
Kilpailukutsu PM ITSELATAAVA RESERVILÄISKIVÄÄRI 150m  
 (makuu ja 3 –asento, sekä pika-asentokilpailu)  
 
Vaasan Reserviläiset ry järjestää E-P:n reserviläispiirien itselataavan reserviläiskiväärin (RK) PM –kilpailut.  
Kilpailut maanantaina 14.6.2021 kello 14.30 alkaen Kivijärven 150m ampumaradalla.   
 
Huom: ennakkoilmoittautuminen su 13.6.2021 klo 18.00 mennessä ensisijaisesti whatsapilla tai 
sähköpostilla (raimo.keskihannula@gmail.com), sillä puhelimeen vastaaminen on ajoittain estynyt!     
 
 
I erä alkaa klo 14.30 (ampujat paikalla 14.15) ja II erä alkaa klo 17.30 (ampujat paikalla 17.15) 
 
Sarjat AK -pohjaisille aseille ja avoin sarja muun tyypin aseille sekä ”Tähtäinsarja” muille kuin 
avotähtäinaseille (EI kiikaritähtäimiä). 
 
 
Lajit:   -rk 150m makuu  20 ls (PM-kilpailu) 

-rk 150m 3-asento  (10) + 10 + 10 ls (PM-kilpailu) 
-rk pika-asento  5+5+5 ls, aikaa 2min (PM-kilpailu) 

 
Sarjat:   H, H50, H60, H70, H75, N. (AK-pohjaiset aseet, avotähtäimet), 

Avoin sarja (=ase ei AK-pohjainen, avotähtäimet), 
Tähtäinsarja (myös punapiste vast. tähtäimet sallittu, EI kiikaritähtäin)  

 
 
Osallistumismaksu:   15 €/ laji tai 25 € / kaksi lajia, ja jos ampuu kaikki kolme PM-lajia: 30€.  
  Varaa tasaraha mukaasi. 
 
 
Ilmoittautumiset:  
Raimo Keski-Hannula; whatsapp: 040 - 7171701 tai sähköposti: raimo.keskihannula@gmail.com     

 
             
Huom! -Kisaan osallistujalla tulee olla voimassa vakuutus ja yhdistyksen jäsenyys! 

-Kohdistuslaukaukset (5 ls) ainoastaan koko erän alussa.  

-Ratakaukoputken ja ampujanlasien käyttö sallittu. 

-Makuuosion 10 ensimmäistä laukausta lasketaan mukaan asentokilpailuun  

-Kilpailut ammutaan PV:n 03 –taulua (vast.) tauluun.  

-Kaikkiin lajeihin osallistuvat tarvitsevat 60 patruunaa  

-Pika-asentokilpailun ampuvilla on oltava kolme lipasta. 

-Pika-asentokilpailussa ampuma-aika on 2min. 

-Optisten ym. lisätähtäinten käyttö on kielletty muissa kuin Tähtäinsarjassa. 

 

Pika-asentokilpailu: 
 
-Pika-asentokilpailun ampuvilla on oltava kolme kpl (30ptr) lipasta. 
-Jokaiseen lippaaseen lipastetaan 5 patruunaa 
-Ampuma-aika on 2min. 
-Ammutaan 5ls pystyasennosta – lippaanvaihto – 5ls polviasennosta – lippaanvaihto – 5ls makuulta 
-Optisten ym. lisätähtäinten käyttö on kielletty. 
 



Koronariskin minimoimiseksi seuraavat huomiot: 
 
- Jos sinulla on kuumetta, nuhan oireita tai ylähengitystieoireita, tai epäilet altistuneesi viimeisen viikon 
aikana -> älä tule kilpailupaikalle. 
 
- Järjestäjiltä vahva suositus maskin käytöstä. Huolehdi käsihygieniasta ja käytä käsidesiä. 
 
- Pyri pitämään turvaväli muihin koko ajan. 
 
- Erä kerrallaan katoksessa, kokoontuminen parkkipaikalla ja kutsuttuna katokseen. 
 
 

TERVETULOA VAASAAN TUTULLE RADALLE!! 


