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Reservin ampumamestaruuskilpailut  
09.-11.09.2022 Mikkelissä ja Kouvolassa 
Kotisivut: https://suur-savon-reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/reservin-ampumamestaruuskisat-2022-ja-2023/ 
 
TERVETULOA RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUIHIN! 
 
Yleistä 

Reserviläisurheiluliiton Reservin ampumamestaruuskilpailut 2022 järjestetään 09.-11.09.2022 
Mikkelissä Kyrönpellon ampumaradalla ja Kouvolassa Tyrrin ampumakeskuksessa. Kilpailut järjestävät 
yhdessä Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja Suur-Savon Reserviläispiiri ry yhteistyössä Tyrrin 
ampumakeskuksen toimijoiden kanssa.  
 
Kilpailu on tarkoitettu ja siihen osallistumisoikeus on vain Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) tai 
Reserviläisliiton (RES) jäsenille (voimassa oleva jäsenyys).  
 
Tämä ennakko-ohje koskee Mikkelissä Kyrönpellon ampumaradalla 10.-11.09.2022 järjestettäviä 
ampumakilpailuja. Kouvolan Tyrrin ampumakeskuksessa järjestettäviä ampumakilpailuja varten on 
oma ennakko-ohjeensa.  

 
Perjantai 09.09.2022 

Perjantaina 09.09.2022 ei järjestetä kilpailuammuntoja. Päivä on varattu vain kilpailun järjestelyjä 
varten. Kaikki kilpailuammunnat järjestetään joko lauantaina 10.9. tai sunnuntaina 11.9.  
 

Mikkelissä järjestettävät kilpailulajit  
Lauantai 10.09.2022  

 25 m pistooli  
 Isopistooli 
 Pistooli pika-ammunta 

Sunnuntai 11.09.2022  
 Kivääri kenttä 10+10+10 ls 
 Itselataava kenttä 10+10+10 ls (kenttäammuntaan on lisätty polviosio) 

 
Mikkelissä järjestettävät kilpailusarjat 

H/D, H/D 50, H60, H70, H75 ja H80.  
Sarja toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kolme.  

 
Joukkuekilpailu 

Sarjat: H, H50 ja D. Joukkueeseen ilmoitetaan kolme ampujaa, joiden kaikkien tulos huomioidaan. 25 
m pistoolin H-sarjan joukkueessa ampuvan aseen tulee täyttää SAL:n H-sarjan lajisäännöt. 

Yleismestaruus 
Yleismestaruuteen huomioidaan piireittäin kaikkien seitsemän lajin piirin kolme parasta tulosta 
ampujan sarjasta riippumatta. 

 
Kilpailun säännöt  

• Reserviläisurheiluliiton (RESUL) mestaruuskilpailujen yleissäännöt 
• RUL, RES ja RESUL ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt  
Säännöt löytyvät RESUL ry:n kotisivuilta osoitteesta: www.resul.fi > Säännöstö 
 
 
 

https://suur-savon-reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/reservin-ampumamestaruuskisat-2022-ja-2023/
http://www.resul.fi/


Kilpailun kotisivut 
https://suur-savon-reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/reservin-ampumamestaruuskisat-2022-ja-2023/ 

 
Seuraa kotisivuja. Kilpailujärjestäjä ilmoittaa siellä esimerkiksi  

• Mahdolliset muutokset kilpailujärjestelyihin tai –aikatauluihin 
• Ajankohtaiset uutiset kilpailutapahtumasta ja -järjestelyistä 
• Kilpailujen jälkeen mm. Kuvagalleria 2022 

 
Tapahtuman some-tunnus 

Kun kerrot kilpailutapahtumasta sosiaalisessa mediassa, käytä päivityksessäsi myös tapahtuman 
tunnusta:        #reservinampumamestaruuskisat  

 
Este osallistumiselle/ilmoittautumisen peruuttaminen 

Mikäli sinulle tulee myöhemmin este osallistua kilpailuihin, peruuta ilmoittautumisesi ilmoittamalla 
siitä sähköpostitse osoitteeseen: suursavon.reservipiirit@gmail.com. Ilmoita myös, nouseeko 
reservipiiriesi mahdollisesti kilpailuun ilmoittama vara-ampuja mahdollisesti tilallesi (ja kuka).  

