UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS RY KUTSU/KILPAILUOHJE

Helsinki

.4.2014

KILPAILUKUTSU UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN KESÄMESTARUUSKILPAILUIHIN
LAHDEN HÄLVÄLÄÄN 17. - 19.6.2014
1. Järjestäjä, kilpailuaika ja paikka
Upseerien Ampumayhdistys järjestää kesämestaruuskilpailut Hämeen rykmentin tukemana
Hälvälän ampumakeskuksessa 17. - 19.6.2014 liitteenä 1 olevan läpiviennin mukaisesti.
Kilpailussa ammutaan seuraavat UAY:n lajit (sarjat Y, Y50, tarvittaessa Y60, Y70)
- Palvelusammunta, pistooli 10+10 ls
- Palvelusammunta, itselataava kivääri 10 + 4+4+4 ls (huomaa uusi pikaosa)
- Isopistooli 30+30 ls (ml. erilliskilpailut tarkkuus- ja pikaosissa)
- Isopistooli pika-ammunta 60 ls
- Pienoispistooli 30 + 30 ls
- 50 m:n pistooli (”vapaapistooli”) 60 ls
- Vakiokivääri 300 m makuu 30 ls
- Vakiokivääri 300 m 3X20 ls
- Kivääripika-ammunta 300 m 3X20 ls
- Vapaapienoiskivääri 50 m makuu 60 ls
- Vapaapienoiskivääri 50 m 3X20 ls
- Metsästyshirviammunta 20 ls (4+6+10)
- Metsästyshaulikkoammunta 25 kiekkoa
- Presidentti P E Svinhufvudin kilpailu j-os komentajille 20 ls (isopistooli pika)
Hämeen rykmentin henkilökunnalla on mahdollisuus ampua kilpailujen yhteydessä
palvelusammunnat.
Kilpailutoimisto on Hälvälän ampumakeskuksen Ampumapaviljongissa 25m ja 300m ratojen
läheisyydessä asfalttikentän reunassa. Seuraa opasteita Lahti-Tampere –tieltä (Karttahaku
alueesta: Ampumaradantie, Hollola).
2. Ilmoittautuminen
UAY:n ilmoittautumislomake on liitteenä 2. Se palautetaan alaosastoittain osoitteeseen
tapio.jurvanen@phnet.fi viimeistään 4.6.2014 kuluessa. Majoitus- ja ruokailuvahvuudet on
ilmoitettava samalla lomakkeella. Eräluettelot jaetaan sähköisesti alaosastoille ja julkaistaan
UAY nettisivuilla (www.uay.fi) viimeistään viikkoa ennen kilpailuja.
Joukkueen nimeäminen on jätettävä kilpailutoimistoon viimeistään 15 minuuttia ennen
joukkueen ensimmäisen jäsenen erän alkua.
Kilpailutoimisto on Hälvälän ampumakeskuksessa avoinna maanantaina 16.6. klo 14.00 16.00, tiistaina 17.6. klo 08.00 - 20.00, keskiviikkona 18.6. klo 08.00 - 18.00 ja torstaina
19.6. kello 08.00 - 11.30. Alaosastoja pyydetään tarkistamaan ja hoitamaan sekä

