LL IPSC Handgun Finnish Championship 2022 Loimaa
Loimaan Laukojat ry järjestää pistoolin SM-kilpailun 7-10.7.2022 Loimaan Laukojien
ampumaradalla Loimaalla. Etuoikeus osallistumiseen Suomen pistooli-rankingin kaikkien
aseluokkien 5 parhaalle (2022 helmikuun rankinglista) sekä vuoden 2021 pistoolin
SM-kilpailun kaikkien aseluokkien ja sarjojen yksilö-SM-mitalisteille.
Taso: Luokittelukelpoinen Level 3
Maa: Suomi
Kaupunki: Loimaa
Järjestävä seura: Loimaan Laukojat ry
Kilpailupaikka: Loimaan Laukojien ampumarata
Osoite: Veteraanitie, 32200 Loimaa
Kilpailupäivät: 7-10.7.2022
Pääkilpailu: 9-10.7.2022
Esikilpailu: 7-8.7.2022
Laukaisumäärä vähintään: 230 + PF
Stage lukumäärät: 14 + PF
Aseluokat: Open, Standard, Classic, Production, Production Optics, Production Optics Light,
Revolver
Sarjat: Lady, Super Junior, Junior, Senior, Super Senior
Koeammuntarata: Kyllä
Paikkoja myytävänä: Pääkilpailuun 192kpl
Osallistumisoikeus: Kaikilla SAL:n voimassa olevan lisenssin omaavilla ampujilla jotka
kuuluvat Suomen IPSC-alueen turvallisen ampujan listalle, sekä vastaavat vaatimukset
täyttävillä ulkomaisilla ampujilla. Ampujan on oltava IPSC-alueensa jäsen.
--Maksutiedot:
Kilpailijat joilla pankkitili SEPA-maassa (EU-maat ja muutama muu):
Saaja: Loimaan Laukojat ry
Tilinumero: FI28 5239 0020 0216 16
SWIFT/BIC: OKOYFIHH
Osallistumismaksu: 100 EUR
Viestikenttään: pistoolism2022 ja osallistujan nimi.
Kilpailijat joilla EI ole pankkitiliä SEPA-maassa tai yllä olevat tiedot eivät riitä. Kokeile lisätä
myös seuraavat tiedot:
Pankin nimi: OP Corporate Bank plc
Pankin osoite: Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, FINLAND
Saajan osoite: Vänniläntie 564, 32450 Tammiainen, FINLAND
Muista valita, että maksat kaikki kulut (OUR) ja käytä euroa maksuvaluuttana.
--Etuoikeutta käyttävällä kilpailijalla on oltava ilmoittautuminen tehtynä ja osallistumismaksu
maksettuna viimeistään 7.4. muuten paikka annetaan muille. Muut otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä ja osallistumismaksu on oltava maksettuna viimeistään 7 päivän

kuluessa siitä milloin kilpailija on siirretty odottaa vahvistusta-tilaan (P), muuten paikka
annetaan seuraavalle.
SSI:ssä W (Waiting list) tarkoittaa, että olet jonotuslistalla. Maksa vasta sitten, kun olet
SSI:ssä siirretty odottaa vahvistusta-tilaan (PENDING, P).
Ilmoittautuminen hyväksytään ainoastaan kun kilpailumaksu on suoritettu ennen eräpäivää.
SSI:ssä hyväksytty-tila (APPROVED, A) tarkoittaa, että olet hyväksytty kilpailuun.
ILMOITTAUTUMINEN ALKAA: 1.4.2022 klo 20:00
Ilmoittautuminen: SSI: https://shootnscoreit.com/event/22/14506/
Ilmoittautuminen päättyy: 30.4.2022 klo 23:00
Maksettuja paikkoja ei hyvitetä!
Joukkueilmoittautumiset: SSI:ssä tai smhandgun2022@gmail.com
Joukkuemaksu: 40 EUR joka maksetaan Loimaan Laukojien tilille, viestikenttään joukkueen
nimi.
Joukkueet oltava ilmoitettuna ja maksettuna viimeistään 10.5.2022.
Toimitsijat: Ilmoittautuvat SSI:ssä esikilpailuun (pre-match) ja voivat ampua kilpailun ilman
maksua esikilpailussa. Toimitsijoiden majoitusmahdollisuus läheisellä Veteraanituvalla noin
100m kilpailupaikasta. Paikkoja rajoitetusti, omat sängyt mukaan (patja, makuupussi,
retkisänky, tms.), varaukset ja kyselyt: smhandgun2022@gmail.com
Majoitus: Virallista kilpailuhotellia ei ole, mutta Loimaan keskustassa, muutama kilometri
ampumaradalta, on muutamia majoituspaikkoja joista voi kysellä majoituksesta. Lisätietoa
https://www.loimaa.fi/vapaa-aika/matkailu/majoitu/
Kanttiini:
Radalla on lauantaina ja sunnuntaina kanttiini josta mahdollisuus ostaa naposteltavaa ja
juotavaa.
Aikataulu (alustava):
Torstai ja Perjantai, esikilpailu: Ilmoittautuminen alkaa klo 8:00
Lauantai, pääkilpailu:
Aamuryhmät
- Ilmoittautuminen sekä asetarkastus alkaa ampumaradalla klo 6:30 ja päättyy 7:40
- Alkupuhuttelu klo 7:45. Ampuminen alkaa klo 8:00
Iltaryhmät
- Ilmoittautuminen sekä asetarkastus alkaa ampumaradalla klo 11:30 ja päättyy 12:40
- Alkupuhuttelu klo 12:45. Ampuminen alkaa klo 13:00
Sunnuntai, pääkilpailu:
Aamuryhmät
- Ampuminen alkaa klo 8:00
Iltaryhmät
- Ampuminen alkaa klo 13:00
Säännöt: Voimassa olevan IPSC sääntökirjan mukaan (Handgun january 2019 edition)
Kilpailun johtaja (MD): Jani Salo
Ratamestari (RM): Hannu Appelsiin
Tuloslaskenta (SO): Juho Uusikartano
Kyselyt ja ihmettelyt: smhandgun2022@gmail.com

