Ajankohtaista:
20.9.2015

SRA SM 2016 Kilpailuaika
SRA SM 2016 kilpailuorganisaatio on saanut virallisen vastauksen Puolustusvoimien tukipyyntöön ja samalla
kilpailuaika lukkiintui 6-7.8.2016 viikonloppuun.
Toimitsijaksi ilmoittautumisessa kannattaa olla yhteydessä Kilpailun Johtajaan Hannu Immoseen
(immoshanski(-at-)gmail.com).
4.8.2015

SRA SM 2015 Yhteenvetoa
SRA SM kilpailut saatiin päätökseen Oulussa ammunnan suhteen aikataulussa, mutta tulostoimiston kohdatessa
haasteita tulostimien ja lisäsarjojen tagien kanssa palkintojen jako venyi aiottua pitemmäksi. Alla on samat tulokset
kuin Pohjanpojan nettisivuilla ja erillissarjojen omat listaukset:
Yleiskilpailu Lopputulokset
Yleiskilpailu Kaikki Rastit
Avoin (Yhdistetty)
Vakio (Yhdistetty)
Joukkue
Naiset
v50
"Taistelija"-sarja
"7.62"-sarja
(Alkuperäinen kisakutsu: Kisakutsu. )
(Rastit: Rastit Zipissä. )
SRA SM:t ovat aina järkälemäinen ponnistus ja SRA toimikunta esittää nöyrät kiitokset Puolustusvoimille
henkilöstö-, materiaali- ja tilatuesta, MPK:lle tiloista ja tukitoiminpiteistä (MPK-harjoituksina ruokahuolto ja
vartiointi), Pohjois-Pohjanmaan Ups. ja Res. piireille tukitoiminpiteistä ja erityiskiitokset vapaaehtoisille SRA
harrastajille, jotka saapuivat Suomen joka kolkalta talkoilemaan kisojen eteen. Tästä joukosta kovimpaan
kiirastuleen joutuivat luonnollisesti Ratamestarit ja Kilpailun Johtajat. Toivotamme heille nopeaa toipumista ja
lyhyttä muistia ;-)
11.1.2015

SRA SM Kisakiintiöt 2015
Kisakiintiöt on laskettu 31.12.2014 rekisterissä olevien ampujien perusteella SRA SM 2015 kisoihin seuraavasti:
8 Kisapaikkaa:
Helsinki RES
7 Kisapaikkaa:
Keski-Suomi RES, Varsinais-Suomi RES
6 Kisapaikkaa:
Uusimaa RES, ORUP
5 Kisapaikkaa:
Etelä-Pohjanmaa RES
4 Kisapaikkaa:

Pirkanmaa RES, Helsinki RU, Keski-Pohjanmaa RES,
Suur-Savo RES, Etelä-Häme RES, Pohjois-Savo RES,
Satakunta RES, MaanpuolustusKillat, Kymenlaakso RES,
Pohjois-Pohjanmaa RES, Lappi RES, Pohjois-Karjala RES,
Etelä-Karjala RES
3 Kisapaikkaa:
Päijät-Häme RES, Varsinais-Suomi RU, Uusimaa RU,
Keski-Suomi RU, Etelä-Häme RU, Pirkanmaa RU,
Pohjois-Savo RU, Kainuu RES, Rauhanturvaajaliitto,
Satakunta RU, Lappi RU, Vaasa RU,
EteläKarjala RU, Pohjois-Karjala RU, Kainuu RU,
Pohjois-Pohjanmaa RU, Etelä-Pohjanmaa RU, Päijät-Häme RU,
Suur-Savo RU, Keski-Pohjanmaa RU, Kymenlaakso RU
Muistakaa nämä luvut piirikarsinnoissanne ja kun olette
ilmoittamassa ampujianne Oulun SRA SM kisoihin.
8.9.2014

SRA SM 2014 Tulokset, v50 ja joukkuekorjaus
Saimme kilpailun jälkeen palautetta, että ilmoitetut joukkueet eivät olleet oikein ja v50 sarjan osallistujia oli
merkitty yleiseen sarjaan. SRA-toimikunta tarkasti kilpailun jälkeen osallistujalistat ja kisailmoittauttumisen
yhteydessä luodun dokumentaation. Tämän lisäksi soitimme vajaalle kymmenelle piiriyhteyshenkilölle. Saadun
tiedon perusteella lisäsimme v50 luokkaan kaksi kilpailijaa ja korjasimme 10 joukkueen tietoja.
Ohessa on:
- uudet yleistulokset (Järjestys sama luonnollisesti kuin edellisissä tuloksissa, mutta luokka- ja joukkuetietoja on
muuttunut osalla kilpailijoista)
- uudet joukkutulokset (Sijat 1-6 samat kuin vanhassa versiossa)
- ja erillisprintti v50 luokasta (Hopeamitalisti on uusi).
Tämän tulospäivityksen on hyväksynyt RESUL hallitus 4.9.2014:ttä kokouksessaan ja RESUL toimisto lähettää
hopeisen mitalin v50 sarjan toiseksi tulleelle.
Tulemme lisäämään kilpailujen järjestämisohjeeseen sen, että tulostoimistoväen saapuessa kisatoimistoon heillä on
oltava ilmoitetut joukkueet oikeassa muodossa saatavilla kun kilpailijoiden lisääminen kisatietokantoihin aloitetaan.
Yleiskilpailu Lopputulokset.
Yleiskilpailu Joukkue.
50Avo ja 50Vakio Lopputulokset samassa listassa.
29.6.2014

SRA SM 2014 Tulokset
Säkylän kilpailut on ammuttu ja tulokset löytyvät alta. SRA toimikunta kiittää Varsinais-Suomen
Reserviupseeripiiriä, Varsinais-Suomen Reserviläispiiriä, MPK:tä, Puolustusvoimia (Ja eritoten Porin Prikaatia) ja yli
70:ntä toimitsijaa, joiden ansiosta kisat saatiin ripeästi läpi. Ensi vuoden koitos on sitten Oulussa ja Hiukkavaaran
maastossa 1.-2.8.2015.
Yleiskilpailu Lopputulokset.
Yleiskilpailu Rastit.
Yleiskilpailu Joukkue.
Vakio Lopputulokset.
Avo Lopputulokset.
NaisetAvo Lopputulokset.
50Vakio Lopputulokset.
50Avo Lopputulokset.

JuniorVakio Lopputulokset.
JuniorAvo Lopputulokset.
23.5.2014

SRA SM 2014 ja Pistoolikotelon kenttäkelpoisuus, Osa 2
Vilkkaan ja ansiokkaan kenttäpalautteen jälkeen jouduimme tarkastelemaan uudestaan kotelon määritelmää ja
lyhensimme sen allaolevaan muotoon. Päivitys tulee myös kilpailun virallisille webbisivuille.
(http://srasm2014.kotisivukone.com/sra-sm2014-pistoolikotelo)
SRA-SM 2014 pistoolikotelo
Kilpailussa käytettävän pistoolikotelon tulee täyttää voimassa olevien SRA-sääntöjen edellyttämät vaatimukset.
Hylsynpoistoaukon peittävyys on oltava toteutettu siten, että aseen vedossa aseen piipun suun on tultava piipun
suunnassa kotelon hylsynpoistoaukon peittävän osan ohi ennen kuin aseen siirto eteenpäin on mahdollista. Peittävä
osa ei siis voi väistyä vedossa aseen edestä pois esimerkiksi materiaalin joustavuuden tai jonkinlaisen
saranamekanismin avulla. Hylsynpoistoaukon peitteen on peitettävä hylsynpoistoaukko sekä edestä että sivuilta.

22.5.2014

SRA SM 2014 ja Pistoolikotelon kenttäkelpoisuus
Kuten aiemmin mainitsimme niin kotelon kenttäkelpoisuudesta tulemme antamaan paremman määrityksen. Se on
kirjattu tuohon alle ja se on myös lisätty kilpailun virallisille webbisivuille. (http://srasm2014.kotisivukone.com/srasm2014-pistoolikotelo)
SRA-SM 2014 pistoolikotelo
Kilpailussa käytettävän pistoolikotelon tulee täyttää voimassa olevien SRA-sääntöjen edellyttämät vaatimukset.
Hylsynpoistoaukon peittävyys on oltava toteutettu siten, että aseen vedossa aseen piipun suun on tultava piipun
suunnassa kotelon hylsynpoistoaukon peittävän osan ohi ennen kuin aseen siirto eteenpäin on mahdollista. Peittävä
osa ei siis voi väistyä vedossa aseen edestä pois esimerkiksi materiaalin joustavuuden tai jonkinlaisen
saranamekanismin avulla. Hylsynpoistoaukon peitteen on peitettävä hylsynpoistoaukko sekä edestä että sivuilta.
Asekotelon kuoren ja aseen pinnan välillä ei saa olla tyhjää enempää kuin 10 mm kun katsotaan asetta kotelossa
ylhäältäpäin.

15.5.2014

SRA SM 2014 detaljitietoa
· Valitettavasti ainoa sallittu pistoolikalipeeri kisoissa on 9 mm para. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä saada PV
tekemään viralliset sektorimääritykset myös kalipeereille .40 SW ja .45 ACP, jotta tavallisimmat IPSC
PRD/STD/Classic kalipeerit ovat myös sallittuja SRA kisoissa, jotka järjestetään PV:n ammunta-alueilla MPK:n
avustuksella.

· Kilpailun asetarkastuksen yhteydessä tarkistetaan myös pistoolikotelo. Eli ottakaa se mukaan tarkistukseen.
Tarkistus tehdään, jotta peittävyysvaatimusten lisäksi (5.6.2) voidaan myös todeta kotelon kenttäkelpoisuus
(5.6.1). Esimerkiksi Pikavetokoteloa, jolle on rakennettu peittävyys hyvin joustavilla muovirakenteilla, mitkä
antavat helposti periksi ei tulla hyväksymään. Eikä koteloa, joka peittää näennäisesti ulkoapäin katsottaessa, mutta
jossa on aseen pinnan ja kotelon kuoren välissä senttejä ilmatilaa. Asiasta tulee oma säikeensä kilpailun omille
www-sivuille (http://srasm2014.kotisivukone.com/1) lähiaikoina.

5.6.1 Aseiden ja lippaiden kantotapaa ei ole rajoitettu, mikäli se on kenttäkelpoinen ja turvallinen.
5.6.2 Pistoolia varten tulee ampujalla olla kotelo, jossa on luotettava aseen putoamisen estävä
lukitusmekanismi. Kotelon tulee suojata asetta kolhuilta ja ulkoiselta lialta. Sen on peitettävä vähintään
aseen etutähtäin, hylsynpoistoaukko sekä liipaisin. Pistoolin ollessa kotelossa ja ampujan seistessä
normaalisti, ei pistoolin piippu saa osoittaa yli 2 metriä kauemmaksi ampujasta. Mikäli tuomari epäilee
kotelon lukituksen pitävyyttä, ampujan tulee osoittaa pitävyys ennen suoritusta irrottamalla kotelo ja
kääntämällä se ylösalaisin aseen kanssa. Mikäli ase irtoaa, ei kyseistä koteloa saa käyttää.

