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Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry
Kouvola

Kilpailukutsu
26.4.2015

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITTO RY:N AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
VEKARANJÄRVELLÄ KOUVOLASSA 8.8.2015
TERVETULOA!
Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry järjestää SRTL:n ampumamestaruuskisat Karjalan Prikaatin ja
Kymenlaakson koulutus- ja tukiyksikön tukemana Vekaranjärvellä 8.8.2015. Ammuntojen nimi on
Falling Plates SM-kisat 2015, MPK:n kurssinumero 0800 15 12019.
Karjalan Prikaatin komentaja toimii kilpailun suojelijana.

Kilpailun johtaja:

Mikko Räinä

KYMLRT

Karjalan Prikaatin valmistelija:

majuri Jukka Koukkari

KARPR

Taisteluvälinemies:

asentaja Ari Tyrväinen

KARPR

Ohjelma

Perjantai 7.8.2014
Pitkämatkalaisten saapuminen.
Ilmoittautuminen ja majoittuminen kasarmiin 4 klo 18 alkaen. (perjantaina saapuvia
ampujia pyydetään saapumaan alueelle aikaisintaan klo 16.00, jotta KARPR:n valapäivän järjestelyt
ehditään purkamaan.)

Ohjeet ja opastus pääportilla.
Lauantai 8.8.2014

klo 7.30 Ampujien kokoontuminen radalle 3
klo 8.00 Avajaiset ampumaradalla
- ryhmittyminen muotoon ampumaratakohtaisesti
(varmistetaan, että jokainen ampuja on menossa oikealle radalle, jokaisella pitää olla
täytettynä lomake ” Puolustusvoimat hyväksyminen osallistujaksi ampumakilpailuun”.
LIITE 7)

- lipunnosto, puheet ja puhuttelut
- kiertopalkintojen luovutus järjestäjille
Klo 8.20 Aseiden jako ja puhdistus radoittain
Klo 9.30 Kohdistus ja rynnäkkökivääriammunta ( 5+5+5 ja 10+10 ls)
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Klo 12-13 Ruokailu varuskuntaravintola Linna
Klo 13-16 Falling Plates ammunta
Klo 17.00 (tai heti kun valmista) Palkintojen jako Falling Plates radalla,
jonka jälkeen kotimatkat
Aseet

Kaikki ampuvat järjestäjien varaamilla aseilla, rynnäkkökivääri M 95. Omien aseiden
käyttö on ehdottomasti kielletty.

Sarjat

Yhdistyksestä voi osallistua henkilökohtaiseen kilpailuun enintään kymmenen
henkilöä sarjaa kohden, sarjat Y / Y50 / D. (sarja D, jos vähintään viisi naista).
Falling Plates kilpailuun voi osallistua maksimissaan kolme kolmehenkistä
joukkuetta/yhdistys sarjaa kohden ja lisäksi yksi henkilö varamiehenä joukkuetta
kohden (sääntömuutos 2014). Yli 50-vuotias ja/tai nainen voi kuulua myös yleiseen
sarjaan Y.
Yhdistykset ilmoittavat välittömästi, viim 12.30 mennessä rk 10+10 ls ammuntojen
jälkeen Falling Plates joukkueiden kokoonpanot (jokaisen ampujan etunimi ja
sukunimi) erikseen jaettavalla lomakkeella järjestäjien osoittamaan paikkaan.
Yhdistysten joukkueiden varamiehet voivat halutessaan muodostaa omaaloitteisesti sekajoukkueita tai antaa nimet järjestäjille em. ilmoittautumisen
yhteydessä, jolloin järjestäjä muodostaa halukkaille sekajoukkueita. Sekajoukkueet
ovat epävirallisia, eivätkä osallistu kilpailuun liiton mestaruudesta. Sekajoukkueiden
järjestys ratkaistaan karsintakierroksen jälkeen ennen varsinaisia cup-kierroksia.

Kilpailusäännöt
Omien ampumakiikareiden käyttö kohdistuksessa sekä kilpailussa on kielletty.
Ammunnoissa noudatetaan SRTL ry:n laatimia sääntöjä (LIITTEET 1 ja 2) ja
ampumatapahtumaohjetta (LIITE 4). Lisäksi kisoissa kilpaillaan jäsenyhdistysten
välisestä yleismestaruudesta (LIITE 3).
Rynnäkkökivääriammunnassa (RK3) 10+10 ls ampumamatka on 150 m.
Kilpailun ratajärjestelyistä johtuen Falling Plates ampumamatka on 100 m.
Erillistä kohdistusta ei ole aikataulusyistä yksipäiväisessä kilpailussa mahdollista
järjestää.
Falling Plates -kilpailussa ammutaan sääntöjen mukaisesti aika-ammunta ja sen
jälkeen karsintakierros. Karsintakierroksella paras / parhaat joukkueet saavat
lepovuoron ja muut jatkavat fp-sääntöjen kaavion mukaan, jotta päästään
lopulliseen, cup-kilpailun mahdollistavaan joukkuemäärään (yleensä 8, 16 ).
Karsinnasta putoajat sijoittuvat tulosluettelossa cup-joukkueiden jälkeen aikaammuntojen aikojen osoittamaan paremmuusjärjestykseen.
Eli jokainen fp-joukkue pääsee ampumaan vähintään kaksi kertaa.
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Huolto

