4.4.2020

Jäsentiedote 3/2020
Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin13.03.2020 Anniskeluliike Portissa. Kevät kokous on ns.
vastuuvapauskokous, jossa tarkastellaan edellisen vuoden tilit ja toiminta, sekä päätetään
vastuuhenkilöiden vastuuvapaudesta… tai sen epäämisestä. Vuoden 2019 hallitus sai
vastuuvapauden.

Bay 2.2 valmistelu ratakäyttöön
Romutalkoot on peruutettu. Koronatilanne jatkossa määrittää koska talkoot pidetään

Bear City Shot Storm
Bear City Shot Storm olisi ollut tänä viikonloppuna, mutta suurempi kamppailu syrjäytti sen. Kilpailun
viimeinen maksupäivä osui samaan päivään kuin hallituksen linjaus joukkotapahtumista julkaistiin.
Osallistumismaksun määräaikaan mennessä maksoi 56. Kilpailu päätettiin järjestää myöhemmin ja
maksaneille tarjottiin, joko mahdollisuutta jättää maksunsa sisälle ja odottaa tietoa uudesta ajankohdasta,
tai pyytää maksunsa takaisin. 49 jätti rahat sisälle ja varmisti näin osallistumisensa kisaan.
Uusi päivämäärä on 13.9:ttä. Uusi ajankohta tarjoaa suuremman mahdollisuuden sille, että kisa voidaan
järjestää 15 asemaisena. Tämän ansiosta kilpailu on anottu SM-kilpailuksi L3 tasoisena. Kansainvälinen
hyväksyntäprosessi on pantu alkuun, mutta IPSC.org:n mukaan heillä on kiireitä kisakäsittelyjen kanssa ja
hyväksyntää ei ole vielä saatu, vaikka vaadittava aineisto onkin toimitettu.
Kilpailun toteutuessa L3-tasoisena kilpailumaksu on 80 € alkuperäisen 60 €:n sijaan. 49:ltä rahat sisään
jättäneeltä ei kuitenkaan peritä lisämaksua. Toimitsijat ampuvat kilpailun luonnollisesti ilmaiseksi.
Toimitsijakartoitus aloitetaan alusta, kun kilpailun järjestämistilanne ja taso varmistuvat. Toistaiseksi
toimitsijoiksi ilmoittautuneilta ei vaadita mitään toimia.

Koronakausi
• Temppelivuori
Ei järjestettyjä harjoituksia

• Loimaan rata
•

Ei järjestettyjä harjoituksia, vapaat harjoitukset entiseen tapaan.

• Sunnuntaikisat
Toistaiseksi peruutettu.

Jäsenkortti
Radan sisäovi on lukittu. Oven saa avattua oven vasemmalla olevan RFID lukijan kautta. Tarkistakaa, että
teillä on sellainen jäsenkortti. Kortin tunnistaa taustapuolella olevasta tekstistä. Uusiin kortteihin tulee
lisäksi etupuolelle etäkorttia
kuvaava symboli. Jotta kortti toimii, se pitää aktivoida lukon
tietokantaan. Käyttäessänne ensimmäistä kertaa vanhaa korttia jossa on RDIF-tunnus, lukekaa kortti
lukijassa 3 kertaa peräkkäin ja ilmoittakaa tarkka kellonaika/päivämäärä maksut@tipsc.fi, niin saamme
kortin aktivoitua. Uudet kortit aktivoidaan lukon tietokantaan ennen niiden toimittamista saajilleen. Ulkoovi on entiseen tapaan lukittuna, mutta avataan harjoitusten ajaksi. Harjoitusten alkuvaiheessa sisäovi on
auki, mutta suljetaan harjoitusten alettua.
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Harrastustodistukset
Kun pyydätte todistusta poliisia varten kertokaa onko kyseessä todistus:
• uuden pistoolin hankkimiseksi
• harrastuneisuuden jatkumisen osoittamisesta
• kiväärin/haulikon hankkimisesta
• vanhan, mutta ei tarpeeksi vanhan kiväärin ervoittamisesta
• vanhan, mutta ei tarpeeksi vanhan pistoolin ervoittamisesta
Näin saatan päästä jopa vain yhden todistuksen kirjoittamisella. Muistakaa että harrastustodistuksen
saaminen edellyttää harrastamista.
Poliisin aikakirjojen mukaan todistus on voimassa puoli vuotta, joten älkää pyytäkö todistusta turhan
aikaisin. Määräaikaisia lupia taas ei voi päivittää kuin korkeintaan puoli vuotta ennen määräaikaisuuden
loppumista.
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