
UUDENMAAN RESERVIPIIRIEN TALVIKILPAILU 11.3.2018 

Keravan Reserviupseerikerho järjestää Uudenmaan reserviläispiirien TALVIKILPAILUN 

sunnuntaina 11.3.2018 noin klo 10:30-13:30. Kilpailukeskuksena on Taistelukoulun iso 

rantasauna, jonka osoite on Rantatie 66, Tuusula. Osallistumismaksu (20 euroa) peritään 

rantasaunalla ilmoittauduttaessa. Aseita voi kohdistaa sisäampumaradalla klo 10:00-10:30 

ammunnanjohtajan komentojen mukaisesti. Ampuma-ase jätetään lataamattomana ja lippaat 

irrotettuina kilpailijan merkitsemässä pussissa sisäampumaradan käytävälle osoitettuun paikkaan. 

Erittäin suositeltavaa on varata ammuntaan myös kuulosuojaimet, koska sisätiloissa kaikuu. 

Hiihto 
Ensimmäinen kilpailija lähetetään matkaan kello 10:30. Lähtöluettelo julkaistaan 10.3. klo 18 

urheilusivuilla (www.uudres.fi/urheilu). Lähtöpaikka on puomilla karttaliitteen osoittamassa 

kohdassa. Kaikki sarjat (Y, Y45, Y60, Y70 ja harrastelijasarja) hiihtävät saman matkan (noin 6,7 

km) perinteisellä tavalla kelkalla tampattua latu-uraa pitkin (luistelu kielletty). 

Hiihtosuunta on merkitty risteyksissä sinisillä nuolilla (                     RES). Älkää kääntykö 

merkitsemättömille sivupoluille. Kohtaamistilanteissa vastamäkeen hiihtävän on ehdottomasti 

väistettävä oikealle! Samalla ladulla voi olla sunnuntaihiihtäjiä ja lapsia – sopu sijaa antaa! 

Maali sijaitsee puomilla samassa paikassa kuin lähtö. Kilpailijoiden on kuljettava puomin ja 

ampumapaikan välinen matka ripeästi ja ehdottomasti alikulkutunnelin kautta! 

Kartanluku 
Kartta on kiinnitetty taustapahviin, jossa on narua varten reiät. Kilpailija kiinnittää 2 minuuttia 

ennen lähtöaikaansa itse karttaansa narun, jos sitä tarvitsee. Muutoin kartta annetaan kilpailijalle 1 

minuutti ennen lähtöä. Kartanluku tapahtuu hiihtoreitin varrella peruskartan väritulosteella 1:15000. 

Ensinnä on 4 etäisyyspistettä (E1-E4), jotka on osoitettu ensisijaisesti valokuvilla ja toissijaisesti 

tähystysputkilla. Putki voi osoittaa vinoon, jos joku siihen koskee. Viimeinen kartanlukukohde on 

paikoittelu (P5). Kompassisuunnan kokonaiskorjaus on noin +9,9 astetta (165 piirua). 

Pisteet merkitään lukupaikalla neulanpistolla ja värikynällä. Kartanlukukartta luovutetaan vasta 

maalissa. Kartanluvun tuottama lisäaika on 15 sek / virhemm (maksimi 50 mm / tehtävä). 

Ammunta 
Kilpailija ottaa ampumapaikan käytävälle jättämänsä aseen ja siirtyy ammunnanjohtajan 

komentojen mukaisesti ampumaradalle. Ammutaan 10 laukausta 0,22 cal pistooleilla koulutauluun. 

Lippaan vaihto ei ole pakollinen, jos siihen mahtuu 10 patruunaa. Ampumamatka on noin 25 

metriä. Ammuntaan saa käyttää aikaa enintään 2 minuuttia. Ammunnan alkaminen ja päättyminen 

ilmaistaan taulujen käännöllä ja/tai pillin vihellyksellä. Ammunnan jälkeen poistetaan lipas ja 

tarkistetaan, että ase on tyhjä.  

Ammunnan tuottama lisäaika on 20 sek / piste (100 p = 0 sek, 99 p = 20 sek jne. ) 

Huolto ja palkinnot  
Pukeutuminen ja peseytyminen tapahtuvat rantasaunalla. Varustautukaa omin eväin, sillä saunalla ei 

ehkä ole kanttiinia. Tulosten selvittyä jaetaan parhaille piirin mitalit rantasaunalla. 

 

Tervetuloa Taistelukoululle (myös naapuripiirien edustajat kilpailun ulkopuolella)! 

 

Keravan Reserviupseerikerho ry 

 

PS. Numerosta 040-5003907 vastataan kilpailua koskeviin tiedusteluihin. 

Poikkeamat piirien talvikilpailusäännöistä ovat: 

 kaikki sarjat hiihtävät saman matkan (noin 6,7 km) 

 ammunta ei ole viimeisellä kolmanneksella, vaan vasta maaliintulon jälkeen (ratateknisistä 

syistä); ampuma-aika on 2 min/10 laukausta; ammuntaan saattaa joutua jonottamaan, koska 

ampumapaikkoja on vain 5 kerrallaan; asetta ei kuljeteta mukana 

 kartan mittakaava on selvyyden parantamiseksi noin 1:15000 

 virhemillien mittauksessa kartan mittakaavaa ei huomioida. 

http://www.uudres.fi/urheilu
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