7.5.2014

Domain uudistus ja uusi emailosoite
Kuten tästä sivustosta näkee on SRA sivuston uusi osoite muotoa: www.sra-ammunta.fi ja
SRA toimikunnan (ja korttiasioiden) sähköpostiosoite on: sra(-at-)sra-ammunta.fi
29.04.2014

SRA Säännöt 6.2 ja sivusto
SRA 6.2 dokumentit mustalla fontilla on nyt suoraan linkkien takana ja vanhat versiot (+ Punaisen Fontin 6.2:t)
löytyvät tiedosto-osiosta
02.04.2014

SRA Sääntöpäivitys 6.1 -> 6.2
Valitettavasti vuoden alun sääntöpäivitykseen jäi harmittava virhe, jonka vuosi jouduimme tekemään välittömän
korjauskierroksen. Tämä virhe nostettiin esiin SRA seminaarissa Valkeakoskella Helmikuussa ja tästä sessiosta tuli
muutama muukin pieni muutos mukaan. Alla olevien linkkien takana on päivitetyt dokumentit, joissa on muutokset
edelliseen kierrokseen merkitty taas punaisella fontilla.
SRA Säännöt versio 6.2.
SRA Kilpailujen JärjestämisOhje.
SRA Sääntöjen tekninen liite.
30.3.2014

SRA SM 2014 Rastit
Varsinais-Suomen SRA SM kisatopparoikka on suunnitellut seuraavat 14 rastia Säkylän kilpailuun. Sektorit ovat
monilla rasteilla sangen tiukat, mutta liikemaaleja on saatu useammalle rastille ja alueen kääntyviä taululaitteita on
myös käytetty hyväksi. Eli ei muuta kuin miettimään taktiikkaa ja varaamaan paukut tähän kauden pääkilpailuun
:D.
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti
Rasti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rasti 12.
Rasti 13.
Rasti 14.
27.3.2014

SRA SM 2014 kisakutsu
RESUL:n SRA-SM-ampumamestaruuskilpailut 27.-29.6.2014 Säkylä
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 28.-29.6.2014 PORPR:n ampumaradoilla
Säkylän Huovinrinteellä. Kilpailun järjestäjänä toimivat Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ja Varsinais-Suomen
Reserviläispiiri. Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun kiintiöpaikkojensa
mukainen määrä ampujia. Piirin tulee ilmoittaa ampujiensa osallistumista ja ruokailujen määrästä 1.5.2014
mennessä osoitteella srasm2014@gmail.com. Kiintiöpaikkojen määrät on ilmoitettu kilpailun kotisivuilla:
srasm2014.kotisivukone.com ja www.sra-ammunta.fi -sivuilla.
Kilpailussa ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla 14 rastia ja noin 220 laukausta. Maksimi ampumaetäisyydet
ovat kiväärirasteilla 300 m ja TA-rastilla 500 m. Sallitut kaliiberit ovat pistoolilla 9x19, kiväärillä .223 Rem ja
7.62x39 sekä TA-rastilla lisäksi .308 Win ja 7.62x53R. Kilpailu alkaa lauantaina 28.6.2014 klo 06:00
ilmoittautumisella ampumaradan paviljongilla.
Osallistumisoikeus
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun kiintiöpaikkojensa mukainen määrä
ampujia. Mikäli piiri ei ilmoita ampujiensa osallistumista ja ruokailujen määrää 1.5.2014 mennessä, menettää piiri
oikeuden lähettää ampujiaan kilpailuun. Kiintiöpaikkojen määrät on ilmoitettu kilpailun kotisivuilla ja www.sraammunta.fi sivuilla. Kilpailujoukkueen koko on 3 ampujaa.
Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden sotilasarvot, etu- ja sukunimet, syntymäajat, ampujankortin numerot, sähköpostiosoitteet ja piiri on
ilmoitettava viimeistään 1.6.2014 mennessä osoitteella: srasm2014(-at-)gmail.com. Piirien kiintiöpaikkojen
ulkopuoliset ampujat voivat lähettää ilmoittautumisensa kilpailun järjestäjälle joka täyttää avoimeksi jääneet paikat
kilpailuun 1.6.2014 jälkeen. Mukaan mahtuneille ilmoitetaan asiasta ja lähetetään lasku kilpailun osallistumis- ja
ruokailumaksujen suorittamiseksi. Kilpailuun otetaan varsinaisille kilpailupäiville mukaan enintään 140 kilpailijaa ja
lisäksi toimitsijakilpailupäiville 20 kilpailijaa.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu kilpailuun on 55 euroa/osallistuja (plus mahdollinen ruokailu). MPK lähettää maksajille laskun,
josta selviävät maksutiedot.
SRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-ampujan kortin puuttuessa ampujan tiedot tarkistetaan
ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa
oleva Reserviläisen ampumaturva vakuutus tai SAL-kilpailulisenssi (tarvittaessa kuitti maksusta mukaan).
Huolto ja majoittuminen
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien parakkimajoitus ja kenttäruokailu. Ruokailu maksaa 20 euroa/päivä,
sisältäen lauantaina ja sunnuntaina aamupalan, lounaan ja päivällisen. Ruokailu on maksettava osallistumismaksun
yhteydessä.
Kilpailun johto
Kilpailun johtaja: Jari Kurikka puh. 050 5271716.
Kilpailun ratamestari: Tarmo Rinne puh. 040 5222619, sp. tarmo.rinne(at)gmail.com
Kilpailun tekninen asiantuntija: Antti Kokkola puh. 045 78809029.
Tiedotus
Tiedotus suoritetaan kilpailun kotisivuilla: srasm2014.kotisivukone.com ja www.facebook.com/srasm2014.
Toimitsijat
Toimitsijakilpailu alkaa torstaina 26.6.2014 klo 06:00 ilmoittautumisella ampumaradan paviljongilla.
Kilpailutoimitsijaksi haluavat voivat ilmoittautua kilpailun ratamestarille.

Tervetuloa Säkylään
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri Ry
Varsinais-Suomen Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta
16.2.2014

SRA SM Kisakiintiöiden uudistaminen ja kiintiöt 2014
SRA SM piirikohtaisia kisakiintiöitä on uudistettu seuraavasti (Voimassa 2014 SRA SM alkaen):

· Jokainen RESUL jäsenjärjestöpiiri saa minimissään 3 paikkaa. (Huom ! RES/RU piiriin rinnastettavia ovat: ORUP,
MPKL ja Rauhanturvaajat.)

· Joukkueen koko on kolme henkilöä
· SRA-rekisterin ampujamäärän perusteella yksi lisäpaikka / alkava 100 ampujaa
· Paikkoja enintään 10 / RESUL jäsenjärjestö
· Jos piiri ei halua käyttää kaikki kilpailupaikkojaan, voi käyttämättä jätetyt paikat luovuttaa toisen saman alueen
piirin käytettäväksi
Piirit (Kokojärjestyksessä) ja joukkueiden koot:
8 Kisapaikkaa:
Helsinki RES
6 Kisapaikkaa:
Varsinais-Suomi RES, ORUP, Uusimaa RES
5 Kisapaikkaa:
Etelä-Pohjanmaa RES, Keski-Suomi RES
4 Kisapaikkaa:
Pirkanmaa RES, Helsinki RU, Keski-Pohjanmaa RES,
Suur-Savo RES, Pohjois-Savo RES, Satakunta RES,
Etelä-Häme RES, Etelä-Karjala RES, Kymenlaakso RES,
Pohjois-Pohjanmaa RES
3 Kisapaikkaa:
Pohjois-Karjala RES, Lappi RES, MPKL,
Varsinais-Suomi RU, Päijät-Häme RES, Uusimaa RU,
Keski-Suomi RU, Kainuu RES, Pirkanmaa RU,
Pohjois-Savo RU, Etelä-Häme RU, Rauhanturvaajaliitto,
Lappi RU, Satakunta RU, Vaasa RU,
Kainuu RU, Pohjois-Karjala RU, EteläKarjala RU,
Pohjois-Pohjanmaa RU, Päijät-Häme RU, Etelä-Pohjanmaa RU,
Suur-Savo RU, Kymenlaakso RU, Keski-Pohjanmaa RU
Tällä uudistuksella piirit, joilla on enemmän rekisteröityjä ampujia saavat myös
enemmän ampujia SRA SM kilpailuihin. Muistakaa tämä piirikarsinnoissanne ja kun olette
ilmoittamassa ampujianne Säkylän SRA SM kisoihin.
Seuraavan vuoden joukkuemäärät lasketaan edellisen vuoden 31.12. ampujamääristä
rekisteristä. SRA rekisteristä löytyvät ampujanilmoitukseeen kirjatut yhdistykset ja
sen mukaan jakautuvat ampujat piireihinsä. Mikäli ampuja on vaihtanut yhdistystä, niin
pyydämme ilmoittamaan ajantasalla olevat tiedot SRA toimikunnan sähköpostiin:

sra_toimikunta(at)lipas.net ja saamme rekisterin ja seuraavan vuoden osallistujamäärät
kohdalleen. (Kiitos)
1.1.2014

Vuoden vaihteen päivityksiä
· Kaikki päivitetyt dokumentit (6.1 Säännöt, Tekninen liite, Johtosääntö, Järjestämisohje) ovat vasemmanlaidan
Valikon "Mitä SRA on ?" osion alla.

· "Muutokset punaisella fontilla" versiot näistä dokumenteista löytyvät myös Valikon "Tiedostot" osion takaa.
· 2014 TapahtumaKalenteri on näkyvillä.
2.12.2013

SRA Sääntöpäivitys 6.0:sta 6.1:n
RESUL Toiminnallisen ammunnan toimikunta on päivittänyt sääntöjä sen verran, että on perusteltua nostaa
säännöt versioon 6.1. Ohessa on päivitetyt säännöt sekä sitä vasten muokatut SRA Johtosääntö, Kilpailujen
järjestämisohje ja Tekninen liite. Kaikissa dokumenteissa on muutokset vielä punaisella fontilla, jotta ne on
helpompi havaita. Päivitämme Tammikuussa 2014 dokumentit päälinkkien taakse normaaleilla väreillä. Uudet
säännöt astuvat voimaan 1.1.2014. Toimikunta päivittää sekä SRA ampujan- että SRA tuomarinkoulutusmateriaalin
vastaamaan uusia sääntöjä ja ensi vuoden kurssien vetäjät tulevat saamaan näitä Tammikuusta 2014 alkaen.
RESUL hallitus on hyväksynyt tämän sääntömuutoksen Oulussa 23.11.2013.
SRA Säännöt 6.1: TÄÄLTÄ.
SRA Johtosääntö: TÄÄLTÄ.
Kilpailujen järjestämisohje: TÄÄLTÄ.
Tekninen liite: TÄÄLTÄ.
Sääntöjä koskevaa palautetta pyydämme lähettämään toimikunnan sähköpostiin: sra_toimikunta(et)lipas.net.
4.11.2013

SRA SM 2014 paikka ja aika
Tänään varmistui palaverissa Porin Prikaatin kanssa, että SRA SM 2014
on SÄKYLÄSSÄ 28. - 29. 06. 2014. Varatkaa aika kalenterista ja toimitsijat
varatkaa vähän useampi päivä aikaisemmin myös ;-)
29.7.2013

SRA SM 2013 Tulokset
Tulokset:
Kokonaiskilpailu: TÄÄLTÄ.
Avoin: TÄÄLTÄ.
Vakio: TÄÄLTÄ.
Joukkue: TÄÄLTÄ.
Rastitulokset: TÄÄLTÄ.
Toimikunta kiittää hyvin sujuneesta kilpailuista päävastuussa olleita Uudenmaan
Reserviupseeripiiriä/Reserviläispiiriä, lukuisia vapaaehtoisia toimitsijoita ympäri Suomea, MPK:ta ja erityisesti
Puolustusvoimia, joiden ansiosta saimme hyödyntää Uudenmaan Prikaatin ampuma-aluetta kaikkine

oheispalveluineen Sotilaskoti ja saunat mukaanlukien ja erityisesti sitä, että kilpailijat saivat ampua "Pasi"ajoneuvosta rastilla 8.
Ensi vuonna SRA SM:t saavat jatkoa Säkylässä.
Päivitystä erillislistoilla:
Avoin v50: TÄÄLTÄ.
Vakio v50: TÄÄLTÄ.
Naiset: TÄÄLTÄ.
7.62 erikoisluokka: TÄÄLTÄ.
(Huom: Toimitsijoita puuttuu 762 listalta ja niitä päivitetään viikon loppuun.)
17.7.2013

