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KILPAILUKUTSU  

Falling Plates Pohjois-Savon piirinmestaruuskilpailut 2018  

Kilpailupaikka ja aika: 

Riikinnevan ampumarata 4.8.2018, Leppävirta. Riikinnevantie 130, Leppävirta 

Kilpailun ohjelma: 

09.00-10.00 Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset 

10.00-11.00 Aseiden kohdistukset 

11.00  Kilpailu alkaa 

Aseet 

Sallitut aseet ovat puoliautomaattikiväärit, joilla suurin sallittu kaliiberi 7,62x39. Myös pienemmät 
kuten 223 Rem sallitaan. Optiset tähtäimet eivät ole sallittuja! Luotien tulee olla kuparivaippaisia 
lyijyluoteja. Läpäisevien teräsluotien käyttö on ehdottomasti kielletty. Jokaisella kilpailijalla tulee 
olla käytössään riittävästi patruunoita. Kilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä. Eriä voi 
luonnollisesti olla joukkueella useita. 

Kilpailuun on varattu Pohjois-Savon piirin aseita, joita on mahdollista lainata. Aseet on tarkoitettu 
ensisijaisesti kilpailijoille, joilla ei ole omaa asetta. 

Sarjat 

Sarjat H ja H50 Miehet ja naiset kilpailevat samoissa sarjoissa. Kilpailu on tarkoitettu Pohjois-Savon 
Resul:in alaisten yhdistysten jäsenille. Joukkueita mahtuu kisaamaan 10.  

Kilpailusäännöt 

Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien käyttö on sallittu. Lukekaa huolellisesti lajikohtaiset 
säännöt: ResUL>Säännöt> Ammuntojen lajisäännöt> Falling Plates. Ilmoittautumissivujen kautta 
löytyy myös suoralinkki sääntöihin. Huom. Sääntöjen kohdan 8 alakohdassa 2 on virhe. Lipas ei ole 
kiinnitettynä, vaan se on ampuma-alustalla.  
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Huolto 

Ampumaradan kodalla on Leppävirran Reserviupseereiden järjestämä kanttiini. Varatkaa sopivaa 
pikkurahaa mukaan. 

Ilmoittautuminen 

Joukkueet ilmoittautuvat vain ja ainoastaan oheisen lomakkeen kautta: 

https://goo.gl/forms/lCl2EtO3NcPzwUeZ2 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.7.2018. Ilmoituksen yhteydessä joukkueen johtaja ilmoittaa 
joukkueen nimen, kilpailijoiden nimet, sotilasarvot, syntymäajat ja yhdistykset sekä 
joukkueenjohtajan puhelinnumeron ja sähköpostin. 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu on 45€/joukkue. Maksu on suoritettava ennen kisapäivää tilille Leppävirran 
Reserviupseerit ry FI18 5230 0140 0059 02. Viestikenttään: Falling Plates 2018 PSPM ja joukkueen 
nimi. 

Ampumaturva 

Kilpailijalla on oltava voimassa oleva vakuutus/ lisenssi. - Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi - 
Reserviläisen ampumavakuutus - Reserviläisjärjestön / vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva 
vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu- ja kilpailutoiminnassa. Vakuutukset 
tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja ilman tositetta vakuutuksen voimassaolosta ei pääse 
kilpailemaan.  

Tiedustelut 

Kilpailunjohtaja   Asko Koponen  044-2196784 
Varajohtaja      Joonas Aholainen  045-6308286 
Tulospalvelu/ilmoittautuminen Sami Halonen  044-3021801 
 

Tervetuloa Leppävirralle! 


