SAKO-BERETTA ENGLISH SPORTING CUP 2022
SA-NOSA-MKMS-SSG-SMY
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Osakilpailut ja CUP ammutaan English Sporting sääntöjen mukaan.
Sarjat A (Y,Y20), B (Y56), C(Y17, N, Y66 & Y73) voimassaolevan SAL sarjajaon mukaan koko CUP:ssa.
Jokaisessa osakilpailussa ammutaan 100 kiekkoa.
Kaikissa osakilpailuissa tuloslaskennassa käytetään ratakompensaatiota, jolloin kaikki osakilpailut ovat toisiinsa verrattuna
samanarvoisia.
Osakilpailun parhaan tuloksen ampujan tulos on aina 100%. Kaikkien muiden ampujien tulosta sarjasta riippumatta
verrataan osakilpailun parhaan ampujan tulokseen.
Kun kilpailussa on 100 kiekkoa ja paras tulos on esimerkiksi 90, silloin kilpailija jonka rikottujen kiekkojen määrä on 82,
osumaprosentti lasketaan: (82/90)*100 = 91,1 %
Ampujan tulokseen otetaan mukaan kolmen parhaan osakilpailun yhteistulos.
Sarjakohtainen cup-kokonaistulos lasketaan kilpailuiden osumaprosenttein yhteenlaskettuna summana esim.
(100%+91,1%+71,2%) = yhteensä 262,3%
Cupin lopulliset sarjakohtaiset tulokset määräytyvät ampujan kolmen (3.) parhaan osakilpailun yhteistuloksesta. Tulokseen
lasketaan ampujan kolmen parhaan osakilpailun yhteenlaskettu tulos osumaprosenteissa.
Viidennen osakilpailun jälkeen 6 parasta (3 osakilpailun tulos) sarjasta riippumatta osallistuu finaaliin, joka ammutaan
välittömästi viidennen osakilpailun jälkeen. Lisäksi finaaliin pääsemisen edellytys on, että viimeiseen osakilpailuun on
osallistuttava, mutta viimeisen osakilpailun ei ole pakko olla yksi kolmesta ampujan yhteenlasketussa kokonaistuloksessa.
Finaalissa ammutaan 20 kiekkoa, eli 10 tuplaa 2-5 asemalta.
Finaalissa maksimipistemäärä on 20 rikottua kiekkoa, joka on 100%. Osumaprosentti lasketaan: (Finaalissa rikottujen
kiekkojen määrä) esim. 18/20 *100 = 90%
Finaaliampujan lopullinen tulos on siis 3 osakilpailua (esim. 289,2% / 300%) + finaali (esim. 90%/100%) yhteistulos =
379,2%
Parhaan tuloksen ampunut (3 osakilpailua + finaali) sarjasta riippumatta voittaa omakseen pääpalkinnon.
Mahdolliset tasatulokset palkintosijoilla ratkotaan English Sportingin sääntöjen mukaan ampumalla 5 paria tuplia.
Osakilpailuissa palkitaan sarjojen 3 parasta.
Max lataus 28g. Haulin koko 2 - 2,5mm.
HUOM, Lyijy tai teräs, Mahdollinen tarkennus ilmoitettu erikseen osakilpailukutsussa!

SA, Pori
NOSA, Nokia
MKMS, Mäntsälä
SSG, Sipoo
SMY, Sipoo

Tomi Hautaoja
Jaakko Tolonen
Harri Heinonen
Markku Poutiainen
Pasi Siikaluoma

Yhteyshenkilöt:
p. 040 5078 056
p. 040 8373 224
p. 044 2417 068
p. 040 7495 222
p. 040 7439 793
TERVETULOA!

tomi.hautaoja@gmail.com
jtolonen87@gmail.com
esp.mkms@gmail.com
pode@dlc.fi

