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TIPSC järjestää IPSC-ratatuomarikurssin (NROI L I seminar) 9-10.11.2019. Kouluttajana on
Riku Kalinen.
Kurssilta valmistutaan kansalliseksi practical-ratatuomariharjoittelijaksi (NROI PRO). Ohjatun
harjoittelun jälkeen harjoittelija ylennetään ratatuomariksi (NROI RO). Ratatuomari saa
tuomaroida itsenäisesti pistooli-, kivääri-, haulikko-, ilmapistooli-, pienoiskivääri- ja
pistoolikarbiinikisoissa.
Kurssille hakeutuvan henkilön on oltava turvallisen ampujan listalla tilassa “Turvallinen”, toisin
sanoen “Turvallinen (AA)” tai “Turvallinen (AA+PK)” ei riitä. Kilpailukokemusta on oltava
ainakin yksi vuosi, vähintään 6 kilpailupistettä tason II tai korkeammista kilpailuista.
Poikkeukset näihin vaatimuksiin myöntää NROI:n puheenjohtaja.
Kurssi luennoidaan suomeksi, materiaalit ovat englanniksi. Kurssilainen voi valita suomen- tai
englanninkieliset kokeet. Todistus kirjoitetaan aina englanniksi ja se pätee myös
kansainväliseen ratatuomarijärjestöön (IROA) haettaessa. Kurssin ja harjoittelun suorittaneet
saavat joka tapauksessa kansallisen (NROI) tuomaripätevyyden, joka kelpaa sekä kotimaassa
että ulkomailla tuomarointiin.
Paikka: Turku, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
Aika: klo 09.00 - 18.00 molempina päivinä (loppuaika noin)
Kouluttaja: Riku Kalinen
Kotitehtävä: la - su välille annetaan tehtävä, jonka tekeminen voi kestää useamman tunnin
Etukäteistehtävä: Pistoolisääntöihin perehtyminen
Tarvittavat varusteet: muistiinpanovälineet ja sääntötuloste. Kurssiin ei kuulu ulkoilua eikä
ampumista.
Kurssin hinta: 120 €
Maksutiedot: Turku IPSC ry IBAN: FI04 5711 5850 0611 18
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: tipsc@tipsc.fi
Ilmoittautumistiedot:
• TA ID
• nimi
• seura
• email osoite
• kokeen suoritus suomeksi vai englanniksi
• puhelinnumero
• paidan koko
Kurssin järjestelyistä ja tarvittavista valmisteluista (sääntötuloste, ennakkotehtävä) tiedotetaan
ilmoittautuneille tarkemmin sähköpostilla hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.
Kurssin hintaan kuuluvat jaettavat materiaalit, yksi tuomaripaita ja yksi levytulkkipari.
Jatkossa TIPSC:n tuomareille maksetaan 20 € per kilpailu, kunnes tuomarikurssi on maksettu.
Vanhoille tuomareille hyvitetään 120 € samalla menetelmällä. Summa tilitetään hakemuksesta
kun vaadittavat kuusi kertaa on täyttynyt. Mukaan luetaan TIPSC:n järjestämät Level 2 ja 3
kilpailut. Astuu voimaan heti.
•

5. Temppelivuoren tilannekatsaus
11 Tuloilmalinja vedetty alas, läpiviennit 12:een tukittu. Puhki ammutut roiskesuojakumit
vaihdettu, lyijyt lattialta siivottu, luotiloukun taakse tehty lyijynkeräysallas. 12 vessan koppi on
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rakennettu, mutta asennustyöt ovat vielä tekemättä. Ylimääräisiä putkia on poistettu ja rei´ät
tukittu. 13 Tuloilmalinja vedetty alas. Altaasta nousevat, sekä katossa kulkeneet tarpeettomat
putket poistettu, rei´ät tukittu. Poistettu taukotilan ja kallion välissä ollut putki ja äänieristetty
molemmat taukotilan seinien ja kallion väliin jääneet kuilut. Taukotilasta purettu ylimääräiset
putket. Äänieristystä 13:sta päin parannettu. Salin 21 ilman kulku tukittu 22:een päin. 21 A
Seinän kalkkimaalausta jatkettu. 21B etelän puoleinen seinä kumitettu, vallin yläraja lauta
asennettu ja matkat merkitty. Sali 22 väliritilät ja altaiden ilmaputket purettu, vielä alhaalla.
Väliovi saliin 23 asennettu. Avattu yksi altaiden pohjakaivoista ja asennettu siihen
uppopumppu, joka pumppaa veden poistokuiluun, altaat ovat nyt pysyneet kuivina. Tarkoitus
olisi saada syksyn aikana tasapainotettua ilman kulkua siten, että se kulkisi ampumasuunnasta
päätyvalliin päin. Kesän ajan on ollut käynnissä yksi siirrettävä ilmankuivuri, joka on toistaiseksi
onnistunut pitämään ilman niin kuivana, ettei luolassa ole satanut. Koko alueelta on purettu
tarpeettomia sähköjohtoja sekä putkia. Parkkipaikkaa on laajennettu.

