
E-K SRA PM
29.5.2021

Muukon ampumakeskus



Tapahtumaa tukee 



E-Karjalan Reserviläispiirit LauRes johdolla
järjestävät SRA Piirimestaruuskisat 29.5.2021
Lappeenrannan Muukon ampumakeskuksessa.

ILMOITTAUTUMISLINKKI:
https://shootnscoreit.com/event/22/12509/

Kilpailualueen osoite: Muukonkankaantie 260 

Kilpailun aikataulu

0830 Toimitsijoiden ilmoittautuminen ja rastien rakentaminen
1100 Toimitsijakisa
1200 Ilmoittautuminen alkaa
1300 Alkupuhuttelu
1315 Rasteille siirtyminen
1330 Toiminta rasteilla alkaa
Palkintojen jako viimeistään 30min ammunnan päätyttyä

Palkittavat luokat ja sarjat

Kilpailussa palkitaan 3 parasta luokissa: Vakio ja Avoin sekä paras sarjoissa:
Y50, TST, 7.62, Naiset ja Tulokas. Avo ja vakio lasketaan samalle listalle,
mikäli sarjassa on alle 5 ampujaa. Palkinto jaetaan mikäli luokassa/sarjassa
on  vähintään  5  ampujaa.  Kaikkiin  luokkiin  ja  sarjoihin  ilmoittaudutaan
etukäteen SSI:n kautta. Vain luokilla on merkitys SM karsinnan kannalta. 

7.62

7.62 -sarjan ampujan tulee ampua kilpailu 7.62x39, 7.62x51 tai 7.62x54r
kaliberin kiväärillä.

Tulokas

Tulokas -sarjaan voi osallistua, jos on suorittanut sra -kortin 1.1.2019
jälkeen.



Ilmoittautuminen
Kisaan ilmoittaudutaan etukäteen SSI -palvelussa omalla nimellä ja Ry
tunnuksella (esim LauRes) (https://shootnscoreit.com) edellisen sivun

linkistä. Paikanpäällä kilpailuun ei voi ilmoittautua osallistuvansa. Mikäli
tunnuksen tekemisessä tai kirjautumisessa SSI:n tulee ongelmia, ota

yhteyttä.

Ilmoittautuminen alkaa 25.4. klo 1800 ja päättyy 23.5. klo 1750. Squaditus
alkaa 23.5. klo 1800 ja päättyy 27.5. klo 1800. Kisassa on 5 rastia eli 5

squadia. Rastit julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittautumisen yhteydessä Muukon ampumakeskuksen kivääriradalla
tarkistetaan ampujan SRA -kortti ja vakuutus. Todistus kurssin

suorittamisesta käy mikäli kortti ei ole saapunut. Ampujalla tulee olla
voimassaoleva vakuutus tai kilpailulisenssi. 

Kilpailun osallistumismaksu 15€ ja kilpailu on tarkoitettu vain piirin alaisille
ampujille. Maksu peritään paikanpäällä käteisellä. Toimitsijoilta ei peritä

osallistumismaksua.

Kilpailijan maksettua suoritetaan asetarkastus SRA -toimikunnan
ohjeistuksen mukaan. (https://resul.fi/sra/sra-toimikunnan-uutta-

ohjeistusta-koskien-koteloita-ja-pistoolin-asetarkastusta/)

Käytettävät kaliberit ja patruunat
Kiväärin ylärajaa ei ole, kunhan ase on sra laillinen (väh 20ptr irtolipas).
Pistoolin ylärajaa ei ole, kunhan minimikaliberi on 9mm. Kisassa ei ole

haulikkorastia.

Toimitsijat
Ilmoittautuminen yhteystietojen kautta ja SSI erilliseen toimitsijakisaan,
johon on rajallisesti paikkoja. Rastituomareita puuttuu, joten antakaa
itsenne ilmi! Joka rastille tarvitaan lisäksi vähintään kirjuri. Aloittelevat

ampujat huom. myös toimitsijan tehtävistä saa harrastusmerkinnän.

Yleistä
Kisapaikalle järjestetään nuotio vapaaseen käyttöön sekä ostettavaa

makkaraa ja juotavaa.
Laina-aseet onnistuu ottamalla etukäteen kisaorganisaatioon yhteyttä.

Lainaajat valitsevat squadituksessa ryhmän 5.

https://shootnscoreit.com/


Korona
Kisa järjestetään ajankohdan vallitsevien koronarajoitusten mukaan.
Kisojen alustava aikataulutus voi muuttua mikäli joudumme vaikkapa

porrastamaan ampujat erillisiin pienryhmiin tms. Ilmoitamme mahdollisista
muutoksista tai rajoitusten vaikutuksista erikseen.

Yhteystiedot
laures.radalle@gmail.com

041 8118288

mailto:laures.radalle@gmail.com