 
MIKKELIN KILPAILUKESKUS JA KILPAILUAMMUNNAT MIKKELISSÄ LA 10.09. - SU 11.09.2022 
 
Kilpailun yhteystiedot kilpailun aikana (la 10.9. - su 11.9.) 

Kilpailunjohtaja Jan-Aulis Hiltunen 050 567 5867 
Kilpailutoimiston päällikkö Harri Skopa          040 120 2202 
Kilpailun huoltopäällikkö Mika Häkkinen 050 341 0047 
Kilpailun turvallisuuspäällikkö 050 377 5550 
Kilpailun ensiapupäivystäjä  0400 637 046 

Yleinen hätänumero  112 

Kilpailukeskus  
Kyrönpellon ampumarata, Kyrönpellontie 4, 50200 Mikkeli  
Kilpailukeskuksen opaskartta on tämän ennakko-ohjeen liitteenä. 
Mikäli navigaattorisi ei tunnista “Kyrönpellontie 4” -osoitetta, käytä pelkkää “Kyrönpellontie, Mikkeli” 
-osoitetta.  

 
Aikataulu Lauantai 10.9.2022 

06.30-18.00 Kanttiini auki, lisäksi ruokamyynti avoinna lounasaikaan 
07.00 Kilpailutoimisto/ilmoittautumispiste avautuu 
07.00-14.00 Ilmoittautuminen avoinna 
08.15-08.40 Kilpailun avajaiset 
8.40-10.00 Kutsuvierastilaisuus ja -ohjelma (erikseen kutsutuille) 

 
Pistoolilajit 
09.00-11.00 Erä 1, Pistooli 25 m 
12.00-14.00 Erä 2, Pistooli 25 m 
14.30-16.00 Erä 1, Pistooli pika-ammunta 
16.30-18.00 Erä 2, Pistooli pika-ammunta 

 
Sunnuntai 11.9.2022 
06.30-14.00 Kanttiini auki, lisäksi ruokamyynti avoinna lounasaikaan 
07.00 Kilpailutoimisto/ilmoittautumispiste avautuu 
07.00-14.00 Ilmoittautuminen avoinna 
08.30-08.40 Kilpailupäivän avajaiset 

 
Pistoolilajit 
09.00-11.00 Erä 1, Isopistooli 
12.00-14.00 Erä 2, Isopistooli 

 

https://suur-savon-reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/reservin-ampumamestaruuskisat-2022-ja-2023/
mailto:suursavon.reservipiirit@gmail.com


Kiväärilajit 
09.00-11.00 Erä 1, Kenttäammunta 10+10+10 ls 
12.00-14.00 Erä 2, Kenttäammunta 10+10+10 ls 
09.00-11.00 Erä 1, Itselataava kenttäammunta 10+10+10 ls 
12.00-14.00 Erä 2, Itselataava kenttäammunta 10+10+10 ls 

 
Saapuminen kilpailukeskukseen 

Käänny valtatieltä 13 (Jyväskylä-Mikkeli) Kyrönpellontielle. Risteyksessä on kilpailuopasteet. Risteys on 
noin 5 kilometriä Mikkelistä Jyväskylän suuntaan.  
 
Varaa henkilöllisyystodistuksesi jo valmiiksi saataville saavuttaessa kilpailukeskukseen kulunvalvontaa 
varten.  
 
