
 

RESERVILÄISURHEILULIITON 

PISTOOLIAMPUMAHIIHTO- JA – SPRINTTIVIESTIMESTARUUSKILPAILUT 

Kuhmo LA 27.03.2021 klo 8.00 alkaen 

 

Kilpailupaikka: 

Kilpailupaikkana toimii Kalevalan liikuntakeskus, Väinämöinen 10. 

Opastus alkaa saavuttaessa Kuhmon keskustaan kantatietä no 76, ensimmäisestä 

liikenneympyrästä, josta kääntyminen Peuranpolulle. Matkaa Kalevalan 

liikuntakeskukseen n. 3 km. Pysäköinti on liikuntakeskuksessa. 

Kilpailutoimisto avataan kilpailukeskuksessa klo 8.00 

 

Säännöt: 

Kilpailussa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia sääntöjä. Kilpailijoilta edellytetään 

lisäksi riittävää omaa vakuutusturvaa. Dokumentti voimassa olevasta ampumaturva- 

tms. vakuutuksesta tulee esittää kilpailutoimistossa ilmoittautumisen yhteydessä 

kilpailupäivänä. 

 

Sarjat: 

H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 sekä D ja D50. Sarjoja lisätään tarpeen 

mukaan 5 v. välein. 

Sarjoissa H, H35, H40, H45 ja H50 hiihtomatka on n. 9 km, sarjoissa H55, H60, H65, 

H70 sekä D ja D50 hiihtomatka on n. 6 km. 

 Hiihtotyyli on vapaa. 

 

Ammunta: 

Ampuma-aseina sallitaan .22 cal pistooli tai revolveri, joiden liipaisimen on kestettävä 

viritettynä 1000 g paino. 

Ammunnat suoritetaan 20 m matkalta ampumahiihdon pysty-tauluihin; saa suorittaa 

kahdella kädellä ja niskahihnan käyttö on sallittu. Asetta kuljetetaan hiihdon aikana 

kotelossa tai vastaavassa suojuksessa. 

 

Kilpailun kulku parisprintti-viestissä: 

 

Aloittaja hiihtää n. 1 km, ampuu aseellaan 5 ls ja kiertää mahdolliset sakot (100m) ja 

hiihtää vaihtoon. Hiihtäjäpari toimii samoin toisella osuudella. Aloitusosuuden 

hiihtäjä suorittaa kolmannen ja hiihtäjäpari taas seuraavan viestiosuuden. Neljännen 

osuuden jälkeen molemmilla viestihiihtäjällä on vielä vuoroin hiihdettävät hiihto-

osuudet ilman ammuntaa. Jälkimmäinen viestinviejä saapuu hiihto-osuudeltaan 

maaliin. Koko ajan hiihdetään samaa, n. 1km:n rataa. 

 

Sarjat viestissä: 

 Yleinen; H/D 

 Ikäsarjat: Ikä väh. 35 v, joukkueen ikä syntymävuosien perusteella yhteenlaskettuna

 H80, H100 ja H120 

 

Ilmoittautuminen: 

Piireittäin sähköpostilla auvokarna@tulijarventuvat.fi pe 12.03.2021 mennessä 

Ilmoittautumisissa tulee olla nimi, sotilasarvo, sarja ja piiri 

 



Maksut: 

Osallistumismaksu 30 €/kilpailija tai 35 €/joukkue maksetaan piireittäin ke 17. – ke 

24.3.2021 välisenä aikana (ei ennen 17.3, mutta viimeistään 24.3.) Näin menetellen 

vältytään turhalta maksuliikenteeltä jos kilpailu joudutaan jostain syystä perumaan. 

Huom ilmoittautumisaika! Maksut suoritetaan Kuhmon reserviupseerit ry:n tilille FI10 

1058 5000 0994 30, infoteksti Pistooliampumahiihto 2021 

 

Kilpailun peruuttaminen: 

Mahdollinen kilpailun peruuttaminen sääolosuhteista tms. aiheutuen ilmoitetaan 

Kuhmon reserviupseerikerhon kotisivulla ti 16.03.2021 klo 21 mennessä. 

 

Kilpailun johtaja: Auvo Kärnä p. 044-5942757, auvokarna@tulijarventuvat.fi  

/ Tiedustelut   

 

 