SRA SM KilpailuOhje 17.7.2013.
Kilpailuohje
Kaikkien kilpailijoiden tulee olla SRA ampujia. Mikäli kilpailijalla ei ole esittää SRA ampujan korttia, tullaan tiedot
tarkistamaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä SRA ampujarekisteristä. Muista hyvissä ajoin ennen
kilpailua hoitaa mahdolliset rekisteritietojen puutteet kuntoon.
Kaikilla kilpailuun osallistuvilla tulee olla kilpailupaikalla ilmoittautuessa voimassa oleva Reserviläisten
ampumaturva tai SAL–kilpailulisenssi (kortti tai tarvittaessa kuitti maksusta mukaan). Joukkuekilpailuun
osallistuvien tulee pystyä todistamaan RES tai RUL piirin jäsenyytensä (edustettavaan piiriin kuuluvan kerhon
jäsenkortti).
Varomääräysten takia Syndalenin ampuma-alueella ei alueen pienen koon vuoksi voi ampua .308 ja isommilla
kaliipereilla tasiteluampuma-alueella. Tämän takia tänäkin vuonna kiväärin kaliiperin on oltava joko .223 tai
7.62x39 tai niitä vastaava. Pahoittelemme rajoituksen aiheuttamaa harmia. Kaikilla aseilla vain pehmeäsydämiset
luodit ovat sallittuja. Mikäli ampuja ampuuu reiän käytettäviin metallimaaleihin (platet), johtaa se hylkäykseen
kilpailusta kielletyn ampumatarvikkeen perusteella. Haulikolla rajoituksena on maksimi haulikoko 5mm.
Aikataulu
Perjantai 26.7.2013
klo 16:00 Kilpailutoimisto aukeaa
Ilmoittautuminen alkaa
Asetarkastus alkaa
Lauantai 27.7.2013
klo 07:00 Aamupala
Ilmoittautuminen jatkuu
klo 07:50 Ilmoittautuminen päättyy
klo 08:00 Avajaiset
klo 9:00 – 18:00 Ammunnat
klo 11:00 – 13:00 Lounas
Sunnuntai 28.7.2013
klo 8:00 Ammunnat jatkuvat
klo 11:00 – 13:00 Lounas
klo 17:00 Tulosten julkaisem
inen ja palkintojen jako
Majoitus
Kilpailijoille on varattu telttamajoitus. Ilmoittautuessa ilmoittakaa, jos käytätte sitä. Majoitusalueella on
peseytymiseen rantasauna. Majoittuminen omassa teltassa tai asuntovaunussa on sallittu alueella.
Ruokailu ja vesihuolto

Ruokailun maksaneille tarjotaan molempina päivinä aamupala, lounas ja päivällinen. Ruokailu tapahtuu ruokalassa
kilpailun majoitusalueella aikataulun mukaisesti. Majoitusalueelta ja rasteilta saa juomavettä.
Palkintojenjako
Kilpailujen palkintojenjako on aikataulun mukaan sunnuntaina klo 1700. Avoimen ja vakion kolmen parhaan lisäksi
palkitaan 50v sarja ja paras 7.62x39 ampuja. Tämän lisäksi arvotaan kaikkien palkintojenjaossa paikalla olevien
kiväärihallussapitoluvallisten ampujien kesken kaksi Brygger&Thometin lahjoittamaa palkintoa.

16.7.2013

SRA Kouluttaja info maili lähetetty 16.7.2013.
Tänään lähetettiin vuoden ensimmäinen infomaili SRA kouluttajille.
Mailin lähetyshetkellä jo tiedettiin, että viidenneksellä kouluttajista on
rekisterissä vanhentunut sähköpostiosoite. Eli jos olet SRA kouluttaja ja et saanut
infomailia ja haluat saada ne jatkossa, niin ole hyvä ja lähetä osoitteeseen:
"sra_toimikunta(-at-)lipas.net" oma ampujan ID ja uusi sähköpostiosoitteesi.
25.6.2013

SRA mestaruuskilpailu 27.-28.7. Syndalenissa (Päivitys 25.6.)
Kilpailun maksimiosallistujamäärä on saavutettu ja enää ei kannata ilmoittautua jonotuslistalle.
12.6.2013

SRA SM 2013 Rastit
Rastikuvaukset on julkaistu TÄÄLTÄ.
7.6.2013

SRA mestaruuskilpailu 27.-28.7. Syndalenissa (Päivitys 7.6.)
Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 27.-28.7.2013 Hangossa Syndalenissa Uudenmaan
prikaatin ampuma-alueella.
Kilpailuun otetaan mukaan ampujia piirikiintiön ulkopuolelta jonotuslistaperiaatteella. Jonotuslistalle liittyminen
tapahtuu laittamalla sähköposti osoitteeseen srasm(at)kolumbus.fi. Sähköpostiin ampujan:
Sotilasarvo
Etu- ja sukunimet
Syntymäaika
Ampujakortin numero
Piiri
Sähköpostiosoite
Ampujan luokka
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa oleva Reserviläisen
ampumaturva-vakuutus tai SAL-kilpailulisenssi.
Osallistumismaksu kilpailuun on 50 euroa/osallistuja sekä lisäksi mahdollinen ruokailu, 15 euroa/osallistuja/päivä
(aamupala ja lounas).

Mukaan otettaville kilpailijoille ilmoitetaan mukaanpääsy ja maksuyhteystiedot 25.6.2013 mennessä.
Majoittuminen ja lisätiedot:
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien telttamajoitus.
Kilpailun johto ja tiedustelut:
Lisätietoa kilpailusta löytyy kilpailun facebook-sivulta "SRA SM 2013"
Kilpailun yleinen sähköpostiosoite: sra2013sm(at)gmail.com
Kilpailunjohtaja: Pekka Kojo, puhelin: 040 750 8618
Ratamestari: Isto Hyyryläinen, puhelin 050 521 3700
Kilpailun tekninen asiantuntija: Mikael Kaislaranta, puhelin 044 598 0995.
Tervetuloa SRA SM-kilpailuihin 2013 Uudellemaalle!
Uudenmaan Reserviupseeripiiri Ry
Uudenmaan Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta
3.3.2013

RESUL:n SRA SM-kilpailu 2013 Syndalenissa
Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 27-28.7.2013 Hangossa Syndalenissa Uudenmaan
prikaatin ampuma-alueella.
Osallistumisoikeus ja -maksut:
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun yksi nelihenkinen joukkue.
Osallistumismaksu kilpailuun on 50 euroa /osallistuja sekä lisäksi mahdollinen ruokailu, 15 euroa/osallistuja/päivä
(aamupala ja lounas).
Osallistumismaksu tulee olla maksettuna 1.6.2013 mennessä tilille NORDEA FI24 1366 3000 1054 94.
Saaja: Uudenmaan Reserviläispiiri ry.
Viestiksi laitetaan SRA-SM2013 ja piiri/alue, sekä maininta RUL tai RES. Maksussa tulee olla eriteltynä
ruokailijoiden määrä. Mikäli piiri ei maksa joukkueensa osallistumismaksua 1.6.2013 mennessä, menettää piiri
oikeuden lähettää joukkueensa kilpailuun.
Ilmoittautuminen:
Kilpailijoiden sotilasarvo, etu- ja sukunimet, syntymäaika, ampujankortin numero, piiri , sähköpostiosoite ja
ampujan luokka on ilmoitettava viimeistään 1.7.2013 sähköpostilla osoitteeseen srasm(at)kolumbus.fi.
SRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa oleva Reserviläisen
ampumaturva-vakuutus tai SAL-kilpailulisenssi.
Majoittuminen ja lisätiedot
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien telttamajoitus.
Kilpailun johto ja tiedustelut
Lisätietoa kilpailusta löytyy kilpailun facebook sivulta "SRA SM 2013".

Kilpailun yleinen sähköpostiosoite: sra2013sm(at)gmail.com.
Kilpailunjohtaja: Pekka Kojo, puhelin: 040 750 8618
Ratamestari: Isto Hyyryläinen, puhelin 050 521 3700
Kilpailun tekninen asiantuntija: Mikael Kaislaranta, puhelin 044 5980 995
Tervetuloa SRA SM-kilpailuihin 2013 Uudellemaalle!
Uudenmaan Reserviupseeripiiri Ry
Uudenmaan Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta
29.7.2012

SRA SM 2012 tulokset
Kilpailu pidetty.
Kiitokset toimitsijoille, kilpailijoille ja tukijoille.
Tulokset löytyvät TÄÄLTÄ.
10.1.2012

SRA SM 2012
SRA-SM 2012 kilpailusivut on avattu osoitteessa http://www.reservilaisliitto.fi/srasm2012. Sivuja täydennetään
tarvittaessa.
Kilpailussa käytettävät kiväärikaliberit ovat 7,62x39 sekä .223 Rem max. 5g luodilla
Kilpailussa ei ole tarkka-ampujarastia.
Pistoolin osalta muiden kuin 9x19 käyttämisestä tiedotetaan myöhemmin.
Tiedustelut: srasm2012(at)hotmail.fi
1.8.2011

SRA SM 2011 tulokset
Kilpailu pidetty.
Kiitokset toimitsijoille, kilpailijoille ja tukijoille.
Erityiskiitos Panssariprikaatille mahtavasta avusta kilpailun toteuttamisessa!
Tulokset löytyvät TÄÄLTÄ.
19.4.2011

RESUL:n SRA SM-kilpailu 2011 Hätilässä
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 30-31.7.2011 Hämeenlinnassa Hätilän
ampuma-alueella. Kilpailijoiden ja toimitsijoiden majoittuminen on saman alueen majoitusalueella. Kilpailun
järjestäjinä toimivat Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri.
Osallistumisoikeus ja -maksut
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun yksi nelihenkinen joukkue.
Osallistumismaksu kilpailuun on 50 euroa /osallistuja sekä lisäksi mahdollinen ruokailu, 15 euroa/osallistuja/päivä
(aamupala ja lounas).
Osallistumismaksu pitää olla maksettuna 1.6.2011 mennessä tilille 568000-5441977.
Saaja: Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry.
Viestiksi laitetaan SRA-SM2011 ja piiri/alue, sekä maininta RUL tai RES. Maksussa tulee olla eriteltynä
ruokailijoiden määrä. Mikäli piiri ei maksa joukkueensa osallistumisesta 1.6.2011 mennessä, menettää piiri
oikeuden lähettää joukkueensa kilpailuun. Piirin joukkueen valintaperusteista sekä täydentämisestä vastaavat piirit

itsenäisesti.
Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden sotilasarvo, etu- ja sukunimet, syntymäaika, ampujankortin numero, piiri, sähköpostiosoite ja
ampujan luokka on ilmoitettava viimeistään 1.7.2011 sähköpostilla osoitteeseen sra2011@ammunta.net. PV:n
varomääräyksien vuoksi tehokkaampien kuin 7.62x39/.223 kiväärikaliberien käyttö on kilpailussa kielletty.
Tarkemmat tiedot varomääräyksistä löytyvät kilpailun internet sivuilta.
Toimitsijat ampuvat kilpailusuorituksensa 28-29.7.2011.
SRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa oleva Reserviläisen
ampumaturva-vakuutus tai SAL-kilpailulisenssi, tarvittaessa kuitti maksusta mukaan.
Huolto ja majoittuminen
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien telttamajoitus, telttamajoitusta tarvitsevien tulee ilmoittaa asiasta
ilmoittautumisen yhteydessä, jotta kilpailuorganisaatio voi varata riittävän määrän telttoja. Kaikille ruuan ostaneille
tarjolla on kenttäruokailu. Alueella on tilaa asuntovaunulle ja autoille, mutta niille ei ole varattu sähköä yms.
palveluja.
Kilpailun johto ja tiedustelut
Lisätietoa kilpailusta löytyy 1.5.2011 alkaen osoitteesta http://www.sra2011.ammunta.net/.
Kilpailunjohtaja: Juha Rantala, puhelin: 040-8480798, sähköposti: Johtaja@ammunta.net
Ratamestari: Jari-Pekka Walden, puhelin 050-3073944, sähköposti: Ratamestari@ammunta.net
Kilpailun tekninen asiantuntija: Marko Rasi, 050-5437073 , sähköposti: marko.rasi@saunalahti.fi
Kilpailun yleinen sähköpostiosoite: sra2011@ammunta.net
Tervetuloa SRA SM-kilpailuihin 2011 Etelä-Hämeeseen.
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri Ry
Etelä-Hämeen Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta
26.11.2010

Kouluttajainfo lähetetty
SRA-kouluttaja! S-postiisi on juuri lähetetty infoposti. Jos et ole sellaista saanut, ota yhteyttä toimikunnan
osoitteeseen.
SRA-toimikunta
18.08.2010

