
Perinnease ”Pystykorva”-kilpailun säännöt

1. Yleistä

Perinnease ”Pystykorva” kilpailujen tarkoituksena on vaalia kunniakkaan
sotilaskiväärimallin historiaa ja säilyttää aseet vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan
"jokamiehen" lajina.

Aseella kilpaillaan yhdistys-, piiri- ja SM-kilpailuja.

Tämän ampumakilpailun perusperiaate on, että ammunta vastaa mahdollisimman paljon
vanhaa ko. aseella ammuttua varusmiesaikaista ammuntaa. Eli pelkistetty / yksinkertainen
suoritus ilman apulaitteita / virityksiä.

2. Ammuntalaji

Pystykorva 300m makuu 30 laukausta. 5 olosuhdelaukausta / 5min. Laukaukset ilmoitetaan.
Vaihtoehtoisesti piiri- ja yhdistyskilpailuissa kilpailijat käyvät tauluilla mikäli kilpailuaika
sen sallii. Kilpailulaukaukset kahdessa 15 laukauksen sarjassa. Ampuma-aika 15 min / sarja.
Taulu SAL:n 300 m:n kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 01. Taulun
tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen jälkeen. Vaihtoehtoisesti piiri- ja
yhdistyskilpailuissa ensimmäisen sarjan jälkeen osumat liidutaan ja tulokset kirjataan.
Kilpailijat paikkaavat taulunsa.

3. Asemalli

Pystykorva Kivääri 7,62 x 53R, Malli M27 - M39

4. Asentomääräys:

Makuuasento: Ampuja makaa korkeintaan 45 asteen poikkeuskulmassa ampumasuunnasta.
Käsivarsista saavat ainoastaan kyynärpäät tukeutua alustaan. Kyynärpäitä varten ei saa
kaivaa kuoppia eikä asetella muitakaan aputukia. Kiväärin on oltava kokonaan irti alustasta.
Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- tai
kyynärvarteen. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena.
Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien
käyttö on kielletty



5. Varusteet

Ampuma-alusta mallia sotaväki tai (tähän kirjoitetaan SAL:n säännöistä vaatimukset)

Varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, -housut, -kengät ja -käsine) käyttö on
kielletty. Tavallisia sotilasvarusteita jäykemmät tai paksummat asusteet on kielletty.
Puolustusvoimien sarkapuku (vastaava) tai mantteli (vastaava) on sallittu, samoin
pakkaspuku (vastaava), mutta ei yhtä aikaa. Vastaavien siviiliasusteiden käyttö on
vastaavasti sallittu. Erityisten kyynärpää- tai polvitukien tai suojusten käyttö on kielletty
eikä asusteisiin saa lisätä paksunnoksia tai pehmikkeitä. Vaatteet ei saa olla kiristäviä.
Jalkineet ovat vapaavalintaiset. Kiväärin tukikäden käsineeksi hyväksytään nahkahansikas
tai -rukkanen, jonka alla voi käyttää villasormikasta tai -lapasta. Ratakaukoputken käyttö on
kielletty.

Kaikissa sarjoissa on näönkorjaus sallittu esim. ampujainlaseilla, samoin iirishimmentimen.
Ampujan suojalasit (värittömät tai värilliset) ovat suositeltavat.


