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YLEISTÄ
Pohjois-Karjalan reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailu toteutetaan
Puolustusvoimien järjestämänä ampumakilpailuna PEKOULOS 054 - Reservin
ampumakilpailutoiminta (HM795 / 25.10.2016) edellyttämällä tavalla.
Kyseessä on ampumaradalla tapahtuva perusammunta. Näin ollen
ammunnan johtajana voi toimia reserviläinen, jolle on myönnetty
perusammunnan johtamisoikeudet. Mikäli reserviläisammunnanjohtajalla
ei ole ko oikeutta, voidaan ammunta toteuttaa normin mukaisesti PV:n
palkatun sotilashenkilön valvonnassa.
Pohjois-Karjalan reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailuun saavat
osallistua kaikki PV:n hyväksymät yli 18 -vuotiaat henkilöt, joilla on:
1. Voimassa oleva todennettava vakuutusturva esimerkiksi:
 Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi
 Reserviläisten ampumaturvavakuutus
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
 Reserviläisjärjestön/vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva
vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja
kilpailutoiminnassa.
 Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan
esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä
vakuutus eivät ole riittäviä).
 Työnantajan vakuutusturva
2. Riittävä, olemassa oleva koulutus ja ampumataito käytettävälle
asetyypille, tai sitä vastaavan aseen siviiliversiolle.
 Varusmiespalvelusta suorittamattomien henkilöiden osalta todetaan
käytettävän vastaavan asetyypin siviiliversion hallussapitoluvalla ja
esimerkiksi SRA -ampujan kortilla. (SRA= sovellettu
reserviläisammunta)
3. Eivät muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja
järjestykselle.
Kilpailu sisältää sekä reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että
reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun.
Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on oltava samasta
reserviläisjärjestöstä. Joukkueen kaikki ampujat kilpailevat myös
henkilökohtaisessa sarjassa.
Kilpailussa kirjataan ylös myös henkilökohtaiset tulokset.
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AMMUNNAN KULKU JA SÄÄNNÖT

2.1 Ammunnan kulku
Ampumalajeina ovat kulloinkin voimassa olevat palkatun sotilashenkilöstön
rynnäkkökiväärillä toteutettavat palvelusammunnat (RK 2, RK 7). Kilpailussa
kilpasarjojen ampumatauluina käytetään ampumataulua 03.
Kohdistuslaukaukset saa ammunnanjohtajan päätöksellä suorittaa myös
ampumatauluun 01.
Ampumaetäisyys on 150 m ja ampuma-asento makuuasento.
Kilpailussa ammutaan ensin 3 + 5 kohdistuslaukausta, jonka jälkeen ammutaan
kilpasarjat.
Kohdistuslaukausten jälkeen on vuorossa ensimmäinen kilpasarja (RK2), jossa
ammutaan 10 laukausta paikallaan oleviin tauluihin. Taulut ovat näkyvissä koko
ammunnan ajan. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen.
Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat
osumat liidutaan ja paikataan. Toinen kilpasarja ammutaan välittömästi
ensimmäisen kilpasarjan jälkeen, ilman kohdistuslaukauksia.
Toisessa kilpasarjassa (RK7) ammutaan 4 + 4+ 4 laukausta kääntyviin
tauluihin.
Toinen kilpasarja ammutaan kolmessa vaiheessa. Kussakin vaiheessa
patruunat lipastetaan kahteen lippaaseen. Tauluilla ei käydä vaiheiden välillä.
1. vaiheessa taulu on näkyvissä 5 sek, jolloin ammutaan yksi laukaus. Taulu
on poissa näkyvistä 15 sek, jona aikana aseen perä on laskettava alustalle.
Kahden laukauksen jälkeen vaihdetaan lipas.
2. vaiheessa taulu on näkyvissä 3 sek, jolloin ammutaan yksi laukaus. Taulu
on poissa näkyvistä 15 sek, jona aikana aseen perä on laskettava alustalle.
Kahden laukauksen jälkeen vaihdetaan lipas.
3. vaiheessa taulu on näkyvissä 5 sek, jolloin ammutaan kaksi laukausta.
Taulu on poissa näkyvistä 15 sek. Aseen perä lasketaan alustalle
ainoastaan lippaan vaihtamisen jälkeen. Kahden laukauksen jälkeen
vaihdetaan lipas.
Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat
liidutaan ja paikataan.

2.2 Säännöt
Ammunta on toteutettava kohdassa 2.1. kerrotulla tavalla. Molempien
kilpasarjojen pisteet lasketaan yhteen ja kilpasarjojen yhteispisteet määrittävät
ampujien paremmuusjärjestyksen. Ammunnan johtaja tulkitsee osumat.
Tulkinnan tuloksesta ei voi jälkikäteen reklamoida.
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Ampuma-alustan lisäksi ei saa käyttää muita ammuntaa tukevia välineitä esim.
ampujan takkia, kyynärpäämattoa jne.
Lipasta ei saa tukea ampuma-alustan kulmiin tai naruihin tai ampumapaikalla
oleviin epätasaisuuksiin. Hihnatuen käyttö on myös kielletty.
Ammunnat toteutetaan PV:n järjestämillä aseilla. Omien aseiden käyttö on
kielletty.
Ratakaukoputken, vast käyttö on kielletty.
Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan vaativamman ammunnan
tuloksen perusteella (RK 7). Mikäli ampujien tulokset ovat täysin yhtenevät,
julistetaan tulos tasatulokseksi. Tasatulostilanteessa jaetaan tasatuloksien
määrän edellyttämä määrä saman sijaluvun sijoituksia.
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PALKINNOT
Henkilökohtaisessa kilpailussa palkitaan kuusi (6) parasta ampujaa
Puolustusvoimien virallisella mitalilevykkeellä.
Joukkuekilpailun osalta palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta
Puolustusvoimien virallisella mitalilevykkeellä. Joukkueen tulokseen lasketaan
viiden (5) parhaan ampujan yhteistulos.
Voittajajoukkue palkitaan lisäksi Puolustusvoimien virallisella kunniakirjalla ja
kivääri m39:llä, joka on ikuisesti kiertävä kiertopalkinto. Kiertopalkintoa
säilytetään Pohjois-Karjalan aluetoimiston tiloissa.