Aikaisempien SM-kisojen tuloksia
SRA Etelä-Hämeen suosiollisella avustuksella on saatu nyt esille alkuaikojenkin SM-kisojen tuloksia arkistoon.
Loputkin pyritään saamaan esille mahd. pian.
SRA-toimikunta
16.08.2010

SRA SM 2010 viralliset tulokset

SRA SM-kisojen viralliset tulokset löytyvät TÄÄLTÄ
SRA-toimikunta
08.08.2010

SRA SM 2010 alustavat tulokset
SRA SM-kisojen alustavat tulokset voi käydä katsomassa TÄÄLTÄ
Onnittelut voittajille ja kiitokset kisaorganisaatiolle.
SRA-toimikunta
02.08.2010

Kilpailupaikkoja vapaana SM-kisoihin
SRA SM-kisoihin on vapaana 20 kpl paikkoja, jotka jaetaan järjestyksessä nopeimmin ilmoittautuneille, kuitenkin
viimeistään keskiviikkona 4.8.2010. Ilmoittautuminen s-postilla ari.hellman@kolumbus.fi, viestissä mainittava
synt.aika, ampuja id, sot.arvo, res.yhdistys. Maksu viimeistään torstaina 5.8.2010, kilpailu 50 e ja mahdollinen
ruokailu 22/päivä.
Ari Hellman
09.07.2010 Päivitetty 1.8.2010

Vastauksia SM-kisainfosta esitettyihin kysymyksiin
K: Millaiset patruunat sitten on sallittuja?
V: Kiellettyjä ovat patruunat, joiden luodin sydän, tai osa siitä, on rautaa/terästä/jotain muuta kovaa metallia.
Testaaminen tullaan tekemään siten, että luoti asetetaan leikkuriin ja mikäli se katkeaa määrätyllä voimalla=OK,
mikäli sisällä on kova sydän=kielletty. Vaipan materiaalilla ei ole merkitystä.
K: Mitä tarkoitetaan haulikonpatruunoiden rajoituksilla?
V: Haulikon patruunoiden projektiilit saavat olla vain lyijyä, teräshaulit, messinkitäyteiset tms. ovat kiellettyjä.
K: Eikö laina-aseilla saa ampua kun pitää esittää asekohtaiset hallussapitoluvat?
V: Laina-ase tulee olla luvitettu ja ao tapauksessa tulee näyttää joko alkuperäinen hallussapitolupa tai sen
valokopio ja oma, vastaavanlaisen aseen hallussapitämiseen oikeuttava lupa.
K: Onko TA-rastilla käytettävissä järjestäjien varaamaa asetta ja a-tarvikkeita?
V: Kyllä on.
Täydennämme vastauksia tähän sitä mukaa kun uusia kysymyksiä esitetään.
SRA-toimikunta
07.07.2010

SRA-SM 2010 rastikuvaukset ja info
OHJEITA KILPAILIJOILLE
Kilpailupaikka on Niinisalossa Tykistöprikaatin Pohjankankaan ampuma-alue Pohjankankaantie 249,
ilmoittautuminen alueelle Puomi 2. Ajo ohje täältä.
PV :n varoaluesääntöjen vuoksi on tehokkaampien kuin 7.62x39/.223 kaliberien käyttö kielletty kilpailussa muualla

kuin tarkka-ampujakivääri rastilla jossa kaliperin tehokkuus on rajattu .308/7.62x54R. Umpirautaisten ja
rautasydämisten (tappi, keerna) luotien käyttö on ehdottomasti kielletty. Haulikolla voi ampua vain lyijyhauleja,
maksimi koko 3,5mm ja valinnaisrastilla minimi koko 6,2mm. Määräyksien noudattamatta jättäminen aiheuttaa
ampujalle korvausvastuun ja diskaamisen kilpailusta.
Kilpailussa ammutaan 14 rastia ja noin 220 laukausta. Laukauksista noin 42 prosenttia ammutaan kiväärillä, noin
25 prosenttia pistoolilla, noin 13 prosenttia haulikolla, noin 10 prosenttia kahden aseen rasti, noin 6 prosenttia
valinnainen (haulikko ja/tai pistooli) rasti ja noin 4 prosenttia TA -rasti. Rastikuvaukset ovat suuntaa antavia, rastit
löytyvät täältä.
Alueelle voi saapua 6.8.2010 klo 15.00 jälkeen. Kilpailijan on ilmoittauduttava Puomilla 2 (Pohjankankaantie 249),
jossa esitettävä henkilöllisyystodistus ja aseenkantoluvat (asekohtainen).
Ilmoittautuessa on esitettävä SRA ampujakortti, voimassa oleva RES ampumaharrastevakuutus tai SAL :n
kilpailulisenssi ja reserviläisyhdistyksen jäsenkortti tai kuitit maksuista. Kun kilpailija ilmoittautuu
kilpailutoimistossa hän saa tuloslomakkeet, kilpailukirjan ja ruokailun maksaneet saavat lipukkeet.
Asetarkastus on avoinna perjantaina klo 16.00 - 21.00 ja lauantaina klo 06.00 - 07.00. Asetarkastuksen
yhteydessä tarkastetaan kilpailijan aseet, pistoolikotelo ja käytettävät patruunat(kaikkien käytettävien
asetyyppien).
Kilpailun avaus lauantaina 7.8.2010 klo 07.00 ja palkintojen jako sunnuntaina 8.8.2010 klo 18.00. Noutamatta
jääneitä palkintoja ei lähetetä jälkikäteen.
Lauantaina 7.8.2010 kilpailijoille on varattu saunomismahdollisuus illaksi.
Käykää katsomassa mahdollisia uusia ohjeita ennen kisoja näiltä sivuilta.
Terveisin kilpailunjohtaja Jouni Ruuhimäki
22.04.2010

SRA-kouluttajainfo lähtenyt s-posteihin.
SRA-kouluttaja, mikäli et saanut omaasi ja kuitenkin haluat infoja vastaanottaa, ole hyvä ja tarkistuta yhteystietosi
sra@sra-ammunta.fi osoitteesta.
SRA-toimikunta
15.04.2010

RESUL:n SRA SM-kilpailu 2010 Niinisalossa
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 7-8.8.2010 Tykistöprikaatin Pohjankankaan
ampuma-alueella Niinisalossa. Kilpailijoiden ja toimitsijoiden majoittuminen on saman alueen majoitusalueella.
Kilpailun järjestäjinä toimivat Satakunnan Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri. Yksityiskohtaiset tiedot kilpailun
kulusta, rasteista ja muista mahdollisista täsmennyksistä ovat nähtävissä 1.7.2010 alkaen osoitteessa www.sraammunta.fi.
Osallistumisoikeus ja -maksut
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun yksi neli henkinen joukkue.
Osallistumismaksu kilpailuun on 50./ osallistuja sekä lisäksi mahdollinen ruokailu (aamupala, päivällinen ja lounas)
22./päivä, joka pitää olla maksettuna 1.6.2010 mennessä tilille. Saaja SRA SM-KILPAILU 2010, Nordea 126935359284, viite 1009
Viestiksi laitetaan SRA SM 2010 ja piiri/alue, sekä maininta RUL tai RES. Maksussa tulee olla eriteltynä
ruokailijoiden määrä. Mikäli piiri ei maksa joukkueensa osallistumisesta 1.6.2010 mennessä, menettää piiri
oikeuden lähettää joukkueensa kilpailuun. Piirin joukkueen valintaperusteista sekä täydentämisestä vastaavat piirit
itsenäisesti.
Ilmoittautuminen

Kilpailijoiden sotilasarvo, etu- ja sukunimet, syntymäaika, ampujankortin numero, piiri ja sähköpostiosoite on
ilmoitettava viimeistään 4.7.2010 sähköpostilla ari.hellman@kolumbus.fi. Tulossa olevien uusien PV:n määräysten
johdosta voidaan tarvita lisäksi muitakin tietoja, joista informoidaan tarvittaessa erikseen.
PV:n varoaluesääntöjen vuoksi on tehokkaampien kuin 7.62x39/.223 kaliberien käyttö kielletty kilpailussa muualla
kuin tarkka-ampujakivääri rastilla.
Kilpailuun otetaan varsinaisille kilpailupäiville mukaan enintään 156 ampujaa. Toimitsijat ampuvat
kilpailusuorituksensa 5-6.8.2010, kilpailutoimitsijoiksi halukkaiden pitää ilmoittautua ratamestarille sähköpostitse
20.6.2010 mennessä.
SRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-ampujan kortin puutuessa ampujan tiedot tarkistetaan
ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa
oleva Reserviläisen ampumaturva-vakuutus tai SAL-kilpailulisenssi, tarvittaessa kuitti maksusta mukaan.
Huolto ja majoittuminen
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien telttamajoitus (oma makuupussi ja . alusta mukaan) ja kenttäruokailu.
Alueella on tilaa asuntovaunulle ja . autoille, mutta niille ei ole varattu sähköä yms. palveluja.
Kilpailun johto ja tiedustelut
Kilpailunjohtaja: Jouni Ruuhimäki, puh. 040 5402020, sähköposti, jouni.ruuhimaki@stenarecycling.fi
Ratamestari: Pasi Sitkiä, puh. 050 5640111, sähköposti, pasi.sitkia@gmail.com
Kilpailun tekninen asiantuntija: Marko Juka, puh. 0500 727950, sähköposti, marko.juka@nic.fi
Tervetuloa ampumaan SRA SM-kilpailu 2010 Satakuntaan.
Satakunnan Reserviupseeripiiri Ry
Satakunnan Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta
10.02.2010

Teknisiä ongelmia sivuston ja s-postin kanssa
Sivustolle pääsemisessä ja s-postin kulussa on ollut jotain teknisiä ongelmia 8.-10.2.2010 välisenä aikana.
Mikäli olet tuona aikana yrittänyt lähettää SRA-rekisterin tai SRA-toimikunnan osoitteisiin s-postia, etkä ole saanut
vastausta, pyydämme lähettämään viestin uudelleen.
SRA-toimikunta
22.12.2009

Uusi SRA-johtosääntö julkistettu
RESUL:in hallituksen 24.8.2009 hyväksymä johtosääntö on julkaistu ja löytyy sivun vasemman laidan linkista.
SRA-toimikunta
16.9.2009

SRA kouluttajille:
Kouluttaja, olethan muistanut ilmoittaa kurssisi!?
3.8.2009

SRA SM 2009 lopputulokset
KOKONAISKILPAILU
AVOIN
VAKIO
JUNIORIT
SENIORIT
LADY
JOUKKUE
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
RASTI
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Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osallistujille, toimitsijoille ja kisaorganisaatiolle.
SRA-toimikunta
29.7.2009

SRA SM 2009 kisaorganisaation yhteystiedot
Yhteystiedot kilpailun ajan:
Kilpailunjohtaja Pasi Parviainen 046 6239229
Ratamestari Kari Koponen 046 6239337
Majoitus / kutsuvieraat Ari Eskelinen 0400 539875
27.7.2009

SRA SM 2009 majoittautumisesta
Osa kilpailijoista on varannut majoituksen Nurmeksen hotelleista.
Nyt järjestäjä on saanut yhteydenoton paikalliselta poliisilta, koskien aseiden säilytystä.
Poliisi toivoo, että kilpailijoiden aseet säilytettäisiin kilpailupaikalla.
Joten, olemme varanneet aseiden säilytykseen sopivan lukitun tilan ja toivomme, että kilpailijat noudattaisivat
poliisin pyyntöä.
22.7.2009

SRA SM 2009 kuvalliset kisaohjelmat
Rastikuvaukset kuvien kera ladattavissa TÄÄLTÄ
22.7.2009

SRA SM 2009 kilpailu täynnä

SRA SM 2009 Sotinpuro 1.8. - 2.8.2009
Kilpailu on täynnä, kilpailu täyttyi piirien edustusjoukkueista. Joten valitettavasti yhtään edustusjoukkueiden
ulkopuolista paikkaa ei jäänyt.
Myöskin toimitsijapaikat ovat täynnä.
16.7.2009

