XIII Reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailu
Pohjois-Karjala
Erä 1 / 15.08.2020 klo 1000 300m
Erä/paikka Kilpailija
101
rj,Kärki Eemi,KonRes
102
jääk,Ilo Timo,EiYhd
103
ylik,Kallio Jesse,LipRes
104
Ei arvoa,Vuoristo Veera,KonRes
105
ltn,Hiltunen Heikki,OkuRu
106
jääk,Hyppönen Niko,LipRes
107
jääk,Vuoristo Akseli,KonRes
108
ylik,Koukkunen Jarkko,OkuRes
109
ylirj,Turunen Aki,OkuRes
110
jääk,Hirvonen Panu,LipRes
111
Ei arvoa,Pelkonen Birgit,OkuRes
112
ylil,Hankilanoja Aki,JoeRU
113
jääk,Kukkonen Arto,PolRes
114
ltn,Pietarinen Antti,LipRu
115
korpr,Kapanen Antti,OkuRes
116
kers,Matikainen Mika,KitRes
117
alik (Mieh),Nupponen Pekka,PyhRes
118
kapt,Riikonen Jarkko,JoeRU
119
vääp,Halonen Marko,LipRes
120
kapt,Huusko Jyrki,JoeRU
121
ylik,Väänänen Antti,JoeRes
122
kers,Ikonen Asko,LipRes
123
korpr,Nuutinen Jorma,JoeRes
124
kapt,Kontiainen Harri,JoeRU
125
maj,Päivinen Jukka,LipRu
126
ylik,Tuononen Reijo,PkRau
127
sotmes,Partanen Jari,OkuRes
128
ylik,Koukkunen Seppo,KitRes
129
ylik,Päivinen Markku,PkRau

Joukkueet Yhteensä 11 yhdistystä / 51 osallistujaa
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Eräluettelot

Kontiolahti - Onttola 15.08.2020

Erä 2 / 15.08.2020 klo 1230 300m
Erä/paikka Kilpailija
201
kers,Muikku Milja,LipRes
202
rj,Pennanen Roope,LipRes
203
rj,Saaristo Olavi,JoeRes
204
vänr,Ojala Jarno,JoeRes
205
alik (Rauk),Räsänen Tuomo,JoeRes
206
jääk,Miettinen Jussi,PolRes
207
jääk,Happonen Ville,PolRes
208
jääk,Ryhänen Riku,JoeRes
209
jääk,Kapanen Mikko,JoeRes
210
alik (Mieh),Villman Mikko,JoeRes
211
alik (Mieh),Nenonen Sami,JoeRes
212
korpr,Hietala Arto,PolRes
213
vääp,Hirvonen Jani-Pekka,PkRau
214
jääk,Puoliväli Heikki,LipRes
215
kers,Hopponen Tommi,PolRes
216
alik (Rauk),Antrela Mika,KonRes
217
alik (Rauk),Paukkunen Simo,JoeRes
218
ylik,Hänninen Sami,LipRes
219
korpr,Varis Jukka,JoeRes
220
vääp,Hartikainen Timo,LipRes
221
ylil,Kiiskinen Tapio,KonRes
222
pion,Ryhänen Mauri,JoeRes

Paikalla oltava 30 min ennen erän alkua
Turvapuhuttelu 15 min ennen erän alkua
Ilmoittaudu 300m radalla!
Joukkueen muodostaa yhdistyksen 5 parasta
Palkintojenjako 26.08.2020. Aluetoimisto kutsuu
6 parasta ampujaa sekä 3 parasta joukkuetta (5 hlö/joukkue))

Liite/linkki:

Kilpailun kulku ja säännöt - kooste
Kartta linkki

Ei yhdistystä
Joensuun Reserviläiset Ry
Joensuun Reserviupseerit ry
Kiteen Reserviläiset Ry

Liite/linkki:

Kontiolahden Reserviläiset Ry

-kortteja. Näissä tapauksissa käytämme tarvittaessa PV:n ja
reserviläisliittojen sopimaa järjestövakuutusta.

Liperin Reserviläiset Ry

Opastus Onttolan Rajavartioston kohdalta
Reserviläisliitolla on vaikeuksia toimittaa Ampumaturva

Liperin Reserviupseerit Ry
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Outokummun Reserviläiset Ry

Outokummun Reserviupseerit Ry
Pohjois-Karjalan Rauhanturvaajat Ry
Polvijärven Reserviläiset Ry
Pyhäselän Reserviläiset Ry

Erä/paikka 101=1 erä paikka 1, 300 m radalla
Erä/paikka 210=2 erä paikka 10, 300 m radalla
Laukaukset:Kukin ampuu 30 laukausta
Yhteensä: 1530

Sotilaskoti Valitettavasti ei avoinna kilpailu viikonloppuna
Muista

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi

Tiedustelut Kysy lisää
Kysyttävää, ilmoita muutoksista ja toiveista.

KAIPR asiak MQ13081 - KOOSTE

LIITE 2

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMPUMAKILPAILUN SÄÄNNÖT
KAIPR asiak MN1841, LIITE 1 - KOOSTE
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YLEISTÄ
Tämä on kooste Pohjois-Karjalan reserviläisten
rynnäkkökivääriampumakilpailun säännöistä. Alkuperäiset säännöt nähtävissä
kilpailun ilmoittautumissivulla: Säännöt .
Pohjois-Karjalan reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailuun saavat
osallistua kaikki PV:n hyväksymät yli 18 -vuotiaat henkilöt, joilla on:
Voimassa oleva todennettava vakuutusturva, riittävä, olemassa
oleva koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille, tai sitä
vastaavan aseen siviiliversiolle sekä 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.
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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. (Kukin kilpailija ampuu yhteensä 30 laukausta.)

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.
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.

