
Maailmanmestareiden Kristjan ja Johannes Vilbergin XLIII muistokilpailu 
sotilaskiväärillä (Pystykorva / Ukko-Pekka) 
 
 

 

  KILPAILUKUTSU 
 
 

I TAVOITE: 

Aktivoida ammuntaa harrastavia Suojeluskuntalaisia (Kaitseliit) ja valmistaa heitä tarkka-
ammuntatoimintaan. Kunnioittaa entisiä maailmanmestareita ja heidän saavutuksiaan. 
 

II KILPAILUN JOHTAMINEN: 

Kilpailun järjestää ja johtaa Viron Suojeluskunnan RAPLAN yksikkö (Kaitseliidu RAPLA 
MALEV) kouluttaja Endel Kaasikun johdolla. 
 

III AJANKOHTA ja PAIKKA: 

Kilpailu järjestetään la 21.9.2019 Männikun ampumaratakeskuksessa, osoitteessa Trapi 

tee 3, Männiku, 75511 Harju (Sakun kuntaTallinnan kupeessa) 
 

IV OSALLISTUJAT: 

Kilpailuun kutsutaan täten kaikki Viron Suojeluskunnan jäsenet ja 
maanpuolustushenkiset ampujat Suomesta sekä Latviasta. 
 

V ILMOITTAUTUMINEN: 

Suomalaiset osanottajat ilmoittautuvat sähköpostitse 

hannu.hyvamaki@mbnet.fi 19.9.2019 mennessä. 

 

VI AIKATAULU  

Ilmoittautuminen ampumaradalla  10.00 - 10.30 
Järjestäytyminen ja avaus  10.45 
Kilpailun aloittaminen   11.00 
Kilpailu päättyy 30 minuuttia viimeisen erän ammunnan lopetuksesta. 
 

VII OHJELMA 

Ammutaan avotähtäimellä varustetulla sotilaskiväärillä (Ukko-Pekka, Pystykorva tai niiden 
aikaisemmat mallit aina M-27 asti). 300 metrin matkalta elektroniseen maalitauluun 
makuulta 40 laukausta. 

 
Ensin ammutaan 5 koelaukausta aika 15 minuuttia. Sen jälkeen ammutaan 40 
kilpalaukausta aikaa 50 minuuttia. Hihnan ja ampumakintaan käyttö on sallittu. Ottakaa 

mukaan ampuma-alusta (makuualusta).  
 

VIII PALKITSEMINEN 

Kilpailu on yksilökilpailu jossa ammutaan kahdessa luokassa, veteraanit (syntymävuosi 
1969 tai aikaisemmin) sekä yleinen. Molemmissa luokissa palkitaan 3 (kolme) parasta 
ampujaa pokaalilla ja diplomilla. 
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IX VARUSTAMINEN 

Lähettävät organisaatiot varustavat edustajansa itse (aseet ja patruunat sekä tarvittava 
majoittuminen). 
 

 
X PROTESTIT 

Mahdolliset protestit on esitettävä 30 minuutin kuluessa viimeisen ammuntavuoron 
päättymisestä KIRJALLISESTI kilpailun tuomaristolle. Kaikki ohjeessa määrittelemättömät 

kysymykset ratkaisee kilpailun tuomaristo. 
 
 

X MUUTA HUOMIOITAVAA SUOMALAISILLE 
Kilpailu on vastavierailukilpailu vuosittain järjestettävälle HEIKKI TUOKKO- kilpailulle johon 
Virosta on osallistuttu jo useana edellisenä vuotena. 
 
Asevaatimukset samat kuin em. kilpailussa. Vaatetus tulee olla ensisijaisesti suomalainen 
maastopuku toki siisti ulkoiluvaatetus tai suomalainen perinnepuku sallitaan. 
 
Aseet ja patruunat tulee olla itsellä (ASEPASSI), toki toisen asetta voi lainata. Taulu on 

elektroninen eli tauluilla ei käydä vaan näyttö on ampumapaikalla. 
 

Matkat ja majoituksen jokainen kilpailija järjestää itse. Ampumapaikan lähistöllä on suosittu 
ja edullinen hotelli Dzingel (Männiku tee 89, 11213 Tallinna). Kilpailupaikka on muutaman 
kilometrin päässä samaa Männikutee`ta eteenpäin oikealla.  
 
Kerätkää sopivat majoitus- ja autokunnat itse.  
 

 Kilpailumatka on mahdollista suorittaa myös siten, että menee aamulaivalla ja palaa 
 iltalaivalla. Tästä tulee kuitenkin ilmoittaa etukäteen, sillä aloituksessa menee silloin   
 aikataulu tiukaksi eli osallistuja sijoitetaan erään johon hän ehtii. Ilmoittakaa siis siinä 
 tapauksessa milloin olette kohteessa jotta sijoittelunne myöhempiin eriin voidaan ottaa 
 huomioon 
 
 Ilmoittautumisessa ilmoittakaa: 
 Nimi, sotilasarvo, syntymäaika ja jos ei omaa asetta, kenen aseella ammutte. Informoikaa, 
 mikäli osaatte sanoa, ko. autokuntien kokoonpanot sekä antakaa autokunnan 
 puhelinnumero. Mikäli ette ehdi heti aloitukseen, ilmoittakaa etukäteen arvionne     
     siitä, milloin olette paikalla. 
 
 Yhteyshenkilönä toimii ja mahdollisiin kysymyksiin vastaa Hannu Hyvämäki 

 hannu.hyvamaki@mbnet.fi +358 (0)400 426 004 

 
 
 
 
 

 Kaitseliidu Rapla Maleva toetajaliige   Hannu Hyvämäki 
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