SRA SM 2009 infoa ja aikataulu
KILPAILUN ORGANISAATIO:
Kilpailun johtaja Pasi Parviainen
Kilpailun varajohtaja Marko Ruotsalainen
Tekninen asiantuntija Pertti Karhunen
Ratamestari Kari Koponen
Juryn puheenjohtaja Pasi Parviainen
Kilpailukanslia Ari Eskelinen
Muonitus ja majoitus MPK ry
Tulospalvelu Antti Kokkola
Asetarkastus Tuukka Jokinen ja Lauri Nousiainen
Kutsuvierasisäntä Ari Eskelinen
Ensiapu Puolustusvoimat
KILPAILUN OHJELMA:
TORSTAI 30.7
klo 10.00 Rastit valmiina
klo 12.00 Toimitsija kilpailu alkaa
PERJANTAINA 31.7
klo 09.00 Toimitsija kilpailu jatkuu
klo 16.00 - 22.00 Kilpailijoiden ilmoittautuminen ja asetarkastus
LAUANTAINA 1.8
klo 06.00 - 07.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen ja asetarkastus. Aamupala ruokalassa
klo 08.00 - Lipun nosto, kilpailun avaus ja kilpailijapuhuttelu
klo 08.30 - Siirtyminen rasteille
klo 09.00 - Toiminta rasteilla alkaa
klo 12.45 . 13.45 Lounas
klo14.00 - 19.30 Toiminta rasteilla jatkuu
klo 19.00 - 22.00 Päivällinen ja Sauna
klo 21.00 . 22.30 Iltapala
SUNNUNTAINA 2.8
klo 06.00 - Aamupala
klo 07.30 - Siirtyminen rasteille
klo 08.00 - Toiminta rasteilla alkaa
klo 11.45 - 12.45 Lounas
klo 13.00 . 16.00 Toiminta rasteilla jatkuu
klo 16.00 . 17.00 Päivällinen

klo 17.00 - Palkintojen jako
OHJEITA KILPAILIJOILLE:
1. Kilpailupaikka on Nurmeksessa, Sotinpuron ampuma-alueella.
Kilpailualue sijaitsee; Kuopiosta tietä nro. 75, Nurmeksen suuntaan noin 105 km, vasemmalle Sotinpurontie.
Pohjoisesta tultaessa Nurmeksesta tien nro. 6 ja tien nro. 75 risteyksestä 18,7 km Kuopioon päin.
Kilpailukeskuksen osoite Sotinpurontie 110 Nurmes, koordinaatit N63 30.061 E28 40.079 WGS84
2. Kilpailussa ammutaan 12 rastia ja noin 230 laukausta.
Laukauksista noin 70 prosenttia ammutaan kiväärillä,
noin 20 prosenttia pistoolilla ja noin 10 prosenttia haulikolla.
Maksimi ampumaetäisyydet ovat 250 m. 7,62 * 39 ja .223 järeämmät kiväärikaliiperit ovat kiellettyjä johtuen
varomääräyksistä.
Tarkka-ampuja rastilla maksimi etäisyys n 500m, maksimi kaliiperi .308 / 7,62x53R ( tai vastaava )
Tarkka-ampuja rastille järjestäjä varaa aseen, jota voi lainata patruunoiden hinnalla. Ase on kohdistettu
kaukaisimman maalin mukaan. ( aseella voi ampua vain järjestäjän toimittamia patruunoita kaliiperi .308 )
Haulikolla voi ampua vain lyijyhauleja ja lyijytäyteisiä, haulikokoa ei ole rajoitettu.
Taisteluampumarata-alueella liikuttaessa on käytettävä suojalaseja. Maastossa on kuljettava vain merkittyjä
reittejä pitkin.
3. Kilpailijan on ilmoittauduttava kilpailutoimiston vastaanotossa, josta kilpailija saa tuloslomakkeet.
Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä SRA-ampujakortti, voimassa oleva RES ampumaharrastusvakuutus tai
SAL:n kilpailulisenssi (tarvittaessa kuitti vakuutusmaksusta mukaan) ja reserviyhdistyksen jäsenkortti tai muu
todiste -yhdistyksen jäsenyydestä.
4. Kilpailutoimisto sijaitsee Sotinpuron huoltoalueella ja on avoinna koko kilpailun ajan.
5. Kilpailijoille on varattu majoitus ja kenttäruokailu.
Ruokailu maksaa 20 eur/pv sisältäen aamupalan, lounaan ja päivällisen lauantaina ja sunnuntaina, sekä iltapalan
perjantaina ja lauantaina.
6. Kilpailijoille on varattu lauantai-illaksi sauna.
7. Kilpailun avaus lauantaina 1.8.2009 klo 08.00
8. Palkintojenjako suoritetaan sunnuntaina 2.8 klo 17.00 kilpailukeskuksella.
Noutamatta jääneitä palkintoja ei lähetetä jälkikäteen.
9. Kilpailun jälkeen tulokset ovat nähtävillä
Reserviläisurheiluliiton kotisivuilla osoitteessa www.resul.fi
10. Tiedustelut
Kilpailunjohtaja Pasi Parviainen pasi.parviainen@kolumbus.fi
Ratamestari Kari Koponen kari.koponen@pp.inet.fi
Ilmoittautumis- / maksuasiat ari.eskelinen@luukku.com
10.7.2009

SRA SM 2009 rastikuvaukset
Ladattavissa TÄÄLTÄ, olkaa hyvät
Rastikuvaukset kirjallisessa muodossa, kuvalliset kisaohjelmassa.
22.6.2009

SRA SM 2009 infoa

Hyvät SRA Ampujat,
Sotinpuron SRA SM 2009 rastien päälinjat:
Rasteja on 12:
- kiväärillä 6
- pistoolilla 2
- kiväärillä tai pistoolilla 1
- haulikolla ja pistoolilla 1
- haulikolla 1
- kiväärillä tai pistoolilla ja TA-kiväärillä 1
- Laukaisumäärä on 200-300 laukausta: kiväärillä n.70%, pistoolilla n.20%, haulikolla n.10% (% arvoihin vaikuttaa
valinnaisrastille valittu ase)
- kiväärin ampumamatkat ovat n.3-200 metriä.
- TA-kiväärin ampumamatka on maks. 500 metriä.
- haulikon ja pistoolin ampumaetäisyydet ovat tavanomaiset.
-

Sotinpuron ampuma-alueesta johtuen 7,62 * 39 ja .223 järeämmät kiväärikaliberit ovat kiellettyjä kiväärirasteilla.
TA-kivääri rastilla järein sallittu kaliberi on .308 ja 7,62*53R
haulikolla saa ampua vain lyijyhauleja ja -täyteisiä
maaleina käytetään runsaasti Jaster-maalilaitteita.

-

Muistakaa, että ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan asetarkistuksen lisäksi:
SRA ampujan status
Vakuutus
Jäsenyys RESUL jäsenliiton yhdistyksessä. (Tarkista, että tämä on kunnossa!)

Pasi Parviainen
Kilpailun johtaja
Kari Koponen
Ratamestari
8.5.2009

Tuloslomakkeita ja tulkkeja saatavilla RESUL:in toimistolta
Lomakkeen hinta 0,10/kpl, tulkit 5,-/kpl (tuomarit tarvitsevat näitä siis kaksi)
Lisätietoja Risto Tarkiaiselta, risto.tarkiainen@resul.fi tai 09 4056 2060.
12.3.2009

RESUL:N SRA SM-kilpailut 2009 Sotinpurolla
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 1.-2.8.2009 Sotinpuron
kovapanosammunta-alueella siten, että ammunnat suoritetaan Sotinpuron maastossa ja majoittuminen saman
alueen majoitusalueella.
Kilpailun järjestäjinä toimivat Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ja Reserviläispiiri.
Huoltotoiminnan järjestää MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys).
Yksityiskohtaiset tiedot kilpailun kulusta ja rasteista ovat nähtävissä osoitteessa www.sra-ammunta.fi 5.7.2009
alkaen.
Osallistumisoikeus ja -maksut
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun yksi 4-henkinen joukkue.
Osallistumismaksu kilpailuun on 40./osallistuja (lisäksi mahdollinen ruokailu), joka pitää olla maksettuna 12.6.2009
mennessä tilille. Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry, Osuuspankki 577005-212425
Viestiksi laitetaan SRA-SM 2009 ja piiri/alue, sekä maininta .RUL. tai .RES.
Maksussa tulee olla eriteltynä myös ruokailujen määrä.

Mikäli piiri ei maksa joukkueensa osallistumisesta 12.6.2009 mennessä, menettää piiri oikeuden lähettää
joukkueensa kilpailuun.
Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden sotilasarvot, etu- ja sukunimet, syntymäajat, ampujankortin numerot ja piiri on ilmoitettava
viimeistään 3.7.2009 Ari Eskeliselle: ari.eskelinen@luukku.com
Piirin joukkueen täydentämisestä ja joukkueensa valintaperusteista vastaavat piirit itsenäisesti.
Piirijoukkueiden ulkopuoliset ampujat voivat jättää ilmoittautumisensa jonoon, josta täytetään jäljelle jääneet
avoimet paikat kilpailuun 3.7.2009 jälkeen.
Mukaan mahtuneille ilmoitetaan asiasta, jonka jälkeen kilpailu- ja ruokailumaksut tulee suorittaa kilpailutilille
20.7.2009 mennessä.
Kilpailuun otetaan varsinaisille kilpailupäiville mukaan enintään 120 ampujaa.
SRA status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-ampujan kortin puuttuessa ampujan tiedot tarkistetaan
ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa
oleva Reserviläisliiton ampumaturvavakuutus tai SAL-kilpailulisenssi (tarvittaessa kuitti maksusta mukaan).
Huolto ja majoittuminen
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien telttamajoitus (oma makuupussi ja -alusta mukaan) ja kenttäruokailu.
Ruokailu maksaa 20 euroa/päivä, sisältäen aamupalan, lounaan ja päivällisen. Ruokailu on maksettava
osallistumismaksun yhteydessä.
Kilpailun johtajat
Kilpailun johtaja Pasi Parviainen puh. 0500 503128 sähköposti pasi.parviainen@kolumbus.fi
Ratamestari Kari Koponen puh. 0400 169 521 sähköposti kari.koponen@pp.inet.fi
Kilpailun tekninen asiantuntija/valvoja
Pertti Karhunen 0500 651 153 sähköposti pertti.karhunen@arktos.fi
Tiedustelut sähköpostilla
Yleiset järjestelyt Pasi Parviainen
Ilmoittautumiset / maksut Ari Eskelinen
Kilpailutoimitsijaksi halukkaat voivat ilmoittautua osoitteeseen: kari.koponen@pp.inet.fi
Toimitsijat ampuvat kilpailusuorituksensa 30-31.07.2009
Tervetuloa ampumaan SRA SM-kilpailut Pohjois-Karjalan mahtaviin maisemiin !
Joensuun Reserviupseeripiiri ry
Joensuun Reserviläispiiri ry
21.10.2008

SRA tuomari-info lähetetty s-posteihin
Tuomareille suunnattu tiedoite on lähetetty tiedossa olleisiin s-posteihin. Olethan saanut omasi?
11.9.2008

Syksyn 2008 SRA-tuomarikursseja
Paikkoja muutama jäljellä
2.9.2008

SRA-tuomareita pyydetään päivittämään mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot

SRA-tuomaristatuksen omaavia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan tuomarikurssin jälkeen mahdollisesti
muuttuneet yhteystiedot osoitteeseen sra@sra-ammunta.fi
Älä jää tiedottamisen ulkopuolelle!
SRA-toimikunta
5.8.2008

SRA SM 08 Tulokset
TÄÄLTÄ.
Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille järjestäjille ja osallistujille.
SRA-toimikunta
21.7.2008

Ohjeita SM-kisoihin osallistuville
TÄÄLTÄ.
30.6.2008

Rovaniemen SM-kisojen rastikuvaukset
Ladattavissa TÄÄLTÄ, olkaa hyvä.
3.6.2008

Tietoa SRA SM-kisoista
Hyvät SRA Ampujat,
Rovajärven SRA SM 2008 rastien suunnittelu on edennyt viimeistelyvaiheeseen, mutta niitä ei ole vielä hyväksytty.
Voimme kumminkin kertoa rastisuunnittelun päälinjat niin tiedätte paljonko patruunoita menee.
- Rasteja on 12:
- 6 kivääri
- 3 pistooli
- 1 haulikko
- 1 Kivääri/Pistooli Combo
- 1 Valinnainen (Kivääri tai Pistooli tai Haulikko)
- Laukaisumäärä on 280-300 laukausta jakaantuen: Kivääri 56%, Pistooli 38%, Haulikko 6% (% arvot muuttuvat
riippuen, millä aseella ampuu valinnaisrastin)
- Pisin ampumamatka kiväärillä on n. 250m, jolloin ammutaan PV:n janttereita. Muut kiväärin ampumamatkat ovat
3-80 metriä.
- Haulikon ja pistoolin ampumaetäisyydet ovat tavanomaiset.
- Rovajärven ampuma-alueesta johtuen rasteilla on seuraavia erikoisuuksia:
- 7,62 * 39 ja .223 järeämmät kiväärikaliberit ovat kiellettyjä johtuen varomääräyksistä (emme pystyisi ampumaan
kisoja annetulla alueella laajempien turvasektoreiden vuoksi järeillä kalibereilla) - Vain kahdella kiväärirastilla
ammutaan tauluja alle 25m etäisyydelle johtuen turvamääräyksistä (4:llä yli 25m)
- Ampuma-alueen maastosta johtuen yhtä rastia lukuunottamatta kaikki ammunta on avoimessa maastossa ilman
taustavalleja ja joillain rasteilla voi ampua jopa yläkulmilla. Tästä johtuen emme voineet sijoitella kivääritauluja
liian kauas, koska umpimetsässä ei ole mitään keinoa päästä nopeasti paikkaamaan tauluja.

