
Ohjeita kilpailijoille 

 

Kilpailuohje 

Kilpailujen kotisivut ovat osoitteessa www.reserviampumamestaruuskisat.fi, sekä sosiaalisessa mediassa 

jossa on käytössä hashtag#reservinampumamestaruuskisat. Kotisivulla julkaistaan kaikki kilpailuja koskeva 

uusin tieto, aikataulut, eräluettelot ja tulokset. 

 

Kilpailupaikka 

Kilpailupaikkana toimii perinteikäs Hälvälän ampumakeskus Hollolassa. Opastus Hälvälän 

ampumakeskukseen on järjestetty Tampereen ja Lahden suunnista. 

GPS-koordinaatit 61° 0′ 38.64″ N, 25° 28′ 24.36″ E 

 

Ilmoittautuminen kilpailutoimistossa 

Kilpailutoimisto sijaitsee tauluvarasto. Avoinna lauantaina 07.30 – 18.00 ja sunnuntaina 08.00 – 18.00. 

Kilpailutoimiston puhelinnumero aukioloaikoina on 040-8491905. 

Joukkueiden jäsenet tulee ilmoittaa kilpailutoimistoon kirjallisesti kilpailutoimistosta saatavalla lomakkeella 

ennen joukkueen ensimmäisen jäsenen ampumasuorituksen alkua. 

 

Jäsenyys ja vakuutus 

Osallistujan tulee olla jäsenenä Reserviläisliitossa tai Suomen Reserviupseeriliitossa ja hänellä tulee olla 

voimassa joko Reserviläisen ampuma- tai senioriturva taikka SAL:n ampumalisenssi. Nämä tarkastetaan 

kilpailutoimistossa ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Asetarkastus 

Erän jälkeen arvotaan 5 nimeä asetarkastukseen. Laukaisuvastuksen voi ampuja tarkastaa ennen 

ammunnan alkua. Mittalaatikko on myös kilpailijoiden käytettävissä. 

 

Kilpailusäännöt 

Kilpailuissa noudatetaan SAL:n lajeissa SAL:n kilpailusääntöjä ja muissa lajeissa sekä joukkuekilpailuissa 

RESUL:n kilpailusääntöjä. Ammunnoissa ei ole osumanäyttöä. 

 

Kahvio ja ruokailu 

Kahvio sijaitsee ruokakatoksessa. Kahviosta on saatavilla lounasta sekä kahvia ja pullaa. 

Aukioloajat kuten kilpailutoimistossa. Vain käteinen. 

 

   Turvalippu 

 

Turvalipun käyttö joka lajissa pakollinen!! 



 

 

 

Kilpailujen avajaiset  

Kilpailujen avajaiset suoritetaan ruokakatoksen edustalla lauantaina 24.8.2019 klo 11.00. 

Järjestäytyminen neliriviin klo 10.50. 

 

Palkintojen jako 

Ruokakatoksen edustalla sarjan päättymisen jälkeen kun protestiaika on päättynyt (10 min). 

Henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa palkitaan kolme parasta. Noutamatta jääneitä palkintoja ei 

lähetetä jälkikäteen. 

 

Eräluettelot ja tulokset 

Eräluettelot ja tulokset on nähtävillä kilpailujen kotisivuilla www.reservinampumamestaruuskisat.fi sekä 

Reserviläisurheiluliiton kotisivuilla osoitteessa www.resul.fi.  

 

Pysäköinti ja liikkuminen ampumakeskuksen alueella 

Alueella on hyvät pysäköintitilat. Avajaisten aikaan pysäköinti ruokakatoksen eteen on estetty. 

Ampumakeskus on suljettu öisin puomeilla. Ampumakeskuksen alueella tulee ajoneuvoilla liikkua 

nopeusrajoituksien mukaan. 

 

Turvallisuus ja ensiapu 

Turvallisuusohje on nähtävillä ampumatulostaululla. Kuulon suojauksesta vastaa kilpailija itse. 

Kilpailualueella on lääkäritasoinen ensiapuvalmius ampumaerien aikana. Viikonloppuisin välitöntä ja 

kiireellistä hoitoa tarvitsevien päivystys on Päijät-Hämeen keskussairaalaan. 

Hätätapauksissa ambulanssi yleisestä hätänumerosta 112. 

 

   Sotilaspuvun käyttö 

Vain suomalaisten sotilaspukujen M091 ja M05 ohjesäännön mukainen käyttö on sallittu.  

 

 

Tiedustelut 

Arto Tapiomaa 

kilpailujen johtaja 

040-5307069 

Touko Koivisto 

Tekninen asiantuntija 

 0400-623525 

 


