UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYS RY KUTSU/KILPAILUOHJE

Helsinki

20.5.2019

KILPAILUKUTSU UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN KESÄMESTARUUSKILPAILUIHIN
HÄTILÄÄN ja HÄLVÄLÄÄN 17. - 19.6.2019
1. Järjestäjä, kilpailuaika ja paikka
Upseerien Ampumayhdistys järjestää kesämestaruuskilpailut Hätilän (palveluskivääri ja
maastoammunta 17.6.2018) sekä Hälvälän (muut lajit 18.-19.6.2019) ampumakeskuksissa
liitteenä 1 olevan läpiviennin mukaisesti. Erien tarkat alkamisajat saattavat muuttua
osallistujatilanteen mukaan ja lopullinen eräluettelo julkaistaan LAS:n kotisivuilla 12.6.2019
mennessä.
UAY järjestää tarvitsijoille palveluskiväärin ja –pistoolin kilpailuja varten. Samoin
järjestetään mahdollisuus majoittua Hälvälän leirialueella 17.-19.6.2019. Tarpeet on
ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.
UAY jakaa alaosastoille jyvitetyt kiintiöt 18.6.2019 läpivientisuunnitelman mukaisesti
ampumapaviljongilla. Poikkeavasta aikatoivomuksesta on sovittava suoraan kapteeni Ville
Kalliolan kanssa.
Kilpailussa ammutaan seuraavat UAY:n lajit (kilpailusääntöjen mukaisesti):
- Maastoammunta (palveluskivääri+isopistooli)
- Palvelusammunta, pistooli 10+10 ls
- Palvelusammunta, itselataava kivääri 10 + 4+4+4 ls
- 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:n komentajille 20 ls (isopistooli pikaosio)
Puolustusvoimien henkilökunnalla on mahdollisuus ampua kilpailujen yhteydessä
palvelusammunnat. Palvelusammuntojen tulosten kirjaukset on toteutettava siten, että myös
osumien määrät näkyvät lopputulosten lisäksi.

2. Ilmoittautuminen
UAY:n ilmoittautumislomake on liitteenä 2. Se palautetaan alaosastoittain tai
pakottavassa tilanteessa yksittäisampujilta osoitteeseen tapio.jurvanen@phnet.fi ja tiedoksi
uaysihteeri@gmail.com viimeistään keskiviikon 5.6.2019 kuluessa. Palvelusasetarpeet,
kerhoruokailu ja majoitusvahvuudet on ilmoitettava samalla lomakkeella. Eräluettelot
julkaistaan Lahden Ampumaseuran nettisivuilla
(http://www.lahdenampumaseura.fi/kilpailut/kivääri/ viimeistään 12.6.2019.
Kilpailuun osallistuminen edellyttää voimassaolevaa todennettavaa
vakuutusturvaa (tarkastetaan kilpailuissa) kuten 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
Joukkueita ei ole enää nimettävä ennen erän alkua. Joukkueet määräytyvät
paremmuusjärjestyksen mukaisesti. Joukkueen saa nimetä ennen 1. erän alkua.
Kilpailutoimisto sijaitsee 17.6.2019 Hätilässä 150 m radalla ja 18.-19.6.2019 Hälvälän
ampumakeskuksen 50 m:n radan kopissa (karttahaku alueesta: Ampumaradantie, Hollola).
Kilpailutoimisto on avoinna Hälvälässä tiistaina 18.6.2019 klo 08.00 - 18.30 ja keskiviikkona
19.6. klo 07.30 - 18.00. Alaosastoja ja yksittäisiä henkilöitä pyydetään tarkistamaan ja
hoitamaan sekä henkilökohtaiset että joukkuekohtaiset kiertopalkinnot Hälvälän
kilpailutoimistoon tiistaihin 18.6. klo 15.00 mennessä.
3. Kilpailujärjestelyt
Säännöissä noudatetaan voimassa olevia UAY:n, SAL:n ja RESUL:n sääntöjä tässä
järjestyksessä. Palveluskiväärin komennoissa noudatetaan Sotilas-SM -sääntöjä.
Sarjat ovat N, Y, Y50, Y60, Y70 ja Y75. Joukkuekilpailu järjestetään vain sarjassa Y.
Palkintojen jako tapahtuu kahdessa osassa. Maanantain ja tiistain lajien palkinnot jaetaan
Hennalassa Upseerikerholla tiistaina 18.6.2019 klo 19.30 alkaen. Kerholla on tarjolla
omakustanteinen päivällinen klo 17.30 alkaen palkintojenjakoon asti. Päivällispöydän hinta
on viime vuotiseen tapaan 20 euroa / ruokailija. Tarjolla on lohikeittoa ja talon leipää sekä
runsas salaattipöytä. Pääruokana on ylikypsää häränrintaa, perinteinen punaviinikastike,
uudet perunat ja kuullotetut kasvikset. Jälkiruokana on jäätelöä ja marjasalaattia. Keskiviikon
kilpailujen palkinnot jaetaan radalla 19.6.2019 noin klo 17.00 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.

Maastoammunnan erityisohjeet. Ammunta alkaa maanantaina kello 09:30 Hätilän
ampumaradalla nro 1. Kaikkien kilpailijoiden on oltava paikalla viimeistään klo 09:15
mennessä. Ennen maastoammuntaa ammutaan palveluskivääri yhtenä eränä (mahdollistaa
palveluskiväärin kohdistuksen ja ammunnan päättyessä on mahdollisuus myös isopistoolin
nopeaan kohdistukseen).
Järjestävä organisaatio
- UAY kilpailujen johtaja
ev Vesa Nissinen
050 527 0763
- Kilpailun johtajan apulainen kapt Ville Kalliola
0299 482 302
- Majoitus
maj Janne Parkkonen
- Tulospalvelu ja toimisto
Tapio Jurvanen (kiv; LAS)
044 595 9900
Erkki Häkkinen (pist, LAS)
- Palkintojen jako
komkapt Jukka Leikos
- Mitalien valmistus
teknkaptl evp Torsti Annala
Ammuntojen johtajat
Maastoammunta
25 metrin lajit
50 metrin lajit
300 metrin lajit
Hirviammunta
Haulikkoammunta
Rynnäkkökivääri

kapt Ville Kalliola
LAS nimeää
LAS nimeää
LAS nimeää
LAS nimeää
LAS nimeää
UAY nimeää

0299 482 302

4. Huolto
Kilpailijat ilmoittavat majoitustarpeensa ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittautumislomakkeeseen. Kilpailijoille on varattu majoitus Hälvälän ampumaradalta 17.19.6.2019 väliseksi ajaksi. Ohjeet majoittujille kerrotaan maastoammunnan aloituksen
yhteydessä 17.6 sekä Hälvälän kilpailutoimistossa 18.6. klo 10.00 alkaen.
Kilpailijat järjestävät itse muonituksensa. Ampumaradalla ei ole
ruokailumahdollisuutta. Sotilaskotipalvelu tilataan Hätilään 18.6. klo 0830 – 1430 väliseksi
ajaksi, Hälvälässä kanttiinipalvelut tuottaa paikallinen Martta-kerho (kuten vuonna 2018).
Kilpailijat vastaavat itse tarvitsemistaan kuljetuksista.
5. Muut ohjeet
Kilpailijoita pyydetään saapumaan ampumapaikoille viimeistään 15 min ennen erän
alkamista. Päivitetyt kilpailuohjeet ovat esillä kilpailutoimistossa.
Palveluskivääri ja sotilaspistooli (9.00 mm) ammutaan järjestäjien patruunoilla.
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