
SRA Kalakukkocup 3/2019 – 14.8.2019 Päivitetty kilpailukutsu 

 

SRA-toimikunta on päivittänyt uudelleen ohjeistusta.  

SRA-TOIMIKUNNAN PÄIVITETTY OHJEISTUS PISTOOLINKOTELOISTA, suora linkki: 

https://resul.fi/sra/sra-toimikunnan-paivitetty-ohjeistus-pistoolinkoteloista/ 

 

Noudatamme tässä kilpailussa em. uutta ohjeistusta. Myöhemmin julkaistavissa SRA Kalakukkocup 

3/2019 rastikuvauksissa on huomioitu, että varusteina esim. vyöllä kannettavia pistoolikoteloita ei 

tarvita kilpailussa. Ampujalla on kuitenkin oltava käyttämilleen aseille suojat, esim. aselaukut, joissa 

aseita voidaan turvallisesti kuljettaa kilpailualueella. 

 

-- 

 

Kilpailu järjestetään Rautalammilla Tervaharjun ampumaradalla, Pakarilantie 54, lauantaina 7.9.2019 ja 

sunnuntaina 8.9.2019. 

 

Kilpailu toimii osakilpailuna Pohjois‐Savon reserviupseeri‐ ja reserviläispiirien SM 2020 ‐edustajien 

valinnassa. 

 

Kilpailussa ammutaan seitsemän (7) rastia: kolme kiväärillä, kolme pistoolilla ja yksi haulikolla. Maksimi 

ampumaetäisyys on kiväärillä noin 130 m ja pistoolilla noin 35 m. Haulikoissa saa käyttää ainoastaan 

täyteispatruunoita. 

 

Rastikuvaukset julkaistaan SSI –ilmoittautumissivulla ja Vihmassa viikko ennen kisapäivää. 

 

Minimikaliiberit ovat sääntöjen mukaiset. Laina-aseita (Sabre AR-15, Glock) on käytettävissä 

patruunakustannuksilla. Lainakalusto on varattava viimeistään viikko etukäteen kilpailun johtajalta. 

 

Saavuttuasi kilpailualueelle, hae asetarkastuslomake Tulos-/kilpailutoimistosta. Kaikki aseet tarkastetaan. 

Kun aseesi on tarkastettu, esitä tarkastuslomakkeesi kilpailutoimistossa ilmoittautumisesi yhteydessä. 

 

Kilpailu alkaa lauantaina 7.9.2019 seuraavasti: 

- Asetarkastus klo 9:30-10:00. Ampujien ilmoittautuminen 10:00. Ampuminen alkaa klo 11:00. 

- Kilpailupäivänä max. 25 ampujaa, joihin toimitsijat etusijalla: 

o Ryhmä 1, SSI:ssä Squad 1, “Toimitsijat Lauantai”: max. 15 ampujaa 

o Ryhmä 2, SSI:ssä Squad 2, “Kilpailijat lauantai”: max. 10 ampujaa. 

 

Sunnuntaina 8.9.2019 ryhmäkohtaiset aikataulut: 

- Ryhmä A, SSI:ssä Squad 3, “Kilpailijat sunnuntai aamupäivä”: max. 20 ampujaa: Asetarkastus klo 7:00-

7:30. Ilmoittautumiselle on kilpailukanslia auki klo 7:30 – 8:15. Ampuminen alkaa klo 8:30. 

- Ryhmä B, SSI:ssä Squad 4, “Kilpailijat sunnuntai iltapäivä”: max. 20 ampujaa: Asetarkastus klo 11:00-

11:30. Ilmoittautumiselle on kilpailukanslia auki klo 11:30 – 12:15. Ampuminen alkaa klo 12:30. 

https://resul.fi/sra/sra-toimikunnan-paivitetty-ohjeistus-pistoolinkoteloista/


 

Alueella A ammutaan 3 kpl rastia kuumana: Kivääri 26 lks, pistooli 16 lks, pistooli 16 lks. 

Alueella B ammutaan 4 kpl rastia kuumana: Kivääri 14 lks, kivääri 18 lks, haulikko 14 lks, pistooli 26 lks.  

 

Kilpailualueella on nuotio taukotilassa ja kahvitarjoilu (sisältyy ilmoittautumismaksuun). Ampuminen 

päättyy viimeistään klo 18:00 mennessä. 

 

Ilmoittautuminen 

Kilpailijoiden tulee ilmoittautua kilpailuun ennakkoon Shoot’n Score It kautta. Kun sinut on hyväksytty 

kilpailuun SSI:ssä, muista käydä valitsemassa Ryhmäsi/Squadisi. HUOM! Kilpailuun ei pääse ilman SSI-

ilmoittautumista! 

Linkki SSI –sivulle: https://shootnscoreit.com/sra/match/9280/ 

 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu kilpailuun on 35 euroa, josta palkintomaksun osuus on 5 euroa. Maksu tapahtuu 

käteisellä ilmoittautumispaikalla. Varaa mukaasi tasaraha! Kilpailuun osallistuvilta toimitsijoilta ei peritä 

osallistumismaksua. 

 

SRA-status ja vakuutus 

Kilpailijoiden tulee olla SRA-kurssin suorittaneita. SRA-ampujan kortin puuttuessa ampujalla tulee olla 

kurssijohtajan todistus. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa oleva Reserviläisen ampumaturva tai 

SAL-kilpailulisenssi. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijoilta tarkastetaan SRA-status ja vakuutus. 

 

Kilpailun johto 

 

Kilpailun johtaja 

Esa Kemppainen 

kemppes2X@gmail.com 

040 8080 704 

 

Kilpailun ratamestari 

Tero Hemming 

tero.hemming@gmail.com 

040 5525 686 

 

Tiedotus 

Verify-lista ja tulokset julkaistaan SSI-palvelussa. KalakukkoCupin cup-tulokset ja tuloslaskennan 

periaatteet julkaistaan osoitteessa http://www.vihma.fi/kkc 

 

Tervetuloa kilpailuun! 
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