LL IPSC Handgun Finnish Championship 2022 Loimaa
Loimaan Laukojat ry organizes IPSC Handgun Finnish Championship 2022 match in
Loimaan Laukojat shooting range, city of Loimaa. Privilege to participate for top 5 in Finnish
handgun ranking list in each division (february 2022 ranking list) and for individual Finnish
championship-medalists in all weapon divisions and categories at year 2021 handgun
Finnish Championships.
Level: Internationally sanctioned Level 3
Country: Finland
City: Loimaa
Club: Loimaan Laukojat ry
Match location: Loimaan Laukojat shooting range
Address: Veteraanitie, 32200 Loimaa
Match date: 7.-10.7.2022
Main match: 9.-10.7.2022
Pre-match: 7.-8.10.2022
Minimum rounds: 230 + PF
Stages: 14 + PF
Divisions: Open, Standard, Classic, Production, Production Optics, Production Optics Light,
Revolver
Categories: Lady, Super Junior, Junior, Senior, Super Senior
Test firing bay: Yes
Slots for sale: In main match, 192pcs
Right to participate: For persons who own a valid licence by SAL and are listed in safe
shooter-list on the IPSC Region Finland and for persons who meet corresponding
international requirements. Shooter must be a member of his/her respective IPSC region.
--Payment info:
Competitors having a bank account in a SEPA country (EU countries and a few others):
Account name: Loimaan Laukojat ry
Account number (IBAN): FI28 5239 0020 0216 16
SWIFT/BIC: OKOYFIHH
Match fee: 100 EUR
Message field: pistoolism2022 and competitor name.
Competitors who do NOT have a bank account in a SEPA country or the above information
is not enough, also try to add the following information:
Bank name: OP Corporate Bank plc
Bank address: Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, FINLAND
Account adress: Vänniläntie 564, 32450 Tammiainen, FINLAND
Remember in your payment transaction to choose to pay all transaction fees (transaction fee
code OUR) and also use euro as the payment currency.
--A privileged competitor must have registration made and the match fee paid no later than
7.4. Otherwise, the place is given to others. Others will be taken in the registration order and

match fee must be paid no later than 7 days after the competitor has been transferred to the
PENDING status (P), otherwise the place is given to the next.
In SSI W (Waiting list) means that you are waiting list. Pay only when you are in SSI
transferred to the PENDING status (P).
Registration is accepted only if match fee is paid before deadline.
In SSI, approved status (A) means that you are accepted to the match.
REGISTRATION STARTS: 1.4.2022 at 20:00
Registration in SSI: https://shootnscoreit.com/event/22/14506/
Registration ends: 30.4.2022 at 23:00
Payed fees will not be refunded!
Team registration: In SSI or smhandgun2022@gmail.com
Team fee: 40 EUR must be paid into the Loimaan Laukojat bank account, put a name of the
team in the message field.
Teams must have registered and paid no later than 10.5.2022.
Match officials: Register in SSI to pre-match and officials can shoot the competition for free
in the pre-match. Officials accommodation in the nearby Veteraanitupa about 100m from the
competition venue. Limited number of sleeping places, bring your own bed with you
(mattress, sleeping bag, camp bed, etc.), reservations and inquiries by email:
smhandgun2022@gmail.com
Accommodation: There are no official match hotels. But in the center of Loimaa, a few
kilometers from the shooting range, there are a few accommodation places where you can
inquire about accommodation. More information
https://www.loimaa.fi/vapaa-aika/matkailu/majoitu/ (finnish only)
Cantine:
In a shooting range is a cantine (on saturday and sunday) where you can buy some snacks
and drinks.
Schedule (preliminary):
Thursday and Friday, pre-match: Registration starts at 8:00.
Saturday, main match:
Morning squads
- Registration and gun check starts in the shooting range at 6:30 and ends 7:40
- Competitor briefing at 7:45. Shooting starts at 8:00
Evening squads
- Registration and gun check starts in the shooting range at 11:30 and ends 12:40
- Competitor briefing at 12:45. Shooting starts at 13:00
Sunday, main match:
Morning squads
- Shooting starts at 8:00
Evening squads
- Shooting starts at 13:00
Rules: According to the valid IPSC rulebook. (Handgun january 2019 edition)
Match Director: Jani Salo
Range Master: Hannu Appelsiin

Stats Officer: Juho Uusikartano
All questions: smhandgun2022@gmail.com

