
KILPAILUKUTSU 
 

RESUL:n FALLING PLATES AMMUNNAN 
MESTARUUSKILPAILUT 11.5.2019 

 
Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa 
Mikkelissä, Kyrön pellon ampumaradalla lauantaina 11.5.2019. Osoite on Kyrön-pellontie 1 
Mikkeli N61.720476 ja E 27.199779 
 
Kilpailun ohjelma: 
Klo. 
8.00 – 8.45   Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset alkaa. 300m kivääriradalla 
  
8.45 – 9.00  Kilpailun avajaiset. 
9.00 – 9.45  Aseiden kohdistus 300m välivallilta (150m ) isoihin tauluihin PV01. 
9.45 – 10.00  Henkilkökohtaisen kilpailun parien arvonta sarjoittain 
10.00 – 12.00 Henkilökohtainen kilpailu H,H50, ja D 
12.00 – 13.00 Joukkuekilpailun ilmoittautumiset. 
13.00 – 14.00 Joukkuekilpailun lajitteluammunta H ja H50 
14.00 – 16.00 Joukkuekilpailu 
  Palkintojenjako heti kilpailun jälkeen protestiajan päätyttyä. 
Aseet:  
 Sallitut aseet ovat itselataavat kertatuliaseet, joilla suurin sallittu kaliiberi 7,62x39. 
 Myös pienemmät kuten .223 Rem sallitaan. Kilpailussa on kaksi luokkaa niin 
 henkilökohtaisessa kuin joukkuekilpailussa. Luokat ovat vakioluokka joka ampuu 
 ”rautatähtäimillä”ja avoinluokka, jossa optiset tähtäimet ovat sallittuja. 
   
 Luotien tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien teräsluotien käyttö on 
 ehdottomasti kielletty. Mikäli kilpailija käyttää läpäiseviä luoteja on hän 
 korvausvelvollinen laitteille aiheutettujen korjaustoimenpiteiden suhteen. 
 Jokaisella kilpailijalla tulee olla käytössään riittävästi  patruunoita. 
 Joukkuekilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä. 
 Henkilökohtaisessa kilpailussa 10 patruunaa / erä ja 2 lipasta. 
Sarjat:  
 Henkilökohtaisessa kilpailussa on sarjat H, H50,  ja D. Sarjat toteutuvat mikäli 
 kussakin sarjassa on vähintään 4 ampujaa. 
 Joukkuekilpailu on sarjoissa H ja H50 Miehet ja naiset kilpailevat samoissa 
 sarjoissa. Joukkueiden määrää ei rajata. Sarjat toteutuvat vain, mikäli joukkueita  on  
 vähintään neljä/sarja. Jos joukkueiden määrä on alle neljä he voivat kilpailla yleisessä 
 sarjassa. 
 
Kilpailusäännöt: 
 Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien käyttö on sallittu.  
 Henkilökohtaisen kilpailun alussa ei suoriteta lajitteluammuntaa, vaan kilpailijaparit 
 arvotaan ensimmäiselle kierrokselle sarjoittain. Ensimmäisen kierroksen 
 jälkeen menetellään kuten joukkuekilpailussakin. Mitalisijoista ratkotaan sijat 3 ja 4 
 kertasuorituksena. Henkilökohtaisten sarjojen finaalissa ratkaistaan kulta ja hopea  
 kahdella voitetulla suorituksella kolmesta. 
 
 
 Lukekaa huolellisesti lajikohtaiset joukkuekilpailun säännöt ResUL>Kilpailusäännöt> 
 Ammunnat>  Falling Plate. 



Huom. Sääntöjen kohdan 8 alakohdassa 2 on virhe. Lipas ei ole kiinnitettynä, vaan 
se on ampuma-alustalla. 

 Joukkuekilpailun alussa joukkueet ampuvat lajitteluajan, jonka perusteella määräytyy 
 paikka ensimmäiselle kilpailukierrokselle.  Mikäli on selaisia joukkueita joissa on 
 vain kaksi ampujaa, voivat he arpoa kolmannen jäsenen joukkueeseensa 
 ”ampujapörssistä”ja muodostaa näin joukkueen. Ampujapörssiin voi ilmoittautua 
 sellaiset henkilökohtaisten sarjojen ampujat, jotka eivät kuulu mihinkään 
 joukkueeseen. Arvonta on suoritettava heti henkilökohtaisten sarjojen 
 päätyttyä ennen joukkuekilpailun lajitteluammuntaa Näin arvotut joukkueet ovat 
 ResUL I, ResUL II,….jne. Joukkueet kilpailevat ResUL:n mestaruudesta 
 muiden joukkueiden kanssa. 
 
HUOM!  Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on se sallittua, mutta hän on koko kisan 
  sarjassa, eikä voi kilpailla kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa. 
Huolto:  
 300m:n ampumakatoksessa palvelee kanttiini klo 8.00 alkaen ja keittolounasta tarjolla 
 asevelihintaan alkaen 11.00 – 14.00 Vain käteinen raha käy maksuvälineenä.  
Majoitus: 
 Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole, mutta Mikkelin kaupungin 
 nettisivuilta löytyy majoitustietoa. 
Ilmoittautuminen: 

Joukkuekilpailuun voi ilmoittautua oman yhdistyksensä nimellä, mutta 
ilmoittautumiset on tultava kootusti piireittäin ja siitä on ilmettävä yhdistys, piiri ja 
joukkueen numero,(jos piiristä useampi joukkue) kilpailijain nimet ja syntymäajat. 
Lisäksi joukkueenjohtajan sähköpostiosoite ja puhelin numero. 
Joukkueiden varamiehet tulee myös ilmoittaa. Ilmoittautumiset 28.4.2019 mennessä. 

 sähköisesti: pirkkaj@ gmail.com tai postitse Pirkka Juntunen Tikankolo 22 
 51200 Kangasniemi. Osallistumismaksu 60 €/ joukkue ja 25€/ henkilökohtainen ja 
 maksut on suoritettava 28.4.2019 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille 
 FI02 5105 0620 0610 47 Viite: ResUL Falling Plates 2019. Jälki-ilmoittautuminen 
 paikanpäällä 75€ euroa/joukkue on maksettava käteisellä, samoin niiden joukkueiden, 
 jotka kootaan ampumapörssistä. Heillä maksu on 60€. 
 Tarkempi kilpailuinfo lähetetään ilmoittautumisten päätyttyä niihin sähköposteihin 
 joista ilmoittautumiset ovat tulleet. 
Ampumaturva: 
 Kilpailijalla on oltava voimassa oleva. 

- Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi 
- Reserviläisen ampumavakuutus 
- Reserviläisjärjestön / vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, 

joka kattaa ampumavahingot urheilu- ja kilpailutoiminnassa. 
 MUISTAKAA OTTAA VAKUUTUSTOSITE MUKAAN ! 
 
OTTAKAA KIERTOPALKINNOT KAIVERRETTUINA MUKAAN 

 
Tiedustelut:  
 Kilpailunjohtaja Pirkka Juntunen 040–5787246 
 Kilpailun TA Marko Patrakka 050–5570761 
 Tervetuloa Mikkeliin! 
  
 Kangasniemen Reserviläiset 
 
 