-

Muistakaa, että ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan asetarkistuksen lisäksi:
SRA ampujan status
Vakuutus
Jäsenyys RESUL jäsenliiton yhdistyksessä. (Tarkista, että tämä on kunnossa!)

Matti Kariniemi, TA
matti.kariniemi@nokia.com
PS: Otan vielä mielelläni vastaan toimitsijailmoituksia mailiini.
1.6.2008

Excel-taulukko rastikuvausten ja -painotusten avuksi
Savon suunnan aktiivien laatima Excel-taulukko helpottamaan rastikuvausten laatimista ja rastipainotusten
laskemista. Ladattavissa TÄÄLTÄ.
7.5.2008

Tarinaa tuomarikurssista
Imatralla järjestetystä tuomarikurssista raporttia luettavissa TÄÄLTÄ.
29.4.2008

SRA SM 2008 kisakutsu
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 2.-3.08.2008 Rovajärven
kovapanosammunta-alueella siten, että ammunnat suoritetaan Hautainmaan maastossa ja majoittuminen
Heinuvaaran majoitusalueella.
Kilpailun järjestäjinä toimivat Rovaniemen reserviupseerikerho, Rovaniemen reserviläiset ry ja Tornion reserviläiset
ry. Rastisuunnittelussa ja .rakentamisessa ovat olleet apuna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun SRA -ampujat.
Yksityiskohtaiset tiedot kilpailun kulusta ja rasteista ovat nähtävissä osoitteessa www.sra-ammunta.fi 01.06.2008
alkaen.
Kilpailukutsu kokonaisuudessaan löytyy TÄÄLTÄ.
SRA toimikunta
24.4.2008

Korttien postituksesta
Korttien postituksessa ilmeni alkuvuodesta ennalta-arvaamattomia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi pitkällä
tähtäimellä yhteistyötahot ovat etsineet ratkaisua.
Tällävälin 2008 ensimmäinen postitus viikolla 9 jäi kokonaan väliin, josta aiheutuneen ruuhkan vuoksi tavoitteeksi
on asetettu saada viikon 18 aikana kaksi postituserää kerralla liikenteeseen.
Pahoittelut korttiaan odottamaan joutuneille ampujille ja tuomareille.
Rekisterin ylläpito
15.4.2008

Teknisessä liitteessä tulkinnanvaraisuutta aiheuttanut kohta stilisoitu uudelleen

Uudelleenmuotoiltu tekninen liite ladattavissa TÄÄLTÄ
Kysymyksiä herättänyt kohta metallimaalien osuma-alueesta kalibroinnin yhteydessä muotoiltu uudelleen.
Myös eilisen julkaisun linkki osoittaa nyt tähän tällä päivämäärällä julkaistuun versioon sen nimestä huolimatta.
Mahdolliset kysymykset ja tiedustelut toivotaan edelleen lähettämään toimikunnan s-postiin niiden keräämiseksi
UKK/FAQ-palstalle.
Toimikunta
14.4.2008

Sääntöjen tekninen liite ja kilpailujen järjestämisohje julkaistu
Tekninen liite ladattavissa TÄÄLTÄ ja kilpailujen järjestämisohje TÄÄLTÄ.
Mahdolliset kysymykset ja tiedustelut toivotaan lähettämään toimikunnan s-postiin niiden keräämiseksi UKK/FAQpalstalle.
Toimikunta
10.4.2008

Saara SRA-Tulostenlaskentaohjelma v.2.5
SRA:lle on julkaistu Imatran Reserviläisten ja lukuisan testijoukon voimin oma suomenkielinen
tuloslaskentaohjelmisto.
Ohjelma on ladattavissa osoitteesta http://personal.inet.fi/private/sra-imatra/.
Kysymykset ja palautteen ohjelmasta voi lähettää s-postiosoitteeseen saara.sra[at]gmail.com.
Toimikunta kiittää koko ohjelman kehitystyöhön osallistunutta joukkoa heidän tekemästään työstä.
26.3.2008

SRA-Tuomarikurssi Etelä-Hämeessä
Tarkempaa tietoa täältä.
13.3.2008

Kouluttajille lähetetty info s-posti
Keskiviikkona 12.3. on lähetetty SRA-kouluttajille sähköpostilla infopaketti rekisteriin merkittyjen yhteystietojen
perusteella.
Mikäli et ole ko. postia saanut, vaikka yhteystietosi ovat ajantasaiset ja SRA-kouluttajastatuksesi on voimassa, ota
yhteyttä sra@sra-ammunta.fi osoitteeseen niin tarkistetaan tilanne.
Mikäli taas et ole pyynnöstä huolimatta päivittänyt yhteystietojasi, ota yhteyttä sra@sra-ammunta.fi osoitteeseen,
niin et jää tulevistakaan postituksista paitsi.
SRA-Toimikunta
28.2.2008

Viikon 9 postitusta myöhästetään
Viikon 9 korttipostitus lähtee pariviikkoa ilmoitettua myöhemmin.
Toivottavasti tämä ei aiheuta korttiaan odottaville ongelmia.
Kortit postissa vihdoin ja viimein! Mikäli korttiasi ei kuulu vko 21 loppuun mennessä, ota yhteyttä
sra@sra-ammunta.fi osoitteeseen!
Rekisterin ylläpito
9.2.2008

Ongelmia www-sivuilla ja s-postissa
Www- ja s-postipalveluissa teknisiä ongelmia. Mikäli olet yrittänyt lähestyä toimikuntaa meilitse tai sivuillamme
olevalla lomakkeella 9.2.->, pyydämme ottamaan uudelleen yhteyttä.
On mahdollista, ettei postisi ole tullut perille.
Palveluntarjoajamme korjaa ongelmaa parhaillaan.
Toimikunta
25.11.2007

ResUL:in hallitus hyväksyi SRA-sääntöjen versio 6:n
SRA-säännöissä siirrytään käyttämään entisten 5.2 sääntöjen sijaan versiota 6. Säännöt ovat
ladattavissa TÄÄLTÄ.
Mahdolliset kysymykset pyydämme lähettämään toimikunnan s-postiosoitteeseen niiden keräämiseksi UKK/FAQosioon.
Toimikunta
23.10.2007

Yhteystietojen päivittäminen SRA-rekisteriin
SRA-kouluttaja!
Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet kouluttajastatuksesi myöntämisen jälkeen, ole hyvä ja lähetä päivitetyt tietosi
pikimiten joko SRA-toimikunnan (sra@sra-ammunta.fi) tai rekisterin ylläpidon (sra@sra-ammunta.fi) spostiosoitteeseen.
Toimikunta
27.9.2007

SRA-Tuomarikurssi
Tarkempaa tietoa täältä.
10.8.2007

SRA-koulutusta Varsinais-Suomessa
V-S res.piirin alueella Raasissa/Säkylässä järjestetään SRA-ampujankurssi 27.10-4.11.2007.
Kurssin vastaavana kouluttajana toimii Tarmo Rinne.
Kurssille otetaan 25 kurssilaista.
Ilmoittautuminen 1.8-15.10.2007 MPK:n Varsinais-Suomen piiritoimistoon.

9.7.2007

SRA-SM 2007 tulokset
Löytyvät täältä, olkaa hyvä.
Kiitokset vielä kerran kaikille kilpailijoille ja toimitsijoille.
Toimikunta
30.6.2007

Infoa SM-kilpailijoille
KILPAILUN ORGANISAATIO:
Kilpailun suojelija Prikaatinkenraali Markku Nikkilä
Kilpailun johtaja Jarmo Siltanen
Tekninen asiantuntija Kari Tiitinen
Ratamestari Tarmo Rinne
Jury Jarmo Siltanen puheenjohtaja
Kilpailusihteeri Armi Halkio
Kilpailukanslia Perttu Laihonen
Muonitus Matti Sillanpää
Majoitus Armi Halkio puh. 040-5738362
Tulospalvelu Antti Kokkola
Asetarkastus Jouni Aaltonen, Jussi Raulisto ja Petri Syvänne
Kutsuvierasisäntä Jukka Eskola
Ensiapu Lääkäri Vesa Salonen ja Loimaan Ambulanssi Oy
Käsiohjelma Olli Peltonen
KILPAILUN OHJELMA:
PERJANTAINA 6.7
klo 20.00 - 22.00 Kilpailijoiden ilmoittautuminen ja asetarkastus
LAUANTAINA 7.7
klo 06.00 - 07.00 Kilpailijoiden ilmoittautuminen ja asetarkastus. Aamupala paviljongissa.
klo 07.30 - Lipun nosto, kilpailun avaus ja kilpailijapuhuttelu.
klo 08.30 - Toiminta rasteilla alkaa.
klo 11.50 - 13.40 Lounas
klo - 18.20 Toiminta rasteilla päättyy.
klo 17.40 - 19.20 Päivällinen
SUNNUNTAINA 8.7
klo 06.00 - Aamupala.

klo
klo
klo
klo
klo

08.00 11.20 - 16.30
15.50 18.00 -

Toiminta rasteilla alkaa.
13.10 Lounas
Toiminta rasteilla päättyy.
17.30 Päivällinen
Palkintojen jako

OHJEITA KILPAILIJOILLE:
1. Kilpailupaikka on Säkylässä, Porin Prikaatin ampumarata-alueella.
Kartta kilpailupaikalle on nähtävillä internet osoitteessa
www.sakyla.fi
2. Kilpailussa ammutaan 13 rastia ja noin 260 laukausta.
Laukauksista noin 60 prosenttia ammutaan kiväärillä,
noin 25 prosenttia pistoolilla ja noin 15 prosenttia haulikolla.
Maksimi ampumaetäisyydet ovat 300 m. PV:n ratasääntöjen
mukaan on .308 ja sitä tehokkaampien kaliberien käyttö kielletty
muualla kuin tarkka-ampujakivääri rasteilla. Haulikolla voi ampua vain lyijyhauleja
max haulikoko on 3,2 mm. Kaikki ammuttavat taulut ovat valkoisia.
Taisteluampumarata-alueella liikuttaessa on käytettävä suojalaseja. Maastossa
on kuljettava vain merkittyjä reittejä pitkin.
3. Kilpailijan on ilmoittauduttava kilpailutoimiston vastaanotossa,
josta kilpailija saa tuloslomakkeet. Ilmoittautumisen yhteydessä on
esitettävä SRA-ampujakortti, voimassa oleva RES ampumaharrastusvakuutus
tai SAL:n kilpailulisenssi (tarvittaessa kuitti vakuutusmaksusta mukaan) ja
reserviyhdistyksen jäsenkortti tai muu todiste -yhdistyksen jäsenyydestä.
4. Asetarkastus alkaa lauantaina klo 06.00.
Tarkastuspiste sijaitsee ilmoittautumispisteen vieressä.
5. Kilpailutoimisto sijaitsee ampumapaviljongin edustalla olevassa teltassa
ja on avoinna koko kilpailun ajan.
Puhelinnumero kilpailutoimistoon on 0400-872434.
6. Kilpailijoille on varattu kasarminomainen majoitus ja kenttäruokailu.
Ruokailu maksaa 15 eur/pv sisältäen aamupalan, lounaan ja päivällisen.
7. Sotilaskotiauto on paviljongin edustalla lauantaina ja sunnuntaina
lounaan ja päivällisen aikaan. Muuna aikana varuskunnan sotilaskoti
on käytettävissä ja on avoinna seuraavasti:
lauantaina klo 16.00 - 20.30
sunnuntaina klo 12.00 - 20.30
8. Varuskunnan kuntotalo on kilpailun ajankohtana korjauksen kohteena.
Korjauksesta huolimatta kilpailijoilla on mahdollisuus käydä suihkussa kuntotalolla.
9. Kilpailun avaus lauantaina 7.7.2007 klo 07.30
10. Palkintojenjako suoritetaan sunnuntaina 8.7 klo 18.00 paviljongin edustalla.
Noutamatta jääneitä palkintoja ei lähetetä jälkikäteen.
11. Kilpailun jälkeen tulokset ovat nähtävillä
Reserviläisurheiluliiton kotisivuilla osoitteessa
www.resul.fi
12. Pysäköinti.
Paviljongin läheisyydessä on pysäköintipaikka ja viereisillä kivääriradoilla
on lisää pysäköintipaikkoja. Paviljongin edustalla pysäköinti on kielletty.
13. Turvallisuus ja ensiapu
Kilpailun aikana noudatetaan paikallisia PV.n varomääräyksiä.

