
KESKI-‐SUOMEN	  RESERVIPIIRIT	   KUTSU	  
	  
Jyväskylä	   	   	   	   4.32019	  
	  
RESERVILÄISURHEILULIITON	  PERINNEASEIDEN	  SM-‐KILPAILU	  2019	  
	  

Keski-‐Suomen	  reservipiirit	  kutsuvat	  Reserviläisurheiluliiton	  perinneaseiden	  
SM-‐kilpailuun	  18.-‐19.5.2019	  Keuruulle.	  
	  
Kilpailupaikkana	  on	  Keuruun	  Ampumaurheilukeskus	  (Kolhontie	  313	  Keuruu).	  
Kilpailun	  johtajana	  toimii	  Jarmo	  Siltanen	  (040	  510	  9617).	  
	  
Kilpailu	  alkaa	  lauantaina	  18.5.2019	  klo	  08:00	  lipunnostolla	  ja	  avajaisilla.	  	  
Klo	  08.30	  alkaen	  aloitetaan	  asetarkastukset	  ampumapaikoilla.	  
	  
Sunnuntain	  kilpailut	  aloitetaan	  klo	  09:00	  ja	  kilpailupäivä	  päättyy	  klo	  15:00	  
mennessä.	  Klo	  08.30	  alkaen	  aloitetaan	  asetarkastukset	  ampumapaikoilla.	  
	  

Lajit	   Lauantai	  18.5.2019	  
Perinnekivääri	  (sääntö	  4.1.A)	  300	  m	  makuu	  15	  +	  15	  ls	  (TAULU	  01)	  
Perinnekivääri	  (sääntö	  4.1.A)	  150	  m	  3-‐asentoinen	  10	  +	  10	  +	  10	  ls	  (TAULU	  01)	  
Perinnepistooli	  (sääntö	  2.2.A)	  koulu	  25	  m	  30	  ls	  (SAL	  TARKKUUSOSAN	  TAULU)	  
Sunnuntai	  19.5.2019	  
Perinnepistooli	  (sääntö	  2.2.A)	  kuvio	  25	  m	  30	  ls	  (TAULU	  04)	  
Perinnepistooli	  (sääntö	  2.2.A)	  50	  m	  (TAULU	  04)	  
Perinnekivääri	  (sääntö	  4.1	  A)	  150	  m	  (kenttä)	  
10	  ls	  makuu	  +	  10	  ls	  pysty	  (TAULU03)	  

Sarjat	  
H,	  H50,	  H60,	  H70	  /	  D	  ja	  D50	  sekä	  joukkuekilpailu	  joka	  lajissa.	  Joukkueeseen	  voi	  
ilmoittaa	  3	  kilpailijaa,	  kaikki	  3	  otetaan	  huomioon	  tuloksessa.	  Piiri	  voi	  lähettää	  
useampia	  joukkueita.	  HUOM!	  Kilpailija	  voi	  kilpailla	  vain	  yhdessä	  sarjassa/laji.	  
Naiset	  voivat	  ampua	  miesten	  sarjoissa	  
	  

Osallistumismaksu	  
25	  €/laji.	  	  
Joukkuekilpailun	  osanottomaksu/joukkue	  on	  35	  €.	  	  
Maksut	  suoritettava	  30.4.2019	  mennessä	  piireittäin	  Keski-‐Suomen	  
reserviupseeripiirin	  tilille:	  FI61 1045 5000 5951 10.	  
Viestikenttään	  maininta:	  ”Perinnease	  SM	  2019”/	  maksava	  piiri.	  
	  

