
TYRJÄ 1941
SRA + “Perinne SRA” (PSRA) -kisa 10.10.2021, Muukon ampumakeskus, Lappeenranta. Kisa on 
hybridikisa eli samanaikaisesti ammutaan molemmat samoilla rasteilla ja tulokset tulee samaan 
listaan. Kisassa on erikoisluokkia ja tarkentavia sääntöjä, jotka on eritelty alla.

SRA Luokat: Vakio/Avoin.
SRA Sarjat: Y50, Naiset, Tulokas, 7.62, TST, TST Kylmä Sota
-TST: SRA tekninen liite.
-7.62: 7.62x39, 7.62x51, 7.62x54r, 7.5x55, .30-06.
-Tulokas: Korkeintaan 2v vanha SRA -kortti.
-TST Kylmä Sota: kuten TST seuraavin muutoksin. Ajanmukainen ja maakohtainen aseistus, vaatetus ja varustus. 
Optiikka tulee olla ajanmukainen. Varustuksella ei painovaatimusta. Ampujan tulee hyväksyttää kuvallisesti 
kokonaisuus ennen ilmoittautumisen hyväksymistä. Kilpailijan tulos tulee TST sarjan alle.

PSRA luokat: Kivääri TT2 (SSI=Restricted 1), Kivääri TT2+pistooli (Restricted 2), TT3 (tt3 
kivääri/kp+pistooli) (Restricted 3) Huomio! Et ilmoittaudu avoin/vakio vaan punaisella merkityt! 
PSRA sarjat: Y50, Naiset, Tulokas, TST.
-PSRA TST: kuten SRA TST seuraavin muutoksin. Ajanmukainen aseistus, vaatetus ja varustus, kivääri/kp: vähintään 3
täyttä lipasta tai 6 patruunakampaa taskuissaan, pistooli: ei pakollinen, täysi kenttäpullo, puukko/pistin, hihna, ensiside. 
Varustuksella ei painovaatimusta.
-PSRA sallitut aseet: Kaikki perinneaselistan kotimaiset ja ulkomaiset mallinmukaiset aseet ovat sallittu.
-PSRA minimikaliiperit: Kaikki perinneaselistan aseet ja niiden kaliiperit ovat sallittu poiketen normaalista SRA 9mm 
minimistä.
-PSRA pistelasku: TT2 1 osuma per taulu 2x pisteet eli A=10p, B/C=8p ja D=4p. TT3 kivääri/muuase/pistooli, 2 
osumaa per taulu kuten normaalisti.
-PSRA pistooli: Koteloitu pistooli aina virittämätön johtuen ajanmukaisten koteloiden ominaisuuksista ja aseiden 
eroista. Mikäli ampuja haluaa koteloida aseen rastin aikana tulee ilmoittaa "KOTELOIN", irroittaa lipas, tehdä kaksi 
latausliikettä, turvallinen tyhjälaukaus taululle, koteloida ase sekä sulkea mahdollinen lukittava läppä.
-PSRA pistoolirastit: Rastit, joiden kuvauksessa on pistooli voi ampua myös kiväärillä. Mikäli pistooli ammutaan 
tyhjäksi, voi rastin ampua loppuun kiväärillä. Pistoolia ei ole pakko käyttää vaikka rasti olisi pistoolirasti. Mikäli 
suorituksen aikana vaihtaa pistooliin tulee huutaa ”pistooli” ja tyhjentää kiväärin pesä, jättää lukko taakse ja tuomari 
ottaa aseen haltuun.

Sarjatuli: Sarjatulen käyttö ei ole sallittu ampumaradan sääntöjen vuoksi.

Kuuman pistoolin kotelointi: Mikäli ampuja haluaa koteloida aseen rastin aikana tulee ilmoittaa "KOTELOIN", 
irroittaa lipas, tehdä kaksi latausliikettä, turvallinen tyhjälaukaus taululle, koteloida ase ilman lipasta sekä varmistaa 
kotelon lukitus.’

Kongit: Ammuttaessa kongeja tuomari ilmaisee osuman huudolla ”OSU”. 

Maksimipistemäärä: 560+20
Minimilaukausmäärä: 99+4 (32 pistooli, 67+4 kivääri, 52+2 TT2)
Painotus: Kivääri 67.7%, pistooli 32.3%

Kisaan ilmoittaudutaan SSI:ssä. Kisamaksu 20€ paikanpäällä. 

Kisaan TARVITAAN toimitsijoita! Toimitsijat ovat vapautettu kisamaksusta!
Uudet ampujat: myös toimitsijatehtävät ovat harrastusmerkintä!

Linkki ilmoittautumissivulle:
https://shootnscoreit.com/event/22/13246/

Kisajohdon tavoittaa: laures.radalle@gmail.com tai SSI:ssä “ota yhteyttä” -toiminnolla.
Samaan osoitteeseen kyselyt aselainauksista hyvissäajoin.
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