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POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMPUMAKILPAILUN
SÄÄNNÖT
1

YLEISTÄ
Pohjois-Karjalan reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailu toteutetaan Puolustusvoimien järjestämänä ampumakilpailuna PE:n hallinnollisen määräyksen HF951/9.2.2010 edellyttämällä tavalla.
Koska kyseessä on ampumaradalla tapahtuva perusammunta,
voidaan ammunnnan johtajana käyttää perusammunnan johtamisoikeuden omaavaa reserviläistä. Mikäli ammunnanjohtajalla ei
ko oikeutta ole, voidaan ammunta toteuttaa PV:n palkatun sotilashenkilön ja käsketyn ammunnan johtajan valvonnassa.
Pohjois-Karjalan reserviläisten rynnäkkökivääriampumakilpailuun saavat osallistua varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen suorittaneet asevelvolliset. Kilpailu sisältää sekä
reserviläisjärjestöjen välisen joukkuekilpailun että reserviläisten henkilökohtaisen kilpailun.
Joukkueen muodostaa viisi ampujaa, joiden on oltava samasta reserviläisjärjestöstä. Joukkueen kaikki ampujat kilpailevat myös henkilökohtaisessa sarjassa.
Kilpailussa kirjataan ylös myös henkilökohtaiset tulokset.
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2.1

AMMUNNAN KULKU JA SÄÄNNÖT
Ammunnan kulku
Ampumalajeina ovat kulloinkin voimassa olevat palkatun sotilashenkilöstön rynnäkkökiväärillä toteutettavat palvelusammunnat (RK 2, RK 7).
Kilpailussa kilpasarjojen ampumatauluina käytetään ampumataulua 03.
Kohdistuslaukaukset saa tarvittaessa suorittaa myös ampumatauluun
01.
Ampumaetäisyys on 150 m ja ampuma-asento makuuasento.
Kilpailussa ammutaan ensin 3 + 5 kohdistuslaukausta, jonka jälkeen
ammutaan kilpasarjat.
Kohdistuslaukausten jälkeen on vuorossa ensimmäinen kilpasarja, jossa ammutaan 10 laukausta paikallaan oleviin tauluihin. Taulut ovat näkyvissä koko ammunnan ajan. Patruunat lipastetaan yhteen lippaaseen.
Ensimmäisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat osumat liidutaan ja paikataan. Toinen kilpasarja ammutaan välittömästi ensimmäisen kilpasarjan jälkeen, ilman kohdistuslaukauksia.
Toisessa kilpasarjassa ammutaan 4 + 4+ 4 laukausta kääntyviin tauluihin.

Toinen kilpasarja ammutaan kolmessa vaiheessa. Kussakin vaiheessa
patruunat lipastetaan kahteen lippaaseen. Tauluilla ei käydä vaiheiden
välillä.
1. vaiheessa taulu on näkyvissä 5 sek, jolloin ammutaan yksi laukaus.
Taulu on poissa näkyvistä 15 sek, jona aikana aseen perä on laskettava alustalle. Kahden laukauksen jälkeen vaihdetaan lipas.
2. vaiheessa taulu on näkyvissä 3 sek, jolloin ammutaan yksi laukaus.
Taulu on poissa näkyvistä 15 sek, jona aikana aseen perä on laskettava alustalle. Kahden laukauksen jälkeen vaihdetaan lipas.
3. vaiheessa taulu on näkyvissä 5 sek, jolloin ammutaan kaksi laukausta. Taulu on poissa näkyvistä 15 sek. Aseen perä lasketaan alustalle ainoastaan lippaan vaihtamisen jälkeen. Kahden laukauksen
jälkeen vaihdetaan lipas.
Toisen kilpasarjan jälkeen tulokset otetaan ylös ja tauluissa olevat
osumat liidutaan ja paikataan.
2.2

Säännöt
Ammunta on toteutettava edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla.
Molempien kilpasarjojen pisteet lasketaan yhteen ja kilpasarjojen yhteispisteet määrittävät ampujien paremmuusjärjestyksen. Ammunnan
johtaja tulkitsee osumat. Tulkinnan tuloksesta ei voi jälkikäteen reklamoida.
Ampuma-alustan lisäksi ei saa käyttää muita ammuntaa tukevia välineitä esim. ampujan takkia, kyynärpäämattoa jne.
Lipasta ei saa tukea ampuma-alustan kulmiin tai naruihin tai ampumapaikalla oleviin epätasaisuuksiin. Hihnatuen käyttö on myös kielletty.
Ammunnat toteutetaan PV:n järjestämillä aseilla. Omien aseiden käyttö
on kielletty.
Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan tarkistamalla ensin
kymppien lukumäärä, sitten yhdeksikköjen lukumäärä, sitten kahdeksikkojen lukumäärä jne., kunnes paremmuus selviää.
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PALKINNOT
Henkilökohtaisessa kilpailussa palkitaan kuusi (6) parasta ampujaa
Puolustusvoimien virallisella mitalilevykkeellä.
Joukkuekilpailun osalta palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta Puolustusvoimien virallisella mitalilevykkeellä.
Voittajajoukkue palkitaan lisäksi Puolustusvoimien virallisella kunniakirjalla ja kivääri m39:llä, joka on ikuisesti kiertävä kiertopalkinto. Kiertopalkintoa säilytetään Pohjois-Karjalan aluetoimiston tiloissa.

