Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ry ja Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry
KILPAILUKUTSU
ETELÄ-HÄMEEN AMPUMASUUNNISTUS tiistaina 24.5.2022
Tervakosken ampumaradalla (Ampumaradantie, 12400 Tervakoski / opastus Tietyntien alusta).
Aikataulu:

Kilpailukeskus avataan
Aseiden kohdistus
Kilpailijoiden lähdöt

klo 15:30
klo 15:30 – 16:15
klo 16:30 (1-3 min välein, emit-leimaus).

Kilpailusarjat:

D, H, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75 ja H80 (tarvittaessa lisäsarjoja) sekä sarja N
armeijaa käymättömille ja ensikertalaisille). Joukkuekilpailu kolmihenkisin joukkuein, jossa
oltava vähintään yksi pidemmän suunnistusmatkan kilpailija.

Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan ensisijaisesti Etelä-Hämeen reservipiirien mestaruuskilpailujen
yleissääntöjä, lajisääntöjä ja kilpailujen järjestelyohjeita sekä lisäksi soveltuvin osin RESUL:n
sääntöjä.

Suunnistus:

Suunnistus 1:7 500/2019 suunnistuskartalla. Emit-leimaus. Matkat noin 4 km (sarjat H –
H50) ja noin 3 km (muut sarjat). Vuokraemit-kortin tarve mainittava ilmoittautumisen
yhteydessä.

Ammunta:

Ammunta cal .22 kiväärillä mallin Pienoiskivääri ampumahiihdon tauluun. 5+5 ls 50m
matkalta. Ase kuljetetaan kilpailualueella suojattuna (pussi, laukku). Kilpailija vie itse
aseensa ennen kilpailua valvottuun asetelineeseen suorituspaikalle. Suojaamatonta asetta
kuljetetaan suorituspaikalla lukko auki piipusta kiini pitäen pystyasennossa. Aseen saa ladata
vasta ampumapaikalla. Suorituksen jälkeen kilpailija ei saa poistua ampumapaikaltaan
ennen kuin ammunnan johtaja on antanut luvan aseen tarkastettuaan. Aikasakko 2 min /
ohilaukaus.
Samalla aseella ampuvat on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
Kohdistusmahdollisuus klo 15:30 lähtien. Tauluille ei mennä, osumien tarkastus tapahtuu
kilpailijan omalla kiikarilla.

Kilpailun kulku: Noin 400 m:n juoksu -> makuuammunta 5 ls -> suunnistus -> pystyammunta 5 ls -> 200 m
juoksu maaliin. Nuoret voivat halutessaan ampua kaksi makuuammuntaa ja käyttää tukea.
Suoritusaika lähdöstä maaliin + sakkoaika = kilpailun tulos. Kilpailuohjeet ovat nähtävillä
kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Tutustukaa erityisesti ammunnan ohjeistukseen.
Organisaatio:

Kilpailujen johtaja
Suunnistuksen ratamestari
Lähtö ja maali
Ammunnan johtaja
Tuloslaskenta/Kilpailun sihteeri

Tapani Ryynänen
Jari Järvinen
Arto Tiainen
Seppo Jortikka
Matti Vainio

Palkinnot:

Palkinnot jaetaan välittömästi tuloslaskennan päätyttyä. Mitaleilla palkitaan sarjojen
3 parasta ja voittajajoukkueet.

Kilpailijan
vastuu:

Jokainen kilpailee omalla vastuullaan! Järjestäjä ei ole ottanut vakuutusta.
Suositellaan Reserviläisen ampumaturvaa.

Ilmoittautuminen:

Viimeistään torstai 19.5.2022 sähköpostilla jtryynanen@gmail.com (sotilasarvo, nimi, sarja,
yhdistys sekä emit-numero tai emitin puute). Voi esittää toivomuksen lähtöjärjestyksestä
koska kisa aikaisin radan ampumarajoitusten takia (ampuminen kielletty klo 19).
Jälki-ilmoittautuminen kilpailupäivänä ennen klo 15.30, mikäli ampumapaikkatilanne sen
mahdollistaa.
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ETELÄ-HÄMEEN AMPUMASUUNNISTUS tiistaina 24.5.2022

KILPAILUKUTSU

Maksut:

Osallistumismaksu 15 e / kilpailija (nuoret 7,5 e), emit-lainaus 5 e. Maksu tulee suorittaa
19.5.2022 mennessä; Janakkalan Reserviupseerikerho IBAN: FI65 5078 1140 0627 16
Viitteeksi "E-H ampumasuunnistus 2022" + yhdistys.

Tiedustelut:

Tapani Ryynänen puh. 040-7330048 tai Matti Vainio puh. 0440 580 555.

Opastus:

Tervakosken ampumarata (Ampumaradantie, 12400 Tervakoski / opastus Tietyntien
alusta). Paikoitus on merkitty ja opastettu.

Lähtöluettelo:

Lähtöluettelo pyritään laittamaan Res.piirien sivuille perjantaina 20.5.2022.

Muuta:

Kilpailualueella ei ole pukeutumis- eikä pesutiloja. Alueella on puucee. Kilpailutoimiston
vieressä on muonitusta tarjolla (vain käteisellä).

Tervetuloa kilpailemaan Janakkalaan
Janakkalan Reserviupseerikerho ry ja Janakkalan Reserviläiset ry

