
Kilpailukutsu PM ITSELATAAVA RESERVILÄISKIVÄÄRI 150m  
 (makuu ja 3 –asento, kenttäammunta sekä pika-asentokilpailu)  

 

Vaasan Reserviläiset ry järjestää E-P:n reserviläispiirien itselataavan reserviläiskiväärin (RK)  PM –

kilpailut.   

 

Kilpailut maanantaina 17.8.2020 kello 14.30 alkaen Kivijärven 150m ampumaradalla.   

 

Huom: ennakkoilmoittautuminen la 15.8.2019 klo 18.00 mennessä sähköpostilla, sillä puhelimeen 

vastaaminen on ajoittain estynyt!    raimo.keskihannula@gmail.com 

 

 

Ensimmäinen erä aloitetaan klo 14.30 ja toinen klo 17.30. 

Sarjat AK -pohjaisille aseille ja avoin sarja muun tyypin aseille. 

 
 
Lajit:   -rk 150m makuu  20 ls (PM-kilpailu) 

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

 
Sarjat:   Avoin sarja(=ase ei AK-pohjainen), H, H50, H60, H70, N. 

 
 
Osallistumismaksu:   10 €/ laji tai 40 € kaikki neljä PM-lajia.  

 
 
Ilmoittautumiset sähköpostilla:  

 

Raimo Keski-Hannula     sähköposti: raimo.keskihannula@gmail.com     

(gsm: 040 - 7171701) 

 

             
Huom! -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 80 patruunaa  

-Pika-asentokilpailun ampuvilla on oltava kolme kpl 30ptr lipasta. 

-Pika-asentokilpailussa ampuma-aika on 2min. 

-Optisten ym. lisätähtäinten käyttö on kielletty. 

 
 

TERVETULOA VAASAAN TUTULLE RADALLE!! 
 

 

  



RK Kenttäammunta: 

-Ratakaukoputken / vastaavan käyttö on sallittu, ulkopuolisen tähystäjän käyttö kielletty.  
-Ampujanlasien käyttö sallittu. Optisten ym. lisätähtäinten, tukijalkojen tai muun erillisen tuen 

käyttö on kielletty. 

 
- Makuuammunta: 
Ampuma-asento on makuulta. Hihnatukea saa käyttää.  

Kiväärinperän tulee olla ennen ammunnan alkamista maassa ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon 

vasta taulun kääntyessä näkyviin.  

Taulut ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10 laukausta.  

  

- Pystyammunta: 
Ampuma-asento on pystystä. Hihnatukea ei saa käyttää.  

Ennen ammunnan alkamista kiväärinperän tulee näkyä ampujan kainalon alta ja aseen saa nostaa 

ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin.  

Taulut ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10 laukausta.  

 

 

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. 

 

 

 

Ja Korona-ajan huomioita: 
 

-Mikäli sinulla on kuumetta, nuhan oireita tai ylähengitystieoireita -> älä tule 
kilpailupaikalle. 
 
- Varaa tasaraha osanottomaksuun! Korttimaksumahdollisuutta ei valitettavasti ole tänä 
vuonna.  
 

-Kilpailija pysyy ammunnan ja taukojen aikana ampumapaikallaan tai suoraan sen takana. 
 
-Kilpailijat pitävät turvavälin toisiinsa sekä toimitsijoihin. Paikalla ei ole kahvimyyntiä. 
 
-Järjestäjät tulkkaavat ja paikkaavat taulut.  
 
-Tulokset merkitään ylös ja lopulliset tulokset toimitetaan sähköpostilla kilpailijoille.  
Palkinnot toimitetaan joko myöhempiin kisoihin tai piirin kokouksessa keskitetysti 
yhdistyksille. 
 
Turvallista kilpailua! 


