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Pohjois-Karjalan Reserviläispiirien YT-ampumamestaruuskilpailut

Perinnepistooli ja Palveluspistooli
Pohjois-Karjalan Prikaatin pistooliradalla (Rata 3) 3.7.2010. Kilpailut alkavat klo 10.00.
Ilmoittautumiset 18.6. mennessä Matti Kauppinen Jussinluodontie 14 80780 Kontiolahti 0407263693 matti.kauppinen@pkky.fi. Osallistumismaksut 10 euroa,-/kilpailija/kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua.
Sarjat Perinnepistoolissa H, H50, H60, D ja D50 ja Palveluspistoolissa H. Joukkueeseen voi ilmoittaa 4 ampujaa, joista kolmen parhaan tulos otetaan joukkuetulokseen. Joukkueet voivat olla
upseeri- aliupseeri tai sekajoukkueita samalta paikkakunnalta ja niissä voi ampua H, H50, H60,
D ja D50 ampujia.
Perinnepistooli 25 m koulu. Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Ammutaan 5 koelaukausta ja 30
kilpalaukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa). Ampuma-aika sarjaa kohti on 5 minuuttia. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen. Sovelletaan SAL:n sääntöjä soveltuvin
osin. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä.
Perinnepistooli 25 m kuvio (“kaksintaistelu”). Taulu SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu nro 04. Ammutaan 5 koelaukausta ja 15 kilpalaukausta (3 x 5 ls) normaaleihin
kuviokääntöihin heittolaukauksina ja 15 laukausta (3 x 5 ls) pikasarjoina. Heittolaukaussarjoissa
taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohden ja pois näkyvistä laukausten välillä 7 sekuntia.
Pikasarjoissa ampuma-aika on 15 sekuntia sarjaa kohden. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto
heittolaukaussarjojen jälkeen. Sovelletaan RESUL:n pistoolipika-ammunnan ja SAL:n sääntöjä
soveltuvin osin. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä.
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta. http://www.resul.fi/index.phtml?s=50
Palvelusammunta
PA 3 ja PA 4 Ase: Vähintään 9 mm pistooli. Taulu: Puolustusvoimien ampumataulu n:o 04. Ote
aseesta kahdella kädellä.
PA 3 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana ja kaksi kymmenen laukauksen kilpasarjaa,
joista parempi sarja otetaan huomioon. Kaikki patruunat ammutaan samasta lippaasta. Ampumaaika kilpasarjoissa on 6 minuuttia.
PA 4 Ammutaan viisi koelaukausta 5 minuutin aikana paikallaan oleviin tauluihin ja kaksi kymmenen
laukauksen kilpasarjaa normaaleihin kuviokääntöihin 2 laukausta/kääntö. Taulut näkyvissä 3 s ja
piilossa 7 s. Lipastus 6 + 4. Lippaanvaihto 6 ls:n jälkeen. Parempi sarja otetaan huomioon.
Tarkemmat säännöt löytyvät ResUL:n sivuilta. http://www.resul.fi/index.phtml?s=20
Tiedustelut: Matti Kauppinen p. 040-7263693 tai matti.kauppinen@pkky.fi.

Pohjois-Karjalan Reservipiirien
YT- ampumamestaruuskilpailut 2010 PERINNEKIVÄÄRI 
Liperin Roukalahden 150 m ampumaradalla 4.7.2010
Kilpailut alkavat klo 12:00. Asetarkastus klo 11:30. Ilmoittautumiset 1.7. mennessä:
Pekka Nupponen, 050-320 7069 tai pekka.nupponen@elisanet.fi, pekka.nupponen@telemail.fi.
Sarjat: H yleinen ja joukkue. Osallistumismaksu 10,- / kilpailija. Maksu kilpailupaikalla. Joukkuekilpailussa ei osallistumismaksua.
Kilpailussa sovelletaan Resul:n sääntöjä. Joukkue koostuu automaattisesti 3 parhaan ampujan
tuloksesta / saman paikkakunnan reserviläisyhdistyksistä. Muista ampumaharrastusvakuutus!
Ammunnan kulku:
Perinnekivääri 150 m, 2 x 15 laukausta (makuu). 5 koelaukausta. Kilpailulaukausten ampumisaika
30 (15 + 15) minuuttia. Taulu: Puolustusvoimien ampumataulu n:o 03. Taulun tarkastus/paikkaus
tai vaihto asentojen välillä.
Katso kilpailijaohje: www.pkreservi.fi
PARAS PERINNEASU PALKITAAN! HYVÄT PALKINNOT! TERVETULOA!

LIEKSA Kolin kaupunki
www.lieksa.fi

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN
RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU
28.8.2010 KONTIORANNASSA
Viime vuosina suuren suosion saanut reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu ammutaan lauantaina
28.8.2010 Kontiorannan radoilla. Tämä on esikutsu kilpailuun. Virallinen kutsu, ilmoittautumiskaavake
ja ”HYVÄKSYMINEN OSALLISTUJAKSI AMPUMAKILPAILUUN -LOMAKE” lähetetään yhdistyksille
sähköpostin välityksellä heinäkuun alkuun mennessä. Tämän kutsun tarkoituksena on, että yhdistykset alkavat koota joukkueita ja ampujia em. kisaan. Säännöt ovat alempana. Ilmoittautuminen
tehdään virallisen kutsun mukana seuraavalla ilmoittautumislomakkeelle kootusti yhdistyksistä.
Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Ari Eskelinen. Yhteystiedot ovat puhelin 0400-539 875 ja
sähköposti ari.eskelinen@luukku.com.
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Kilpailusäännöt: 1. Yleistä
Itä-Suomen Sotilasläänin reserviläisten rynnäkkökivääriammuntakilpailu on tarkoitettu reserviläisille. Kilpailu sisältää sekä
reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun.
Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on oltava samasta reserviläisjärjestöstä (yhdistyksestä). Joukkueen kaikki ampujat
kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa.
Kilpailussa kirjataan ylös myös henkilökohtaiset tulokset.
HUOM!!! Puolustusvoimien 1.5.2010 voimaan astuvan normin mukaisesti kilpailut toteutetaan seuraavalla tavalla:
Kilpailuihin voivat osallistua kaikki reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalvelun suorittaneet, joilla on voimassa oleva
todennettava vakuutusturva esimerkiksi:
- Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu-tai ampujalisenssi
- Reserviläisten ampumaturvavakuutus, jonka voi lunastaa http://www.reserviläisliitto.fi/ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön/vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu- ja
kilpailutoiminnassa
- Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen
liittyvä vakuutus ei ole riittävä).
- Työnantajan vakuutusturva
Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa
2. Ammunnan kulku ja säännöt
Kilpailussa ammutaan ensin 3+3+4  kohdistuslaukausta, jonka jälkeen ammutaan kaksi erillistä 10 laukauksen kilpasarjaa.
Kohdistuslaukausten jälkeen on vuorossa ensimmäinen kilpasarja, jossa ammutaan 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen.
Taulut ovat näkyvissä 5 sekuntia ja piilossa 10 sekuntia. Laukausten välissä aseen perä on laskettava ampuma-alustalle.
Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja paikataan.
Toisessa kilpasarjassa ammutaan niin ikään 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen
Toinen kilpasarja ammutaan ns. pikasarjana jolloin taulut ovat näkyvissä 30 sekuntia, jona aikana on ammuttava kaikki 10
laukausta.
Ase saa olla ampuma-asennossa koko toisen kilpasarjan ajan.
Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja paikataan

JA NYT JOUKOLLA KILPAILUUN MUKAAN!