Kilpailukeskuksena oleva Kyrönpellon ampumarata on Puolustusvoimien hallinnoima alue ja jonne 
pääsyä on rajoitettu. Puolustusvoimien sotilaspoliisi valvoo alueelle pääsyä. Kilpailukeskukseen pääsee 
vain henkilö, jonka oma reservipiiri on ilmoittanut kilpailuun kilpailijaksi tai kilpailijan huoltajaksi, joka 
kuuluu kilpailujärjestäjän omaan henkilöstöön tai joka kutsuvieraana on saanut kilpailujärjestäjältä 
pääsyn alueelle. Suosittelemme varaamaan noin 10-15 minuuttia ylimääräistä matka-aikaa sen 
varalta, että kulunvalvontapisteelle syntyy jonoa. Emme voi vaikuttaa mitenkään Puolustusvoimien 
kulunvalvonnan toimintaan/nopeuteen.  
 
Muut henkilöt, esimerkiksi kilpailujen seuraamisesta kiinnostunut yleisö, tai muut seurueeseen 
kuuluvat henkilöt, kuin etukäteen reservipiirien ilmoittamat kilpailijat ja heidän huoltajansa, eivät 
pääse kilpailukeskukseen.    

 
Mikäli olet reservipiirien etukäteen kilpailuihin ilmoittama kilpailija tai huoltaja, mutta 
kilpailukeskukseen sisäänpääsyssä ilmenee ongelmia, ota yhteys kilpailun turvapäällikköön (ks. 
Yhteystiedot).  
 
Kilpailukeskukseen saavuttaessa liikenteenohjaus ohjaa saapujat pysäköintialueelle. 
Pysäköintialueelta on opastus kilpailutoimistoon ja ilmoittautumispaikalle. 

 
Ilmoittautuminen kilpailukeskuksessa 

Ilmoittautumispiste avataan kilpailutoimiston yhteydessä molempina kilpailupäivinä klo 07.00. 
Saavuttuaan kilpailukeskukseen kukin kilpailija ja kilpailijoiden huoltaja ilmoittautuu 
henkilökohtaisesti kilpailutoimistossa, joka sijaistee kilpailukeskuksen keskellä Kyrönpirtissä 
(ampumaradan paviljonki).  
 
Kilpailupäivänä kilpailijan ja hänen mahdollisen huoltajansa tulee ilmoittautua kilpailukeskuksen 
ilmoittautumispisteessä vähintään 30 minuuttia ennen kilpailijan kilpailupäivän ensimmäiselle 
lajille ilmoitetun eränsä alkamisajankohtaa. 
 
Mikäli kilpailupäivänä kilpailijan ensimmäisen kilpailulajin ammuntaerän ilmoitettu 
alkamisajankohta on klo 14.00 tai sen jälkeen, kilpailijan ja hänen mahdollisen huoltajansa tulee 
ilmoittautua joka tapauksessa kilpailukeskuksen ilmoittautumispisteessä viimeistään klo 13.30 
mennessä. Kilpailupäivän ilmoittautumisten vastaanotto ilmoittautumispisteessä päättyy klo 14.00.  
 
Kilpailupäivänä kilpailijan on oltava perillä omalle ammuntaerälleen määrätyn ampumapaikan 
luona ja ilmoittauduttava ampumapaikan toimitsijalle viimeistään 20 minuuttia ennen 
kysymyksessä olevalle ammuntaerälle ilmoitettua alkamisaikaa.  
 
Kilpailijat esittävät 

 Henkilöllisyystodistus 
 Jäsenkortti (joko Suomen Reserviupseeriliitto RUL tai Reserviläisliitto RES) tai muu kirjallinen 

selvitys voimassa olevasta joko RUL tai RES jäsenyydestä  



 Kirjallinen selvitys henkilökohtaisen ampumaturvavakuutuksensa voimassaolosta (joko SAL, 
RES, RUL tai MPKL); pääsääntöisesti selvitys on omalla nimellä oleva jäsenkortti, josta 
ilmenee myös voimassa oleva ampumaturvavakuutuksesi 

 Mikäli oma reservipiirisi ei ole jo huolehtinut sinua koskevien henkilökohtaisten kilpailujen 
osallistumismaksujesi maksamisesta etukäteen, maksukuitti itse maksamiesi kilpailun 
henkilökohtaisten osallistumismaksujesi maksamisesta 