Kilpailupaikalla on lääkäri ja sairasauto.
14. Tiedustelut
Jarmo Siltanen puh. 040 510 9617
Tarmo Rinne puh. 040 522 2619
Kartat:
Kartta 1
Kartta 2
14.6.2007

Viikon 23/2007 postituserä
Kyseistä postitusta on viivästetty viikon 25 maanantaiksi tavoitteena mahdollisimman monen kevään/alkukesän
kurssilaisen kortin toimittaminen ennen SRA SM 2007 -kisoja.
Pyydämme korttiaan odottavilta ampujilta kärsivällisyyttä ja toivotamme menestystä tulevan kauden kisoihin
1.6.2007

SM 2007 rastiselvitys
Rastiselvitys ladattavissa
29.5.2007

SM 2007 rastikuvaukset
Rasti 1
Rasti 2
Rasti 3
Rasti 4
Rasti 5
Rasti 6
Rasti 7
Rasti 8
Rasti 9
Rasti 10
Rasti 11
Rasti 12
Rasti 13

29.5.2007

Täydennetty SM 2007 kilpailukutsu
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 7.-8.07.2007 PorPr:n ampumaradoilla
Säkylässä. Kilpailun järjestäjänä toimivat Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ja Varsinais-Suomen Reserviläispiiri.
Kilpailussa ammutaan 13 rastia ja noin 300 laukausta. Laukauksista noin 60 prosenttia ammutaan kiväärillä, noin
25 prosenttia pistoolilla ja noin 15 prosenttia haulikolla. Maksimi ampumaetäisyydet ovat 300 m. PV:n
ratasääntöjen mukaan on .308 ja sitä tehokkaampien kaliberien käyttö kielletty kilpailussa muualla kuin tarkkaampujakivääri rasteilla. Kilpailu alkaa lauantaina 7.7.2007 klo 06:00
Osallistumisoikeus.
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun yksi 4-henkinen joukkue. Mikäli piiri ei
ilmoita ja maksa joukkueensa osallistumisesta 1.6.2007 mennessä, menettää piiri oikeuden lähettää joukkueensa
kilpailuun.
Ilmoittautuminen.
Kilpailijoiden sotilasarvot, etu- ja sukunimet, syntymäajat, ampujankortin numerot ja piiri on ilmoitettava
viimeistään 24.6.2007 mennessä osoitteella vsres@co.inet.fi
Piirin joukkueen täydentämisestä ja joukkueensa valintaperusteista vastaavat piirit itsenäisesti.
Piirijoukkueiden ulkopuoliset ampujat voivat jättää ilmoittautumisensa jonoon josta täytetään jäljelle jääneet
avoimet paikat kilpailuun 1.6.2007 jälkeen. Mukaan mahtuneille ilmoitetaan asiasta, jonka jälkeen kilpailu- ja
ruokailumaksut tulee suorittaa kilpailutilille 24.6.2007 mennessä.
Kilpailuun otetaan varsinaisille kilpailupäiville mukaan enintään 156 ampujaa.
Osallistumismaksu.
Osallistumismaksu kilpailuun on 40 euroa/osallistuja (plus mahdollinen ruokailu), joka pitää olla maksettuna
1.6.2007 mennessä V-SU RU piirin kilpailutilille 571004 - 20205569 Viestiksi laitetaan SRA-SM 2007 ja piiri/alue
sekä maininta .RUL. tai .RES. (esim. Varsinais-Suomen piirin viesti: SRA-SM 2007 RUL, V-SU tai SRA-SM 2007
RES, V-SU). Maksussa tulee olla eriteltynä myös ruokailujen määrä.
SRA status ja vakuutus.
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-ampujan kortin puuttuessa ampujan tiedot tarkistetaan
ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa
oleva Reserviläisliiton ampumaharrastusvakuutus tai SAL.kilpailulisenssi (tarvittaessa kuitti maksusta mukaan).
Huolto ja majoittuminen.
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien kasarmimajoitus ja kenttäruokailu. Ruokailu maksaa 15 euroa/päivä,
sisältäen aamupalan, lounaan ja päivällisen. Ruokailu on maksettava osallistumismaksun yhteydessä.
Kilpailun johtaja.
Kilpailun johtaja on Jarmo Siltanen puh. 040-5109617
Kilpailun TA.
Kilpailun tekninen asiantuntija on Kari Tiitinen puh. 0400-353505
Tiedustelut.
Sp. tarmo.rinne@luukku.com tai puh. 040-5222619. Lisätietoa kilpailusta myös osoitteessa www.sra-ammunta.fi
Toimitsijat ampuvat kilpailusuorituksensa 5.-6.7.2007
Kilpailutoimitsijaksi halukkaat voivat ilmoittautua osoitteeseen tarmo.rinne@luukku.com
Tervetuloa.
14.5.2007

Joukkueiden ilmoittaminen 2007 SRA-SM kilpailuun.
SRA-SM osallistumisoikeus on SRA-rekisteriin merkityillä Reserviläisurheiluliittoon kuuluvilla ampujilla. Lisäksi
kilpailuissa vaaditaan voimassa oleva ampumaharrastusvakuutus. Joukkueita liiton SRA mestaruuskilpailuun voivat

ilmoittaa ResUL:n jäsenjärjestöt. ResUL:n jäsenjärjestöjä ovat kaikki RUL:n ja RES:n piirit. Kullakin piirillä on
oikeus asettaa yksi virallinen joukkue. Kaikilla joukkueen jäsenillä tulee luonnollisesti olla piirinsä voimassaoleva
jäsenyys. Kilpailujoukkueita ei muodosteta yhdistyksittäin, vaikka kaikki yhden piirin ilmoittamat ampujat
olisivatkin samasta reserviläis- tai reserviupseeriyhdistyksestä. Piirikiintiöiden lisäksi kilpailuun voidaan ottaa
järjestäjien suostumuksella jonkin verran joukkueisiin kuulumattomia ampujia. Piirijoukkueiden ulkopuolisillakin
ampujilla on oltava voimassaoleva ResUL jäsenyys eli RUL tai RES jäsenkortti. Jäsenkortti tai jäsenmaksutosite on
esitettävä kilpailupaikalla. Ampujatieto tarkistetaan SRA-rekisterin perusteella.
Toimikunta
11.5.2007

SRA-tapahtumiin osallistuminen
Kaikkeen SRA toimintaan osallistuminen edellyttää jäsenyyttä ResUL:n jäsenjärjestössä. SRA-ampumakoetta ei voi
suorittaa, eikä SRA-korttia saada, jos jäsenyysasia ei ole kunnossa. SRA-kursseilla on tiedotettava riittävästi
jäsenyysvaatimuksesta. Asia tarkistetaan SRA-kortin tilaamisen yhteydessä ja voi olla selitys kortin saannin
viivästymiselle. Toimitsijoiden tulee tarkistaa ampujan kelpoisuus ennen hyväksymistä kilpailuun mukaan.
Kelpoisuuteen tarvitaan hyväksytysti suoritettu ResUL SRA ampuja-kurssi, voimassa oleva vakuutus ja ResUL:in
jäsenjärjestön voimassa oleva jäsenyys. Tämä koskee luonnollisesti kaikkia kilpailuja, niin piirikisoja kuin SMkilpailuitakin
Toimikunta
18.4.2007

Helsingin piirin SRA karsintakilpailujen sarja.
1. kilpailu 28.4. 2007 Santahamina
-Kilpailu alkaa ilmoittautumisella klo 6.30. ammunta alkaa klo 8.
-hinta 24 euroa/osallistuja (sis.lounas/päivällinen + sauna la iltana) -max 50 osallistujaa + toimitsijat.
-4 rastia.
-ilmoittautuminen mpkry.fi > sra-kilpailu > ilm.päätyy 22.4 ja osallistumismaksu tulee maksaa 22.4 mennessä.
Lisätiedot MPKRY:n sivujen kautta.
-Mukaan pääsee myös nopeimmat muista piireistä ilmoittautumalla MPKRY:n järjestelmän kautta (www.mpkry.fi)
2. kilpailu 12.5. 2007 Loppi
-Kilpailu alkaa klo. 11.00.
-Ammutaan 2kpl kivääri ja 2 kpl kivääri/pistooli rasteja.
-Hinta 15 e.
-max 50 osallistujaa + toimitsijat
- Ilmoittautumiset väh. viikkoa ennen Markku Katainen markkukatainen@hotmail.com (040-5272124)
- Vantaan Reserviläisten järjestämä kilpailu toimii samalla yhtenä Helsingin piirin SRA:n SM-karsintakilpailuna.
29.3.2007

SRA SM 2007 KILPAILUKUTSU
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 7.-8.07.2007 PorPr:n ampumaradoilla
Säkylässä.
Kilpailun järjestäjänä toimivat Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ja Varsinais-Suomen Reserviläispiiri.
PV:n ratasääntöjen mukaan on .308 ja sitä tehokkaampien kaliberien käyttö kielletty kilpailussa muualla kuin
tarkka-ampujakivääri rasteilla.
Osallistumisoikeus ja -maksu.
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun yksi 4-henkinen joukkue. Mikäli piiri ei
ilmoita ja maksa joukkueensa osallistumisesta 1.6.2007 mennessä, menettää piiri oikeuden lähettää joukkueensa
kilpailuun. Osallistumismaksu kilpailuun on 40 euroa/osallistuja (plus mahdollinen ruokailu), joka pitää olla
maksettuna 1.6.2007 mennessä V-SU RU piirin kilpailutilille 571004 . 20205569 Viestiksi laitetaan SRA-SM 2007 ja

piiri/alue sekä maininta .RUL. tai .RES. (esim. Varsinais-Suomen piirin viesti: SRA-SM 2007 RUL, V-SU tai SRA-SM
2007 RES, V-SU). Maksussa tulee olla eriteltynä myös ruokailujen määrä.
Ilmoittautuminen.
Kilpailijoiden sotilasarvot, etu- ja sukunimet, syntymäajat, ampujankortin numerot ja piiri on ilmoitettava
viimeistään 24.6.2007 mennessä osoitteella vsres@co.inet.fi
Piirin joukkueen täydentämisestä ja joukkueensa valintaperusteista vastaavat piirit itsenäisesti. Piirijoukkueiden
ulkopuoliset ampujat voivat jättää ilmoittautumisensa jonoon josta täytetään jäljelle jääneet avoimet paikat
kilpailuun 1.6.2007 jälkeen. Mukaan mahtuneille ilmoitetaan asiasta, jonka jälkeen kilpailu- ja ruokailumaksut tulee
suorittaa kilpailutilille 24.6.2007 mennessä. Kilpailuun otetaan varsinaisille kilpailupäiville mukaan enintään 156
ampujaa.
SRA status ja vakuutus.
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-ampujan kortin puuttuessa ampujan tiedot tarkistetaan
ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa
oleva Reserviläisliiton ampumaharrastusvakuutus tai SAL.kilpailulisenssi (tarvittaessa kuitti maksusta mukaan).
Huolto ja majoittuminen.
Kilpailijoille on varattu puolustusvoimien kasarmimajoitus ja kenttäruokailu. Ruokailu maksaa 15 euroa/päivä,
sisältäen aamupalan, lounaan ja päivällisen. Ruokailu on maksettava osallistumismaksun yhteydessä.
Kilpailun johtaja ja TA
Kilpailun johtaja on Jarmo Siltanen puh. 040-5109617 ja tekninen asiantuntija on Kari Tiitinen puh. 0400-353505
Tiedustelut.
Sp. tarmo.rinne@luukku.com tai puh. 040-5222619. Lisätietoa kilpailusta myös osoitteessa www.sra-ammunta.fi.
Toimitsijat ampuvat kilpailusuorituksensa 5.-6.7.2007
Kilpailutoimitsijaksi halukkaat voivat ilmoittautua osoitteeseen tarmo.rinne@luukku.com
Tervetuloa.
19.2.2007