Osallistumismaksu 20 eur kattaa ruokailut. Kilpailujoukkueet varaavat ruokailun
ilmoittautumisen yhteydessä.
Lauantaina lounas tarjotaan varuskuntaravintola Linnassa klo 12.00 alkaen
(kilpailijoiden aseet viedään / jätetään ruokailun ajaksi vartioituun paikkaan FPradalle). Päivällinen (matka-eväspussi) jaetaan Falling Plates ammuntojen aikana ja
päätyttyä FP-radalla klo 14 – n. 16. välillä. Eväspussin hakijat kirjataan ylös.
Sotilasvarusteita ei jaeta kilpailijoille.
Huom! Kasarmimajoitus vain perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Varuskunta-alueella on ehdoton alkoholikielto. Alkoholin tuonti ja päihtyneenä
esiintyminen johtaa välittömästi varuskunta-alueelta poistamiseen. Yksikin tapaus
vaarantaa SRTL:n ja Puolustusvoimien fp-yhteistyön jatkumisen!
Pitkämatkalaisia varten on neuvoteltu majoituspaketti Sokos Hotel Vaakunaan
Kouvolan keskustaan, varaukset merk ”Rauhanturvaajien mestaruusammunnat”.
Sotilaskotiauto on ampumaradalla 8.8. klo 12.00 - 16.00. Sotilaskotiautossa asiointia
varten kannattaa varata käteistä mukaan. Varuskunnassa on pankkiautomaatti.

Ilmoittautuminen
MPK:n tietojärjestelmään Falling Plates SM-kisat 2015 nro 0800 15 12019.
Liitteessä 5 on ohje kirjautumisesta MPK ry:n kurssille.
LISÄKSI Yhdistykset lähettävät 31.7.2015 mennessä liitteenä 6 olevan
ilmoittautumislomakkeen täytettynä järjestäjille s-postiosoitteeseen
fpkymenlaakso@gmail.com tai Aki Laasonen Aarnenkatu 2 B 18 49400 HAMINA
Myös varahenkilöt pitää samalla ilmoittaa, koska jälki-ilmoittautuminen em päivän
jälkeen ei ole mahdollista.
Huom! Osallistumismaksun jokainen ampuja maksaa itse MPK ry:n lähettämällä
laskulla. Mikäli yhdistys haluaa maksaa osallistumismaksun, tehköön sen suoraan
ampujalle sen jälkeen, kun tämä on maksanut laskun MPK:n tilille.
Ampumaturva
Pääesikunnan hallinnollisen määräyksen mukaan kilpailuun osallistujien vakuusturva
ei perustu sotilastapaturmalakiin. Kilpailuun osallistujalla on oltava voimassa oleva
henkilökohtainen, tai työnantajan vakuutus, joka kattaa harrastustoiminnan piirissä
ampumavahingot tai hänen on kuuluttava vaihtoehtoisesti järjestön
ryhmävakuutuksen piiriin
Esimerkkejä hyväksyttävistä vakuutuksista:
- Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi
- Reserviläisten ampumavakuutus,
http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön/vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka
kattaa ampumavahingot urheilu- ja kilpailutoiminnassa.
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-

Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä
vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole
riittäviä).
- Työnantajan vakuusturva.
- Tosite maksetusta vakuutusturvasta tarkastetaan ennen aseen jakoa.
Ilman ampumaturvaa ei voi osallistua ammuntoihin.

Eräluettelot
Eräluettelot lähetetään yhdistysten ilmoittautumislomakkeessa ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen 4.8.2015 alkaen. Yhdistysten ampujavastaavat tiedottavat
ampujille ennen kisaa, että nämä varmuudella tietävät oman ratansa ja
ampumapaikan numeron!

Lisätietoja: Kilpailunjohtaja Mikko Räinä, 040 825 5666
Ampumavastaava Aki Laasonen, 0400 240273
KYMLRT:n nettisivuilla: http://www.rauhanturvaajat.com/falling-plates-2015/
Sivuille päivitetään ammuntoihin liittyvää tietoa ja muuta tapahtumaan liittyvää ja
sitä tukevaa oheis- ja ohjemateriaalia.

Tervetuloa Vekaranjärvelle!

LIITTEET
LIITE 1: Rynnäkkökivääriammunnan säännöt (SRTL)
LIITE 2: Falling Plates -ammunnan säännöt (SRTL)
LIITE 3: Liiton yleismestaruuskilpailunsäännöt (SRTL)
LIITE 4: Liiton ampumatapahtumaohje (SRTL)
LIITE 5: Ohje kirjautumisesta MPK ry:n kurssille (MPK)
LIITE 6: Ilmoittautumislomake (KYMLRT)
LIITE 7: Puolustusvoimat, Hyväksyminen osallistujaksi ampumakilpailuun
-lomake
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