
KILPAILUKUTSU

ETELÄ-HÄMEEN RESERVILÄISPIIRIEN
MAASTOKILPAILU 2019

Etelä-Hämeen ja Uudenmaan reserviläispiirien maastokilpailu järjestetään keskiviikkona 14.8.2019 Tervakosken 
ampumaradalla (Ampumaradantie, 12400 Tervakoski / opastus Tietyntien alusta).

Aikataulu: 15.30 Kilpailukeskus avataan 16.35 Kilpailun avaus / Kilpailuselostus
16:30 Lipunnosto 17:00 Kilpailijoiden lähdöt (2 min välein, Emit leimaus)
Kilpailualueen luonteesta johtuen tulee kilpailijoiden olla 30min (klo 16:30)

ennen kilpailun alkua paikalla!

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan ensisijaisesti Etelä-Hämeen reservipiirien mestaruuskilpailujen
yleissääntöjä, lajisääntöjä ja kilpailujen järjestelyohjeita sekä lisäksi soveltuvin osin RESUL:n
sääntöjä (saatavissa kilpailun kotisivuilta lähempänän kilpailua).

Sarjat: D, H, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75 ja H80 (tarvittaessa lisäsarjoja) sekä sarja N
(armeijaa käymättömille ja 20v tai nuoremmille ensikertalaisille). Joukkuekilpailu kolmihenkisin joukkuein,
jossa oltava vähintään yksi pidemmän suunnistusmatkan kilpailija. Kilpailusarjat Uusimaa: Y, Y45, Y60, 
Y70 ja harrastelija.

Kilpailun: Kilpailukeskuksesta lähtöpaikalle on noin 400 metriä. Kilpailussa on juokseva aika lähdöstä
kulku: maaliin. Lähdön ja ammunnan sekä noin suunnistuksen puolivälissä tapahtuvan 

kartanluvun väleillä on lyhyet siirtymätaipaleet. Maali sijaitsee ammuntapaikan lähellä. 

Lajien 1. Ammunta cal .22 pistoolilla/revolverilla mallin 68 kenttätauluun, 10 laukausta, matka 25 m.
suoritus- Laukaisuvastus 500 g. Ammunnan saa suorittaa kahdella lippaalla ja kädellä. Niskahihnan
järjestys: käyttö sallittu. Aseen kohdistusmahdollisuutta ei ole kilpailupaikalla. Aseessa käytettävä

turvalippua tai turvanarua (nippusiteitä saatavissa kilpailukeskuksesta). Samalla aseella ampuvat on
mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
2. Suunnistus 1:10 000 suunnistuskartalla. Emit-leimaus. Matkat noin 4 km (sarjat H – H50)

 ja noin 3 km (muut sarjat).  Vuokraemit-kortin tarve mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
3. Kartanluvussa 5 etäisyyspistetehtävää 1:20 000 maastokartalla. Kiikarin käyttö sallittu.
Ilmoittautumisen yhteydessä kartanluvun varusteiden luovutus. Palautus kilpailun päätyttyä.

Palkinnot: Palkinnot jaetaan välittömästi tuloslaskennan päätyttyä sarjojen kolmelle parhaalle.

Ilmoittau- Ilmoittautuminen yhdistyksittäin viimeistään 6.8.2019 sähköpostitse osoitteeseen
tuminen: maastokilpailu2019@janru.fi

Ilmoittautuessa on mainittava kilpailijan sotilasarvo, nimi, sarja, yhdistys, emitkortin numero
tai vuokraemit-kortin tarve sekä mahdollinen yhteisase toisen kilpailijan kanssa. 
Kilpailuohjeet, osallistujaluettelo ja lähtöjärjestys lähetetään 9.8.2019 piireihin ja ne tulevat
myös kilpailun kotisivuille (www.janru.fi/index.php/maastokilpailu-2019). Jälki-
ilmoittautuminen päättyy kilpailupäivänä klo 16.00.

Osallistumis- 15 € / kilpailija (N-sarjalaiset 7,50 €, Uudenmaan sarjoissa kaikki 15€), vuokraemit-kortin lainaus 5 €. 
maksut: Osallistumismaksu tulee suorittaa 9.8.2019 mennessä tilille:

Janakkalan Reserviupseerikerho IBAN: FI65 5078 1140 0627 16
Viitteeksi "E-H maasto 2019" + yhdistys.
Joukkuemaksua ei ole. Kadonneesta vuokraemit-kortista peritään 60 €. Jälki-
ilmoittautumisesta peritään lisämaksu.

Muuta: Kilpailualueella ei ole pukeutumis- eikä pesutiloja. Alueella on puucee. Kilpailutoimiston
vieressä on muonitusta tarjolla (vain käteisellä). Kilpailijat huolehtivat itse omasta vakuutusturvastaan. 

Kilpailuterveisin
Tapani Ryynänen, kilpailun johtaja 040 7330048 / jtryynanen@gmail.com
Tekniset asiantuntijat (TA): Pekka Aittola, 040 718 2945 / pekka.aittola@pp.inet.fi ja Pekka Syväterä

Tervetuloa kilpailemaan kehittyvälle ampumaradalle Tervakoskelle. 
Janakkalan Reserviupseerikerho ry ja Janakkalan Reserviläiset ry
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