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PÄIJÄT-HÄMEEN RESERVIPIIRI  KUTSU   
 
 
Lahti  5-6.06.2021 

 
 
 
 
RESERVILÄISURHEILULIITON PERINNEASE SM KILPAILU 2021 
  
Yleistä 

Päijät-Hämeen reservipiiri kutsuu Reserviläisurheiluliiton SM perinne-
asekilpailuihin Lahteen 5-6.06.2021. 
Kilpailupaikka on Panssariprikaatin ampuma-rata Hälvälässä. 
 
Kilpailun johtajana toimii Juha Tarnanen. 
 
 
 
Kilpailu alkaa Lauantaina5.6 klo 9.00, asetarkastus klo8.30 alkaen kil-
pailupaikalla.  
Sunnuntaina 6.6 kilpailu alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 18.00 mennessä. 
Asetarkastukset suoritetaan ennen erän alkua ampumapaikalla. 
 

Huomio  300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliberi 7,62mm 
 
Lajit 
Lauantai 5.06.  
  Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 150m 3-asentoinen 10+10+10 ls. 
  Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls 
  Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 30 ls. 
 
 
Sunnuntai 6.06. Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls 
  Perinnekivääri (sääntö 4.1 A) 150m(kenttä) 10ls makuu+10ls pysty 

 
Sarjat 

H, H 50, H 60, H70 / N ja N 50 sekä joukkuekilpailu joka lajissa. Jouk-
kueeseen voi ilmoittaa 3 kilpailijaa, kaikki 3 otetaan huomioon tulokses-
sa. Piiri voi lähettää useampia joukkueita. Huom. Kilpailija voi kilpailla 
vain yhdessä sarjassa/laji. 
 
 

Osallistumismaksu 
25€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua. Maksu 21.05.2021 men-
nessä oltava suoritettu piirin tilille.  
Päijät-Hämeen reservipiiri Osuuspankki FI8856100720069690 
Viite, perinne-ase 2021 

 
 
Ilmoittautumiset 

Vain piirit ilmoittavat kootusti osallistujansa kirjallisesti 15.5.2021 men-
nessä sähköpostilla markopatrakka@phnet.fi  

                                       Yksittäisten jäsenyhdistysten ilmoittautumisia ei noteerata.    

mailto:markopatrakka@phnet.fi
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                                       Ilmoittautumisessa tulee olla kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri, 
  ilmoittajan yhteystiedot                 
 

Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan 15.5 mennessä. Jälki-
ilmoittautuneita otetaan tilan salliessa 16.5.lähtien. Jälki-
ilmoittautumismaksu on 50€ / laji  
  
Ratakapasiteetista johtuen rajataan osallistujien lukumääräksi 150m:n 
kivääriammuntaan 112 ampujaa ja 300m kivääriammuntaan 200 
ampujaa. Pistooli koulu 90 ampujaa sekä kuvio 90 ampujaa, Kent-
täammuntaan 90 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Eräluettelot ja muut kilpailua koskevat ohjeet lähetetään 
kaikkiin reserviläispiireihin viikko ennen kilpailua. Piirit huolehtivat in-
formoinnista kilpailijoilleen. Jokaiselle piirille on vähintään yksi joukkue-
paikka per laji.  

 
  

Muuta 
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.  
Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite siitä, että on jonkin reserviläisjärjes-
tön tai killan jäsen. Aseen hallussapitoluvat mukaan. Vakuutus doku-
mentit tullaan tarkastamaan ennen 
kilpailun alkua, ja tarpeen tullen hallussapitolupa. Jos vakuutus puuttuu, 
niin kilpailija ei ammu. 
 
Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä. Rata-
kaukoputkien käyttö on sallittu. Omat ampuma-alustat mukaan!! 
Radalla on mahdollisuus kenttämuonitukseen sekä bufettipalveluihin 
omakustannus hinnoin. 
 
Kilpailumaksua ei makseta takaisin, jos ampuja ei ole peruuttanut 
osallistumista 30.5.2021 mennessä. 
 
Rata-alueella ei voi yöpyä. 

 
Kilpailijoiden tulee perehtyä tarkoin perinneaseammunnan sääntöihin ja 
noudattaa niitä! 
 
Kilpailunjohtaja Juha Tarnanen 0400-554313 

 
Lisätietoja kilpailuista antaa Marko Patrakka markopatrakka@phnet.fi 
tai 050-5570761 

 
 

Tervetuloa Päijät-Hämeeseen! 
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