Kilpailujoukkueet (yksi kilpailujoukkueen jäsen yhteisesti koko kilpailujoukkueensa puolesta)  
 Kilpailujoukkueen ilmoittautumislomake (ellei ole toimitettu jo reservipiirin ilmoittautumisen 

yhteydessä) 
 Maksukuitti suoritetusta joukkuekohtaisesta kilpailun osallistumismaksun maksamisesta 

Huoltajat esittävät  
 Henkilöllisyystodistus  

Kilpailijat saavat  
 Henkilökohtaisella kilpailijanumerolla olevan kilpailurannekkeen  
 Kilpailun käsiohjelman  
 Mahdolliset muut kilpailuun liittyvät dokumentit/tarvikkeet/ohjeet 

Huoltajat saavat  
 Kilpailun käsiohjelman  

 
Mikäli kilpailija ei pysty ilmoittautuessaan osoittamaan ja selvittämään 

 voimassa olevaa RUL tai RES jäsenyyttä 
 henkilökohtaisen ampumavakuutusturvansa voimassaoloa, tai  
 henkilökohtaisen osallistumismaksun maksusuoritusta (mikäli reservipiiri ei ole huolehtinut 

kilpailijan maksujen suorittamisesta), tai  
hän ei pääse osallistumaan kilpailun ammuntoihin.  
 
Mikäli kilpailujoukkue ei pysty ilmoittautuessaan osoittamaan joukkuekohtaisen osallistumismaksun 
maksusuoritusta, kilpailujoukkue ei pääse mukaan joukkuekilpailuun.  
 
Mikäli kilpailija tai huoltaja ei halua, että kilpailujärjestäjän kilpailutapahtuman aikana otetuissa 
tavanomaisissa tapahtumavalokuvissa julkaistaan osaltaan myös hänen kuvansa, ilmoittautumisen 
yhteydessä hän saa asuunsa kiinnitettäväksi merkkinauhan/-tarran. Merkkinauhaa-/tarraa käyttävät 
kuvansa julkaisemisen kieltäneet henkilöt pystytään huomioimaan tapahtuman valokuvien 
käsittelyssä ennen kuvien julkaisua.  

 
Kilpailujen viralliset avajaiset lauantaina 10.09.2022  

Paikka on Kyrönpirtin (ampumaradan paviljonki) vieressä oleva lippuaukio. Avajaisten tarkempi 
ohjelma ilmenee ilmoittautuessa saatavasta kilpailujen käsiohjelmasta. Avajaisissa muun muassa 
annettaan kilpailijoille ja huoltajille suullisia ohjeita ja neuvoja toiminnasta kilpailukeskuksessa.  

08.10 Järjestäytyminen neliriviin avajaispaikalle Kyrönpirtin viereiselle aukiolle 
08.15 Kilpailun avajaiset alkavat  
08.40 Kilpailun ajajaiset päättyvät  
09.00 Kilpailun ammunnat alkavat 

 
Kilpailupäivän avajaiset sunnuntaina 11.09.2022 

Paikka on Kyrönpirtin (ampumaradan paviljonki) vieressä oleva aukio. Avajaisissa annettaan 
kilpailijoille ja huoltajille suullisia ohjeita ja neuvoja toiminnasta kilpailukeskuksessa.  

08.25 Järjestäytyminen neliriviin avajaispaikalle 
08.30 Kilpailupäivän avajaiset alkavat  
08.40 Kilpailupäivän ajajaiset päättyvät  
09.00 Kilpailun ammunnat alkavat 

 
Kilpailun turvallisuussuunnitelma 

Kilpailun turvallisuussuunnitelma on tutustuttavissa kilpailukeskuksen kilpailutoimistossa.  
 
Kilpailun ensiapupiste sijaitsee kilpailutoimiston yhteydessä Kyrönpirtissä.  
Vakavissa henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa hätäkeskuksen numero on 112.  