henkilökohtaiset että joukkuekohtaiset kiertopalkinnot kilpailutoimistoon keskiviikkoon
18.6. klo 12.00 mennessä.
3. Kilpailujärjestelyt
Säännöissä noudatetaan voimassa olevia UAY:n, SAL:n ja RESUL:n sääntöjä.
Rynnäkkökiväärin komennoissa noudatetaan Sotilas SM sääntöjä.
Sarjat ovat N, Y ja Y50. Sarja Y60 ja siitä ylöspäin järjestetään vain, jos osallistujia on
vähintään neljä (4). Joukkuekilpailu järjestetään vain sarjassa Y.
Palkintojen jako tapahtuu kahdessa osassa. Tiistain ja keskiviikon lajien palkinnot jaetaan
Lahden varuskunnan Upseerikerholla keskiviikkona 18.6. klo 19.00 alkaen. Keskiviikkona
kerholla on tarjolla iltapala klo 17.30 alkaen palkintojenjakoon asti. Torstain kilpailujen
palkinnot jaetaan radalla 19.6. klo 11.00 alkaen.
Protestimaksu on 200 € ja se on maksettava heti käteisellä kilpailupaikalla kilpailun
johtajalle.
Ase- ja varustarkastusta ei suoriteta ennakkoon, vaan tarkastukset tapahtuvat radalla
pistokokein erien jälkeen. Järjestäjä toimittaa radoilla tarvittavat välineet liipaisuvastuksen
tarkistamista varten kilpailijoiden käyttöön.
Järjestävä organisaatio
- UAY:n kilpailujen johtaja
- Tulospalvelu ja kilp.toimisto

kom Auvo Viita-aho
Tapio Jurvanen (LahAs)
kad x 2
- UAY HÄMR yhteyshenkilö
maj Janne Parkkonen
opastus, varaukset (majoitus/ruokailu/radat/ratatarvikkeet)
- Palkintojen jako
kom Auvo Viita-aho
- Palkintojen hankinta
evl Esko Liimatta
- Mitalien valmistus
teknkaptl Torsti Annala

0299 550 200
044 595 9900
0299 484 103
0299 550 200
0299 561 100

Kadetit toimivat ammunnan johtajien tukena ja järjestelijöinä ammunnan johtajien
ohjauksessa. Kadetit nimetään lajeittain myöhemmin. Ammuntojen johtajina toimivat:
- 25 metrin lajit
- 50 metrin lajit
- 300 metrin lajit
- Hirvi- ja haulikkoammunnat
- Rynnäkkökivääri

evl Juhani Sillanpää
kapt Harri Huttunen
kad
evl Matti Mähönen
kad
maj Juha Suurnäkki
Ylil Ville Viljaranta
kad
LahAS
UAY asettaa
Janne Parkkonen
kad

040 5419 995
040 570 3718
040 849 6723

0299 484 103

4. Huolto
Kilpailijat ilmoittavat majoitustarpeensa ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittautumislomakkeeseen. Kilpailijoille on varattu majoitus Hämeen rykmentin
kurssirakennuksesta, rak 40 16.- 19.6. väliseksi ajaksi. Avaimet majoitukseen on noudettava
maanantaina saapuvien osalta klo 16.00 mennessä kilpailutoimistosta tai soittamalla sen
jälkeen Parkkoselle. Tiistaista lähtien avaimet ovat kuitattavista kilpailutoimistosta Hälvälästä.
Avaimet on palautettava viimeistään torstaina ennen ensimmäistä ammuntaa.
Kilpailijoilla on mahdollisuus ruokailuun Hämeen rykmentissä muonituskeskuksessa.
Ruokailuajat ovat: Aamiainen klo 06.10 - 07.30, lounas 10.30 - 12.30, päivällinen 16.15 18.00. Ruokalassa kelpaa käteinen ja kortit. Ruokailuvahvuudet ilmoitetaan
ilmoittautumislomakkeella. Ampumaradalla ei ole ruokailumahdollisuutta pl. sotilaskotiauto.
Kilpailijat vastaavat itse tarvitsemistaan kuljetuksista.
5. Muut ohjeet
Kilpailijoita pyydetään saapumaan ampumapaikoille viimeistään 15 min ennen erän
alkamista. Päivitetyt kilpailuohjeet ovat esillä kilpailutoimistossa.
Erillistä kohdistusmahdollisuutta ei järjestetä. Viimeistelykohdistus tehdään koelaukausten
perusteella.
Rynnäkkökivääri ja sotilaspistooli (9.00 mm) ammutaan järjestäjien patruunoilla.
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