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ETELÄ-HÄMEEN RESERVILÄISPIIRIEN RUUTIASEMESTARUUSKILPAILUT 

VALKEAKOSKELLA KAAKONOJAN AMPUMARADALLA  10-11.6.2017  
 

Kilpailukeskus   Kaakonojan Ampumarata, Salomaantie 176 

Avataan kumpanakin päivänä klo 8.00 

 

Kilpailun johtaja   Jukka Rangell 

Kilpailun sihteeri           Juha Räsänen 

Kilpailun TA    Seppo Toikkanen 

Pistoolilajien johtajat  Markku Haavisto  Jukka Rangell 

 

Pienoiskiväärin johtajat         Juha Räsänen   

 

Tulospalvelu/ Kanslia           Jarmo Annala 

 

Pienoiskiväärilajeista:         

Kenttäammunta  10 ls + 10 ls  50 m matkalta SAL:n  50 m pienoiskivääritauluihin 22 cal aseella. 

Ammutaan 5 ls / taulu jonka jälkeen käskystä taulun vaihto. Ampuma-aika kertaladattavalla 1 min 

15 sek / 5 ls sarja ja lippaalla varustetulla pienoiskiväärillä 1 min / 5 ls sarja. 

 

Piirien ampumasäännöt löytyvät alla olevasta linkistä mm. kenttäammunta 

https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/etela-

hame/ammunta/etela-hameen_ampumamestaruuskilpailut_saannot 

 

Erä alkaa 15 min koelaukauksilla. Koetauluja on 4. Lisäksi 2 koetaulua pystyssä ja polvessa. 

Makuukilpailussa ammutaan 2 laukausta / täplä. Pysty ja polvi 5 laukausta täplä. 

Pienoiskiväärin 3x20 ls kilpailuun otetaan makuukilpailusta 20 ensimmäistä laukausta 

asentokilpailun makuuasennon tulokseksi niiltä jotka makuun ampuivat. Yhteisampuma-aika 

pystylle ja polvelle on 1 h 30 min. Pysty ja polvi aloitetaan samanaikaisesti 15 min makuukilpailun 

päättymisen jälkeen. 

Ne jotka ampuvat ainoastaan 3x20 kilpailun ampuvat koelaukausten jälkeen normaalin kisan ilman 

taukoa järjestyksessä makuu, pysty, polvi kilpailu-ajan ollessa 2 h. Pelkän makuuasennon kilpailu-

aika on koelaukausten jälkeen 1 h. 

 

Pistooli pika 

Aseen tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- 

ja patruunamääräykset. Laukaisuvastus punnitaan pistooliradan edustalla ennen aseiden vientiä 

radalle. Radasta johtuen voi ampua vain .22 kaliperin aseella. 

 

Yleistä kilpailusta: 

 

AMMUTTUAAN PIENOISPISTOOLIN SAMAT KILPAILIJAT AMPUVAT 

PIKAPISTOOLIN SAMOILTA PAIKOILTA. 

 

Ilmoittautuminen ja asetarkastus viimeistään 20 min ennen kyseisen erän alkua. Ampumakortit ovat 

valmiina suorituspaikoilla. Eräluettelot  nähtävillä ampumakatoksissa. Saattanut tulla muutoksia 

eräluetteloiden julkaisemisen jälkeen. 

 

Mahdolliset muutokset/kilpailijavaihdokset kilpailijatietoihin tehdään korttiin ammunnan johtajan 

toimesta suorituspaikalla ei kilpailutoimistossa. 

 

Kilpailussa noudatetaan SAL:n ampumasääntöjä. Poikkeuksena kenttäammunta (piirin säännöt) ja 

pistooli pika, jossa ReSUL:n säännöt! 

 

Kilpailija kilpailee omalla vastuullaan. 

 

https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/etela-hame/ammunta/etela-hameen_ampumamestaruuskilpailut_saannot
https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/etela-hame/ammunta/etela-hameen_ampumamestaruuskilpailut_saannot


Muonitus                           Ei ole. 

Palkinnot:                          Jaetaan kunkin kilpailusarjan tulosten valmistuttua. 

 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN VALKEAKOSKELLA 

  

 

Jukka Rangell                   Juha Räsänen 

kilpailun johtaja     kilpailun sihteeri p. 040 5161 846 