 
Kukin kilpailija ja huoltaja vastaavat omasta kuulon- ja näönsuojauksestaan omilla, mukanaan 
tuomillaan suojaimilla.  
 
Kulloinkin voimassa olevia viranomaisten COVID-19 -määräyksiä ja suosituksia noudatetaan. Mikäli 
olet sairas, älä saavu kilpailuun.  

 
Kilpailujen aikataulu ja eräluettelot  

Kilpailun eräluettelot ovat tutustuttavissa RESUL ry:n kotisivuilla (www.resul.fi), kilpailujen omilla 
kotisivuilla sekä kilpailukeskuksen kilpailutoimistossa. Tarkista eräluetteloista, että niiden mukaan 
olet pääsemässä osallistumaan kaikkiin niihin lajeihin, joihin olet ilmoittautunut.  

 
Ammunnat ja asetarkastukset  

Turvalipun käyttö on joka lajissa pakollinen! 

Ammunnoissa ei ole osumanäyttöä. 

Laukaisuvastuksen voi ampuja tarkastaa ennen ammunnan alkua. Mittalaatikko on myös kilpailijoiden 
käytettävissä. 

Kunkin ammutun erän jälkeen arvotaan viisi (5) erässä ampuneen kilpailijan asetta asetarkastukseen. 

Kilpailun tulokset  
Kilpailun tulokset julkaistaan lajeittain  
• viipymättä niiden valmistumisen jälkeen kilpailutoimiston vieressä olevalla tulostaululla 

(paperitulosteet) 
• kilpailupäivän osalta sen päättymiseen mennessä kilpailun omilla kotisivuilla 
• Kilpailujen jällkeen RESUL ry:n kotisivuilla www.resul.fi > Tulokset.  

 
Palkinnot ja palkintojen jako 

Yksilökilpailussa kunkin lajin kolme parasta ampujaa palkintaan henkilökohtaisilla mitaleilla.  
Joukkuekilpailussa palkitaan kolme parasta joukkuekilpailun kilpailujoukkuetta.  
Erikoispalkinnot (yksilölle) ovat: 
• 1-Paras pistooliampuja: kaikkien kolmen pistoolilajien yhteistulos. 
• 2-Paras kivääriampuja: Pienoiskivääri 60ls makuu + Pienoiskivääri 3x20ls + Kivääri kenttä 

10+10+10 

Kiertopalkinto parhaalle reservipiirille:  
• Yleismestaruus 

 
Palkintojenjakotilaisuudet 

Palkintojenjakotilaisuus järjestetään laji- ja sarjakohtaisesti sen jälkeen, kun palkintojenjaon kohteena 
olevan lajin sääntömääräinen protestiaika on umpeutunut (tai mahdolliset tehdyt protestit on 
ratkaistu). Mikäli palkittava yksilökilpailija, palkittava kilpailujoukkue tai kiertopalkinnolla palkittavan 
tahon edustaja eivät ole enää paikalla kilpailukeskuksessa palkintojenjakotilaisuuden aikana, 
kilpailunjärjestäjä toimittaa hänen/heidän palkintonsa kunkin palkinnonsaajan omalle reservipiirille 
edelleen palkinnonsaajalle/-saajille toimitettavaksi tai heidän kanssaan luovutuksesta sovittavaksi. 

 
Doping-testaus 

RESUL:n sääntöjen mukaisesti. 
 
Vesihuolto 

Kilpailukeskuksessa ei ole valmista vesijohtoa juomavedenjakelua varten, vaan kilpailujärjestäjä 
toimittaa kilpailukeskukseen juomavettä säiliöissä ja se on kilpailijoiden vapaasti saatavissa esim. 
juomapullojen täyttöön. Suosittelemme ottamaan varalta mukaan oman valmiiksi täytetyn vesi- tai 
juomapullon tai pari. Myös kisakanttiinista saa ostettua erilaisia juomia.  

