
    
 

RESUL:N RESERVILÄISAMMUNNAN SM-KILPAILUT 2018 
MIKKELISSÄ 

 

RESUL:n Reserviläisammunnan SM-kilpailut ammutaan 7.7.2018 klo. 09.00 alkaen 

Mikkelissä Kyrön-pellon ampumakeskuksessa. Osoite on Kyrön-pellontie 1 Mikkeli  

N 61.720476 ja E 27.199779 

 

Lajit RA1 ja RA2 ammutaan itselataavalla kertatuli kiväärillä, cal. 5,45–8,00 mm. 
Lajit RA3 ja RA4 ammutaan väh. 9 mm pistoolilla. 
Tarkemmat säännöt ovat osoitteessa www.resul.fi Etusivu Säännöt Ammunta – 
lajisäännöt Palvelusammunta 
 

Kilpailussa on sääntöjen mukaan vain yksi sarja, johon osallistuvat kaikki kilpailijat! 
 

Aikataulu 

Kilpailukanslia avoinna 07.00 alkaen 

Kilpailujen avajaiset  08.00    

Ensimmäiset erät   09.00 
 

Kilpailukanslia on Kyrön pirtissä. 
Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa välittömästi kilpailun jälkeen. 
 

Palkinnot 
Jokaisessa lajissa palkitaan 3 parasta ampujaa mestaruusmitalein.  
Neljän lajin yhteistuloksissa palkitaan 3 parasta ampujaa mestaruusmitalein. 
Joukkuekilpailut ovat joka lajissa. 
Kokonaiskilpailussa tasapisteissä paremmuus ratkaistaan ensisijaisesti PA2 sijoituksen 
mukaan. 
 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu piireittäin 15.6.2018 klo. 16.00 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen pirkkaj@gmail.com 
 

Jälki-ilmoittautumiset piireittäin vain sähköpostilla perjantaihin 30.06. mennessä 
osoitteeseen pirkkaj@gmail.com (henkilökohtaisia ilmoittautumisia ei huomioida). 
 

Kilpailuun otetaan max 100 osallistujaa.  
 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu kilpailuun on 25 euroa/laji, joka pitää olla maksettuna piireittäin 
22.6.2018 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille FI02 5105 0620 0610 47 
Viesti maksuun: Reserviläisammunta 2018 
 

Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksu on 40€/laji, joka on maksettava 1.7. mennessä 
em. tilille  
Viesti maksuun: Reserviläisammunta 2018 

Mikäli osallistumismaksut ovat suorittamatta, evätään kilpailuun osallistuminen! 
 



 
Vakuutukset 
Kilpailijoilla tulee olla maksettu ampujain vakuutus (SAL/RES). Vakuutuksen voimassa olo 

tullaan tarkastamaan ennen ammuntoja. Mikäli kilpailija ei kykene esittämään vakuutuksen 
voimassa oloa, evätään kilpailijalta osallistuminen. Vakuutuskortti/kuitti maksusta sekä 
jäsenkortti mukaan! 
 

Huolto 

Kyrön pirtin kanttiinissa on myynnissä, kahvia, virvokkeita, pullaa, sekä hernekeittoa ja 
voileipiä. 
Huom! Vain käteismaksu! 
 

Kisainformaatio toimitetaan kullekin ilmoittaneelle piirille siihen sähköpostiosoitteeseen 
joka tulee ilmoittautumisen mukana. 
 

HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO! 
 
ResUL:n Falling Plates kilpailu ammutaan samana päivänä heti Palvelusammunnan 
päätyttyä samoilla radoilla. Kilpailukutsu tulee erillisenä. 
 

Kilpailun johtaja 

Pirkka Juntunen puh. 040 578 7246 
 

Kilpailun tekninen asiantuntija  
Marko Patrakka, puh. 050 557 0761 
 

Tiedustelut 
Pirkka Juntunen puh. 040 578 7246 tai e-mail pirkkaj@gmail.com 

Suur-Savon Reservipiiri ry 
 
 
 


