
RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 

Aika: 21. – 23.8.2020 

Paikka: Hälvälän ampumarata, Ampumaradantie 111, Hollola 

Lajit: 25 m pistooli, Isopistooli 

Pistooli pika-ammunta, Kivääri kenttä 10 + 10 ls 

Itselataava kenttä 10 + 10 ls, 

Paikka: Tyrrin ampumakeskus Kouvola lauantaina 22.8.2020 

Pienoiskivääri 60 ls makuu, Pienoiskivääri 3 x 20 ls, Pienoiskivääri 2x30 ls  

Pienoiskiväärilajit ammutaan elektronisiin tauluihin. 

Sarjat 

 H/D, H/D 50, H/D 60, H/D 70, H/D 75 ja H/D 80 

Sarja toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kolme. 

Ilmoittautuminen 

Kilpailujen sääntöjen mukaan piirillä, jonka muodostavat saman maakunnan RUL ja RES piirit yhdessä, on 

mahdollisuus ilmoittaa yhteensä enintään kuusi (6) ampujaa/laji. 

Ilmoittautuminen suoritetaan piireittäin yhteisellä lomakkeella, jonka järjestäjä lähettää piirien 

toiminnanjohtajille. Lomake palautetaan 31.7.2020 mennessä osoitteella mikko.luostarinen@resul.fi (vain 

yksi ilmoittautuminen/piiri). Ampuja voi osallistua vain kolmeen mestaruuskisalajiin. 

Huom! Ei yksittäisiä eikä jälki-ilmoittautumisia. Vain piirin ilmoittautuminen otetaan huomioon. 

Vara-ampujat 

Piirit voivat ilmoittaa kaikkiin lajeihin laatimassaan rankingjärjestyksessä ampujia myös, kiintiön ”kuusi” 

lisäksi. Nämä pääsevät osallistumaan ratakapasiteetin salliessa, ellei kaikista piireistä tule täysiä kiintiöitä. 

Joukkuekilpailu 

Sarjat: H, H50 ja D 

Joukkueeseen ilmoitetaan kolme ampujaa, joiden kaikkien tulos huomioidaan. Joukkueet nimetään 

viimeistään ennen ensimmäisen ampujan suoritusta. 

Joukkueen nimeäminen on myös ennakkoon samanaikaisesti muun ilmoittamisen kanssa. Joukkuelomake 

liitteenä. 

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. 
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Kilpailujen ohjelma 

Perjantai 21.8.2020 

Pistoolilajit 25 M pistooli, pistooli pika sekä isopistooli sarjat H70, H75, H80  

Perjantaina ammutaan vain jos siihen on tarvetta.  

Lauantai 22.8.2020 

Kaikki sarjat pl perjantain lajit ja sarjat : 25 m pistooli, pistooli pika, 

pienoiskivääri 60 ls makuu, pienoiskivääri 3x20, pienoiskivääri 2x30 TYRRI 

Sunnuntai 23.8.2020 

Kaikki sarjat pl perjantain lajit ja sarjat: Isopistooli ja molemmat kenttä-ammunnat. 

Järjestäjät pidättävät oikeuden aikataulumuutoksiin kilpailijamäärän vaatiessa. 

Osanottomaksut 

Osanottomaksu, 25 euroa/ampuja/laji ja 25 euroa/joukkue, maksetaan piireittäin tilille Päijät-Hämeen 

Reservipiiri ry Osuuspankki FI8856100720069690. Maksu pitää olla tilillä 10.8.2020 mennessä. Viestinä 

Hälvälä 2020. 

Eräluettelot 

Lähetetään ilmoittautuneille piireille sähköpostilla ja julkaistaan ResUL:n nettisivuilla 10.8.2020. 

Jäsenyys ja vakuutus tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. 

Dopingtestaus RESUL sääntöjen mukaisesti. 

Kilpailujen aikana Hälvälässä on mahdollisuus majoittua esim. matkailuautossa tai parakissa. Varaukset 

tulee ilmoittaa etukäteen vastaavalle Mikko Luostarinen mikko.luostarinen@resul.fi   

Kilpailunjohtaja Arto Tapiomaa 040-5307069 

TA Marko Patrakka 050-5570761 HOLLOLA 

TA Jarmo Enblom Pienoiskivääri 0400-726327 TYRRI 

 

TERVETULOA HOLLOLAAN JA TYRRIIN  
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