 
 

http://www.resul.fi/
http://www.resul.fi/


Kilpailukeskuksen palvelut  
Kilpailun INFO-piste sijaitsee Kyrönpirtissä sijaitsevassa kilpailutoimistossa.  
Kilpailutoimisto on avoinna molempina kilpailupäivänä klo 07 alkaen kunkin kilpailupäivän toimintojen 
päättymiseen saakka.  

 
Kanttini sijaitsee kilpailutoimiston yhteydessä Kyrönpirtissä. Kanttiinin tuotteet eivät sisälly kilpailun 
osallistumismaksuun. Kanttiini on avoinna molempina kilpailupäivinä klo 06.30 alkaen kilpailupäivän 
toimintojen päättymiseen saakka. Maksuvälineenä ensisijaisesti käteinen. Kanttiini varautuu myös 
korttimaksumahdollisuuteen, mutta alueen tietoliikenneyhteyksien kunnosta johtuen siinä saattaa 
olla ajoittain esteitä/katkoja.  
 
Lounasaikaan ruokamyynnistä on saatavasti monipuolisesti juomaa ja ruokaa isompaan ja 
pienempään tarpeeseen.  
 
Kanttiinin tuoteluettelot/-hinnastot sekä ruokamyynnin ruokalistat/-hinnastot ovat tämän ohjeen 
liitteenä!  
 
Roskia varten alueella on useita roskakoreja/-pusseja. 

 
WC:t ovat alueella olevat bajamajat (useita). Vesivessaa ei ole käytettävissä.  

 
Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on kilpailujen ajan jatkuva ensiapupäivystys. Ensiapupiste on kilpailutoimiston 
yhteydessä.  

 
Protestit/vastalauseet  

Menettely RESUL kilpailusääntöjen mukaisesti. Asiakirjojen vastaanottopisteenä toimii 
kilpailutoimisto.  

Vaatetus  

Asu vapaa, mutta kilpailun teemaan ja henkeen nähden asiallinen. Mikäli päätät käyttää sotilasasua, 
kilpailukeskuksessa vain suomalaisten sotilaspukujen M91 ja M05 ohjesäännön mukainen käyttö on 
sallittu. 

Liitteet / MIKKELI  
• Kilpailukeskuksen kartta  
• Kanttiin tuoteluettelo/-hinnasto 
• Ruokamyynnin ruokalistat/-hinnastot  
• Joukkuekilpailun kilpailujoukkueen ilmoittautumislomake 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



RESUL RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT  
9.-11.09.2022 MIKKELI JA KOUVOLA  
Mikkelin kilpailut  

  

KILPAILUJOUKKUEEN ILMOITTAUTUMINEN JOUKKUEKILPAILUUN  

 

KILPAILUJOUKKUEEN NIMI:        

RESERVIPIIRI:         

SARJA:   H  ____________ (K/E) 

H50    (K/E) 

D   (K/E) 

KILPAILUJOUKKUEEN JÄSENTEN NIMET: 

Johtaja  1.      

Jäsen  2.      

Jäsen  3.      

MUUTA: Tiedossamme on sääntöjen määräys, jonka mukaan 25 m pistoolin H-sarjan 
joukkueessa ampuvan aseen tulee täyttää SAL:n H-sarjan lajisäännöt. 

ILMOITTAUTUMISEN JÄTTI JA JOUKKUEEN YHTEYSHENKILÖNÄ TOIMII:  

Allekirjoitus:        

Nimi:        

Puhelin:        

Sähköposti:        

 
KILPAILUJÄRJESTÄJÄN MERKINTÖJÄ: 
Saapui pvm:    
Saapui klo:    
Vastaanottaja:    
 

 



RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUJA 2022 JÄRJESTÄMÄSSÄ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Mikkelin Reserviläiset ry 
 
 
 
 

Kangasniemen Reservinupseerit ry 
Kangasniemen Reserviläiset ry 
Ristiinan Reservinupseerit ry 
Savonlinnan Reserviläiset ry 

 

Suur-Savon 
Reserviupseeripiiri ry 

Suur-Savon 
Reserviläispiiri ry 