Uudet s-postiosoitteet käyttöön
SRA-toimikunnan käyttöön on avattu kaksi uutta s-postiosoitetta tavoitteena tiedonkulun parantaminen
toimikunnan ja ampujien/toimitsijoiden välillä.
sra@sra-ammunta.fi -osoitteeseen voit lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia, joihin toivot toimikunnan kollektiivisesti
ottavan kantaa tai huomioivan.
sra@sra-ammunta.fi -osoitteeseen toivomme ilmoituksia SRA-koulutuksista, -kilpailuista tms. tapahtumista jotka
haluat toimikunnan sivuilla olevaan kalenteriin näkyville.
SRA toimikunta
29.11.2006

SRA SM 2007
SRA:n Suomenmestaruuskilpailut pidetään Säkylässä 7.-8.7.2007.
Kilpailukutsu julkaistaan näillä sivuilla ja Reserviläislehdessä vuoden 2007 alussa.
SRA-toimikunta
10.10.2006

SRA tuomarikurssi
Suur-Savon reserviläispiirit järjestävät SRA tuomarikurssin Juvalla 28..29.10.2006
(la 8.00.17.00 ja su 9.00.16.00).
Koulutus on tarkoitettu pääsääntöisesti oman piirin kokeneille SRA ampujille ja jo tuomarikortin saaneille
kertaukseksi.
Kurssille otetaan enintään 25 osallistujaa. Muista piireistä tuleville on varattu
viisi paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Hintaa kurssille tulee n. 20 e/lurjus,
summalla katetaan ruoka, salimajoitus omissa vermeissä sekä materiaalikuluja.
Kurssin hinta ei sisällä SRA-tuomarikorttimaksua.
Varusteina riittää lauantaina kynä, sääntötuntemus ja yöpymisvälineet, sunnuntaina säänkestävä ulkovaatetus ja
SRA sääntöjen mukainen pistooli- ja kiväärivarustus (hihna) sekä pari laatikollista patruunoita. Jokainen toimii
vuorollaan ampujana, tuomarina, kirjurina sekä taulunpaikkaajana.
Kurssin vastaavina kouluttajina toimivat Reserviläisurheiluliiton SRA ylituomarit Kari Tiitinen ja Mikael Kaislaranta.
Ilmoita sitova halukkuutesi osallistua kurssille Mikko Nykäselle osoitteeseen mikko-nykanen@suomi24.fi tai
puhelimella numeroon 0500 651 136 keskiviikkoiltaan 18.10. klo 18.00 mennessä.
Tarkempaa tietoa mm. ajo-ohje paikalle ja tilinumero kurssimaksulle sähköpostilla, kun olet ilmoittautunut.
t. SISSI-CUP toimikunnan sihteeri
Pasi Kupiainen
puh. 050 5277 121
tuulimyllynlammittaja@jippii.fi
30.08.2006

SRA SM 2007
Vuoden 2007 SRA:n Suomenmestaruuskilpailujen järjestäjät ja kisapaikka on vielä avoinna. Kilpailujen järjestäjäksi
aikovan piirin tai yhdistysten toivotaan ottavan yhteyttä Reserviläisurheiluliittoon syksyn aikana.
SRA-toimikunta
13.08.2006

SRA SM-2006 kilpailu Syndalenissa.
Kilpailu onnistui erinomaisesti. Se oli toimitsijoilta suuri ponnistus jossa te kaikki teitte työnne ammattitaidolla ja
hyvin. Kanssanne oli jälleen mukava työskennellä.
Nähdään tulevissa kilpailuissa sekä kilpailijoina että toimitsijoina.
Kiitos kaikille mukana olleille.
Tarmo Rinne.
09.08.2006

SRA-korteista oma tiedotussivu
Täällä.
Löydettävissä myös valikosta kohta "SRA-kortti".
SRA-toimikunta
10.07.2006

SM-kisojen tulokset
SRA SM 2006 Tulokset.
SRA-toimikunta
03.06.2006

SRA-SM 2006 Rastikuvaukset julkistettu.
Löytyvät täältä! Nyt päivitetyt rastikuvaukset, ajo-ohjeet ja kisa-alueen kartta!!
SRA-toimikunta
21.04.2006

SRA-KORTTITIEDOTE
www-sivujen kautta tapahtuva sra-kortin tilauslomake poistuu käytöstä tarpeettomana, koska kurssilla täytetty
ampujailmoitus on samalla myös korttitilaus.
LISÄYS: Osoitteenmuutokset voi tehdä s-postiosoitteeseen rekisteri@lipas.net
SRA-toimikunta
02.04.2006

SRA-SM 2006 tiedote:
Vuoden 2006 SRA SM-kilpailu pidetään Syndalenissa 8.- 9.7.2006. Kilpailun johtajana toimii Mikael Kaislaranta ja
ratamestarina Tarmo Rinne. Kilpailukutsu julkaistaan seuraavassa Reserviläislehdessä ja näillä www-sivuilla.
SRA-toimikunta
16.01.2006

SRA-korttitiedote:
SRA-kortteja painetaan ja postitetaan taas kevään korvilla nopeammalla aikataululla. Kortteja postitetaan joka
kuukauden ensimmäisellä viikolla mikäli edellisen kuukauden aikana on tullut tarpeeksi kortteja painettavaksi.
Tarvittaessa painatus ja postitus väliä tiuhennetaa lähempänä SM-kisoja.
19.06.2005

SRA SM 2005 Kilpailun tulokset
SM 2005 tulokset
30.05.2005

SRA SM 2005
SRA SM Rastikuvaukset
05.04.2005

Tiedote SRA korteista
Lähetimme 4.2.2005 noin 80 kpl korttierän postin välityksellä ampujille, ikävä kyllä näyttäisi siltä että posti on
hukannut osan tai koko erän.
Lähetämme uuden korttierän pikapuoliin ja jos koet että olet maksanut tai rekisterinylläpitäjä on kertonut korttisi
olevan painossa ennen 4.2.2005 olevaa päivämäärää, mutta korttisi ei ole ilmestynyt ottaisiko yhteyttä
rekisterinylläpitäjään, jotta voimme kartoittaa kuinka monta korttia on hukassa.
Ne hukassa olevat korttien omistajat saavat uudet kortit sitä mukaa kun ilmoituksia sekä selvityksen jälkeen
ilmaantuu.
SRA korttien painamisaikatulusta.
SRA kortteja painetaan tästä eteenpäin SM-kisoihin asti vähintään kerran kuussa. Painatus pyritään sijoittamaan
loppukuulle, joten ampujille kortit pitäisi olla seuraavan kuukauden alussa maksun suorittamisesta. Huomioikaa
että maksusuorituksesta tieto tulee rekisteriin noin 1-2 viikon viiveellä.
03.03.2005

Huomio piirien SRA kouluttajat, yhteyshenkilöt ja kilpailun järjestäjät:
Ilmoitukset koulutus- ja kilpailutapahtumista
ResUL:n päätöksen mukaan SRA ampujarekisterimerkintään vaaditaan SRA-toimikunnan hyväksymän kurssin
suoritus. Kaikista SRA ampujakursseista on tehtävä ilmoitus viimeistään kuukautta ennen kurssia SRAtoimikunnalle osoitteeseen sra@sra-ammunta.fi. Ilmoituksesta on käytävä ilmi kurssin ajankohta ja paikka,
järjestäjä, vastaava kouluttaja, yhteyshenkilö tai yhteystiedot, sekä kurssin maksimi osallistujamäärä.
Lisäksi on tarkoitus laatia koko maata kattava SRA kisakalenteri. Kilpailutapahtumista, kuten piirien omista
kilpailusarjoista ja kilpailuista toivotaan ilmoitettavan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa SRA toimikunnalle
(vuonna 2005 maaliskuun loppuun mennessä). Kilpailutoiminnasta pystytään näin saamaan koko maata kattava
tieto sekä ilmoitus ajoissa kilpailuista kiinnostuneille ampujille. Olisi suositeltavaa, että ainakin joihinkin piirien tai
kiltojen kilpailutapahtumiin otetaan mahdollisuuksien mukaan muiden piirien ampujia. Luonnollisesti
kisajärjestäjällä on oikeus rajata kilpailujen osallistujat. Kilpailuilmoituksesta on käytävä ilmi ajankohta ja paikka,
järjestäjä, yhteyshenkilö tai yhteystiedot. Jos yhteystietoja ei ole, katsotaan kilpailun olevan vain oman piirin
jäsenille.
Koulutus- ja kisakalenteri julkaistaan ResUL:n SRA nettisivuilla.
Pasi Kupiainen
SRA toimikunnan jäsen

14.02.2005

SRA SM 2005 kilpailukutsu
SM 2005 Kilpailukutsu

17.01.2005

SRA-Kortti ja Maanpuolustuskiltojenlitto

Kiltapiirien liitto ei ole ollut ResUL:n jäsen vuoden 2005 alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki SRA:ta harrastavat
kiltalaiset joutuvat hakeutumaan RES:n tai RUL:n jäseneksi esim. oman reserviläis- tai reserviupseeripiirin
yhdistyksen kautta. Muistakaa ilmoittaa SRA-rekisteriin piirin tai yhdistyksen vaihdot.
ResUL/SRA-toimikunta

10.11.2004

SRA-Kortti tiedote
SRA-rekisterimaksu, joka sisältää SRA-ampujakorttin, on pakollinen kaikilla SRA-ammuntaa harrastavilla ampujilla.
Kaikki SRA-rekisterimaksun maksaneet saavat SRA-ampujakortin, kun SRA-rekisterimaksu on maksettu. SRAampujakortti tulee tilata 31.12.2004 mennessä. Lisäksi SRA-toimikunnan hyväksymät tuomarit ja kouluttajat voivat
tilata SRA-tuomarikortin ja SRA-kouluttajakortin.
SRA-ampujakortteja on toimitettu SRA-rekisterimaksun maksaneille tilaajille, jos heidän tiedot ovat oikein ResUL:n
järjestelmässä. Mikäli et ole saanut SRA-korttia tilauksestasi huolimatta, on todennäköinen syy, että sinusta ei ole
lähetetty ResUL:oon SRA-kouluttajan allekirjoituksella varustettua SRA-ampujailmoitusta. SRA-ampujan
ilmoituslomake löytyy osoitteesta www.sra-ammunta.fi. Mikäli piirisi alueella ei ole SRA-toimikunnan hyväksymää
SRA-kouluttajaa niin OTA YHTEYTTÄ lähimpään SRA-ylituomariin.
Ylituomareita
Siltanen Jarmo Puheenjohtaja, Keski-Suomi
Kaislaranta Mikael Etelä-Suomi
Runtti Petri Oulu-Kainuu
Tiitinen Kari Helsinki
Timo McKeown
Laukkanen Jaakko
ResUL/SRA-toimikunta