Ilmoittautumiset	  
Piirit	  ilmoittavat	  kootusti	  osallistujansa	  kirjallisesti	  15.4.2019	  mennessä	  
sähköpostilla:	  ksres.ilmoittautumiset@gmail.com	  
Ilmoittautumisessa	  on	  oltava	  kilpailijan	  nimi,	  sotilasarvo,	  sarja,	  piiri,	  ilmoittajan	  



yhteystiedot.	  Yksittäisten	  jäsenyhdistysten	  ilmoittautumisia	  ei	  huomioida.	  
Joukkueiden	  kokoonpanot	  ilmoitetaan	  9.5.2019	  mennessä.	  Jälki-‐ilmoittautuneita	  
joukkueita	  otetaan	  em.	  päivämäärän	  jälkeen	  vastaan,	  jolloin	  maksu	  on	  50	  €/laji.	  
Ratakapasiteetista	  johtuen	  osallistujien	  lukumäärää	  rajataan	  seuraavasti:	  
-‐	  300	  m	  ammunta	   	   120	   osallistujaa	  
-‐	  150	  m	  ammunta	   	   120	   osallistujaa	  
-‐	  150	  m	  kenttäammunta	   	   	  	  90	   osallistujaa	  
-‐	  50	  m	  pistooliammunta	   	   	  	  84	  	   osallistujaa	  
-‐	  25	  m	  kouluammunta	   	   	  	  90	   osallistujaa	  
-‐	  25	  m	  kuvioammunta	   	   	  	  90	   osallistujaa	  
Kilpailijat	  sijoitetaan	  eräluetteloihin	  ilmoittautumisjärjestyksessä	  ottaen	  
huomioon	  ratakapasiteetti.	  Valmiit	  eräluettelot	  lähetetään	  sähköisesti	  jokaiseen	  
piiriin	  viimeistään	  viikkoa	  ennen	  kilpailua.	  Lisäksi	  ne	  ovat	  luettavissa	  Keski-‐
Suomen	  reservipiirien	  ja	  Keuruun	  Ampumaurheilukeskuksen	  verkkosivuilta.	  
Piirit	  vastaavat	  informoinnista	  omille	  kilpailijoilleen.	  

Muita	  ohjeita	  
Kilpailijalla	  on	  oltava	  voimassa	  oleva	  SAL:n	  kilpailulisenssi	  tai	  reserviläisen	  
ampumaturvavakuutus.	  Lisenssi	  tarkastetaan	  ilmoittautumisen	  yhteydessä	  
kilpailutoimistossa	  tai	  asetarkastuksen	  yhteydessä	  ampumaradoilla.	  Kilpailijan	  
on	  kuuluttava	  jäsenenä	  johonkin	  reserviläisyhdistykseen	  tai	  
maanpuolustuskiltaan.	  	  
Jos	  lisenssi	  tai	  vakuutus	  puuttuu,	  kilpailija	  ei	  voi	  osallistua	  kilpailuun.	  
Omien	  ratakaukoputkien	  käyttö	  on	  sallittu	  sääntöjen	  määräämällä	  tavalla.	  
Omat	  ampuma-‐alustat	  yms.	  sallitut	  varusteet	  on	  oltava	  mukana.	  	  
Kilpailussa	  käytetään	  järjestäjän	  varaamia	  nilkkatyynyjä.	  
Ampumaurheilukeskuksessa	  on	  mahdollisuus	  kenttämuonitukseen	  ja	  buffet-‐
palveluihin	  omakustanteisesti.	  
Kilpailumaksuja	  ei	  makseta	  takaisin	  jos	  ampuja	  ei	  ole	  peruuttanut	  
osallistumistaan	  9.5.2019	  mennessä.	  
Rata-‐alueella	  ei	  voi	  yöpyä.	  Majoitusta	  kilpailun	  ajaksi	  voi	  tiedustella	  Keuruun	  
alueen	  majoituspalveluja	  tarjoavista	  yrityksistä.	  
	  
Kilpailijan	  on	  huolellisesti	  perehdyttävä	  perinneaseammunnan	  sääntöihin	  
ja	  noudattaa	  niitä	  kirjaimellisesti!	  
Lisätietoja	  kilpailusta	  antavat:	  	  
-‐	  kilpailun	  TA	  Marko	  Patrakka	   	   050	  557	  0761	  
-‐	  kilpailun	  johtaja	  Jarmo	  Siltanen	   	   040	  510	  9617	   	  	  
-‐	  kilpailun	  tiedottaja	  Tapio	  Paappanen	  	   0400	  626	  695	  
	  
Tervetuloa	  Keuruulle	  ja	  Keski-‐Suomeen!	  


