
 

 PM  KILPAILUKUTSU 15.8.2022 
 
Vaasan Reserviläiset ry järjestää Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin itselataavan  
 

reserviläiskiväärin (RK) 150m RK Kenttäammunta ja RA7 Piirinmestaruuskilpailut.  
 

Samassa avoin kilpailu: Vaasan T-paitakilpailu II (rk). 
 

Kilpailut maanantaina 15.8.2022 kello 16 alkaen Kivijärven 150m ampumaradalla. 
 (ilmoittautumiset 1. erään klo 15.30 alkaen paikan päällä) 
 
Ensimmäinen erä aloitetaan klo 16.00 ja toinen erä alkaa klo 18.00. 
 (ilmoittautumiset 2. erään klo 17.30 alkaen paikan päällä) 
 
Lajit:   -PM: rk RA7  18 ls    

-PM: rk Kenttä  10+10 ls (pysty+makuu) 
-Avoin kisa: Vaasan T-paitakisa  27 ls 

 
Sarjat PM-lajeissa: 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 tai 
suurentava tähtäin) 

   
Sarjat T-paitakilpailussa: avotähtäinsarja (kaikki aseet) ja tähtäinsarja. 

 
Osallistumismaksu:   15 € / laji tai 25 € molemmat PM -lajit, jos t-paitakisakin: yhteensä 30e. 
  Ystävällisesti varaa tasaraha mukaasi. 
 
Vakuutus:   Osallistujalla oltava voimassa ampumaharrastusvakuutus (RES/ SAL) 
 
 

Huom! -Kohdistuslaukaukset ammutaan ainoastaan koko erän alussa. Erä ampuu molemmat 
lajit peräkkäin. PM -lajien jälkeen ammutaan heti Vaasan T-paitakisa. 

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

-Molempiin PM-lajeihin osallistuvat tarvitsevat 43 patruunaa ja kolme kpl 30ptr lipasta. 

-Vaasan T-paitakisa +30patruunaa; yht 73ptr (+kohdistus5ptr) sekä kolme lipasta. 
 

RA7:  
-Ammunnan aikana käytetään kolmea lipasta, joiden kapasiteetin tulee olla vähintään 
20 patruunaa.  
-Ampujanlasien käyttö sallittu. Optisten ym. lisätähtäinten, hihnatuen, tukijalkojen tai 
muun erillisen tuen käyttö on kielletty. 
-Ratakaukoputken / vastaavan tähystyslaitteen tai ulkopuolisen tähystäjän käyttö 
iskemien tähystystä varten on sallittu vain koelaukaussarjan aikana.  

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

 

TERVETULOA VAASAAN TUTULLE RADALLE!! 



 Ammunnan kulku: RA7 ja Kenttä, T-paitakilpailu: 

RA7:   
1. sarja     
 -     kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa 
-     sarjan alkaessa taulut ovat poissa näkyvistä 10 s 
-     taulu näkyvissä 5 s, jolloin ammutaan yksi laukaus 
-     taulu poissa näkyvistä 15 s 
-     taulu näkyvissä 5 s, jolloin ammutaan yksi laukaus 
-     taulu poissa näkyvistä 15 s, jolloin vaihdetaan lipas 
-     edellä kuvattu toistetaan kunnes kaikki kuusi patruunaa on ammuttu 
  
2. sarja                       
 -     kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa 
-     sarjan alkaessa taulut ovat poissa näkyvistä 10 s 
-     taulu näkyvissä 3 s, jolloin ammutaan yksi laukaus 
-     taulu poissa näkyvistä 15 s 
-     taulu näkyvissä 3 s, jolloin ammutaan yksi laukaus 
-     taulu poissa näkyvistä 15 s, jolloin vaihdetaan lipas 
-     edellä kuvattu toistetaan kunnes kaikki kuusi patruunaa on ammuttu 
 
 3. sarja 
 -     kolme lipasta, kussakin kaksi patruunaa 
-     sarjan alkaessa taulut ovat poissa näkyvistä 10 s 
-     taulu näkyvissä 5 s, jolloin ammutaan kaksi laukausta 
-     taulu poissa näkyvistä 15 s, jolloin vaihdetaan lipas 
-     edellä kuvattu toistetaan kunnes kaikki kuusi patruunaa on ammuttu 
 
 

RK Kenttäammunta: 
- 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.  
 

VAASAN T-PAITAKILPAILU III: 
  
Kisa ammutaan itselataavalla reserviläiskiväärillä PV:n 03 tauluun 150 metrin matkalta makuuasennosta.  
 
Ammunnassa käytetään kolmea lipasta, joiden vähintään yhden lippaan kapasiteetin tulee olla min. 20 
patruunaa.  
 
Kisassa ammutaan yhteensä 30 patruunaa, 7 + 7 + 16 patruunaa lippaista.  
 



Koko kilpailun ampuma-aika on yhtäjaksoinen 2 minuuttia. Kisan valmisteluihin tai itse kisaan ei sisälly 
kohdistusammuntaa. 
 
Ampuja suorittaa ammunnan betonilaatalta ilman minkäänlaista makuualustaa. Säästä riippumatta 
ylävartalossa ampujalla saa olla yllään ainoastaan T-paita eikä sen alla saa olla muuta vaatetta tms.  
 
Kyynärpään alla ei saa olla mitään suojusta/tukea. 
 
Ampujanlasien käyttö on sallittu.  
Optisten ym. lisätähtäinten käyttö sallittu vain Tähtäinsarjassa. 
Hihnatuen, tukijalkojen tai muun erillisen tuen käyttö on kielletty, samoin ratakaukoputken / vastaavan 
tähystyslaitteen tai ulkopuolisen tähystäjän käyttö iskemien tähystystä varten on kielletty.  
Ajastimen käyttö kielletty. 
 
Ammunnan aikana siteen, laastarin tai teipin (vast.) käyttö kyynärpäässä johtaa suorituksen hylkäämiseen. 
 
Pistelasku PV:n 03 –taulun numeroinnin mukaisesti; mutta seuraavin lisäyksin: Ohilaukaus taulusta 0p 
(=viiva), mutta tauluosuma numerorenkaiden ulkopuolelle, kuitenkin kokonaan taulupahvissa 1p. 
 
HUOM! Koska kyseessä on III pilottikilpailu, järjestäjä varaa oikeuden etukäteisiin sääntömuutoksiin. 
Mahdolliset sääntömuutokset kuitenkin siten että kisan molemmat erät ampuvat samoilla säännöillä ennen 
ensimmäisen erän kilpailun alkua ilmoitetulla tavalla. 
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