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KAIPR TOIMINTAKÄSKY 2020 
KAIPR ak MQ13081 
PEKOULOS normi HP810 
 
POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU ONTTOLASSA 15.8.2020 

 

Kainuun prikaati järjestää viiteasiakirjojen mukaisesti perinteisen Pohjois-Karjalan reserviläisten ampu-
makilpailun lauantaina 15.8.2020 Onttolassa.  

Kilpailu ammutaan Onttolan 150 m ja 300m ampumaradoilla. Kilpailussa ammutaan kaksi erää klo 10.00, 
12.30 ja mikäli osallistujien määrä ylittää 108 ampujaa kolmas erä klo 15.00 alkaen.  

Kilpailutoimisto sijaitsee Onttolan 300 m:n ampumaradan ampumakatoksessa. 

Kilpailu käy osasuorituksena reserviläisen kenttäkelpoisuus- sekä Pohjois-Karjalan vuoden kenttäkelpoisin 
yhdistys – arvioinnissa.  

Ampumakilpailuista ei myönnetä kilpailijoille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Ampumakilpailui-
hin osallistuminen on kilpailijoille maksutonta.  

 

Säännöt 

Ampumakilpailussa noudatetaan Pohjois-Karjalan reserviläisten ampumakilpailujen sääntöjä v 2017 sekä 
soveltaen Sotilaiden Suomenmestaruuskilpailujen sääntöjä ja SAL kilpailusääntöjä.  

Kilpailu ammutaan järjestäjän varaamilla aseilla (rynnäkkökivääri 7.62 RK 62 ja kaksi lipasta). Reservi-
läisaseiden ja/tai ratakaukoputken käyttö ei ole sallittua.  

Kilpailussa ammutaan rynnäkkökivääriammunnat 2 ja 7. 

 

Ilmoittautuminen, osallistumisoikeus ja vakuutusturva 

Osallistumisoikeus on määritetty säännöissä.  

Kilpailijat ilmoitetaan kootusti yhdistyksittäin/vast. liitteenä 1 olevalla koontilomakkeella.  

Jokaisen kilpailijan on ilmoittautumisen yhteydessä täytettävä henkilökohtainen ilmoittautumislomake 
(viiteasiakirjan liite 8) sekä osoitettava sääntöjen mukaisen vakuutusturvan olemassaolo vakuutuskir-
jalla/vast. Suositeltavin vakuutus on Reserviläisten ampumaturvavakuutus.  

Toisin sanoen em. asiakirjat on toimitettava yhdistyksen ilmoittautumisen yhteydessä kilpailujen järjestä-
jälle osallistumisoikeuden toteamiseksi. Kilpailujen järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita. 
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Ilmoittautumisten on oltava aluetoimistossa viimeistään sunnuntaina 2.8.2020 kuluessa: 
 Ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella https://bit.ly/resrk2020 sivuston ohjeiden mukaan. Tämän 

kautta tulevat ilmoittautumiset huomioidaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Paperipostilla aluetoimiston osoitteeseen Pohjois-Karjalan aluetoimisto, PL 28, 80101 JOENSUU. 

Kuoreen tunnus RESRK2020 (huom! postin kulkuaika) tai 
 tuomalla Pohjois-Karjalan aluetoimiston asiakaspalveluun, osoite Torikatu 36B, 2 krs, 80100 Joen-

suu 

Kilpailujen järjestäjä tarkastaa ilmoittautuneiden osallistumisoikeuden ja vakuutusturvan. Kilpailun joh-
taja hyväksyy kilpailijoiksi vain ne henkilöt, jotka täyttävät säännöissä mainitut kolme vaatimusta. Jälki-
ilmoittautumisia ei oteta huomioon. 

Eräjaot ilmoitetaan etukäteen ilmoittautuneiden yhdistysten vastuuhenkilöille sekä julkaistaan P-K Reser-
viläispiirien (https://karjalanpojat.fi) ja MPK Savo-Karjalan Maanpuolustuspiirin (https://mpk.fi/savo-kar-
jala) internet-sivuilla 12.8.2020 kuluessa.  

 

Palkinnot ja kunniakirjat 

Kilpailujen palkintojenjako toteutetaan reserviläisurheilijoiden palkitsemistilaisuudessa maanantaina 
2.11.2020. Tilaisuuteen tulee erillinen kutsu. Kilpailuissa palkitaan joukkuesarjan 3 parasta joukkuetta (5 
henkilöä/joukkue) ja henkilökohtaisen sarjan 6 parasta ampujaa. 

 

Tiedottaminen 

Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaavat: 
- kilpailun johtaja majuri Petri Myller, p. 0299 434 310 
- kilpailun johtajan apulainen kapteeni Mika Räisänen, p. 0299 434 405 

Kilpailuun liittyvät ohjeet ja tulokset julkaistaan karjalanpojat.fi -internet-sivustolla sekä kilpailupäivänä 
kilpailutoimistossa. 

 

Tervetuloa ampumaan! Kilpailunjohtaja Petri Myller 

 

Liitteet  Yhdistyksen koottu ilmoittautumislomake sekä  

  Henkilökohtainen ilmoittautumislomake   


