
 LOPPIAISKISA 
 

VUK järjestää perinteisen Loppiaskisan. Kisa ammutaan Toijalan seudun erämiesten 
radalla Toijalassa. Kisan kesto n. 2 tuntia. Joukkueeseen kuuluu kuusi ampujaa. 
 
Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ampujilla tulee olla voimassa ampujanvakuutus 
tai vastaava.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
Pistelasku: 10 pistettä / kaatuva metallitaulu + Taulupisteet, osumakerroin saadaan 
jakamalla kokonaispistemäärä ammuntaan käytetyllä ajalla. Hahmotaulujen pisteytys on 
seuraava: A-alue 5 pistettä, B ja C-alueet 4 pistettä ja D-alue 2 pistettä. Pystyyn jääneistä 
metallitauluista ei anneta virhepisteitä. Väärästä ampumapaikasta ammutuista 
laukauksista tai siitä että ampuja ei ammu asemasta A vaadittua kuutta laukausta 
annetaan 10 virhepistettä / ammuttu tai ampumatta jätetty laukaus. 
 
Taulut:   6 isoa metallitaulua, 10 pientä metallitaulua ja 2 pahvitaulua. 
 
Pisteet: 160 pistettä metallitauluista ja 20 pistettä pahvitaulusta. 
 
Etäisyydet:  100 - 15 metriä 
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 LOPPIAISKISA 
Aseet:   
1. Kivääri:  Perusvarustuksessa oleva kivääri, optiikka kielletty. Kaliiberi 7,62 x 39 tai .223. 
.308 yms. kielletty, koska ”isot” kaliiberit voivat rikkoa ratalaitteet.  
 
2. Pistooli : Kaliiberiltaan vähintään 9 mm olkatueton pistooli tai revolveri. 
 
Ampujan varustus: Ampujalla tulee olla suojalasit, kuulosuojaimet, pistoolikotelo ja 
säänmukainen ulkoiluvaatetus. 
 
Toiminta:  
Asema A:  Aloitus paikasta A, kivääri 30 patruunalla ladattuna ja varmistettuna. Pistooli 
kotelossa lataamattomana, lipas 15 patruunalla lipastettuna ja lipas kiinnitettynä. 
Lähtöasento normaalisti seisten kivääri kädessä piippu tauluille alaviistoon osoittaen. 
Äänimerkistä otetaan ampuma-asento maaten ja ammuntaan tauluryhmä 1, joka koostuu 
viidestä pienestä metallitaulusta. Asemasta on ammuttava vähintään 5 laukausta. 
Varmistetaan ase ja siirrytään asemaan B 
 
Asema B:  Äänimerkistä otetaan ampuma-asento maaten/polvelta ja ammutaan 
tauluryhmä 2, joka koostuu viidestä pienestä osittain näkyvästä metallitaulusta. Mikäli 
tauluryhmä 1:n tauluja on vielä pystyssä saa paikkolaukauksia ampua tästä asemasta. 
Asemasta ei saa edetä ennen kuin tauluryhmän 1 ja 2 taulut on kaadettu. Varmistetaan 
ase ja siirrytään asemaan C. 
 
Asema C:  Asemassa C lasketaan kivääri merkitylle alueelle piippu kohti tauluja ja 
Äänimerkistä vedetään pistooli kotelosta, ladataan ja ammutaan tauluryhmä 3, joka 
koostuu kuudesta isosta osittain näkyvästä metallitaulusta. Kun kaikki metallitaulut on 
kaadettu voi jäljelle jääneet patruunat ampua  kahteen pahviseen hahmotauluun, 
kummastakin taulusta lasketaan vain kaksi parasta osumaa. 
 
Ajanotto: 
Suorituksen ajan mittaamiseen käytetään siihen tarkoitettua Timer- ajanottolaitetta. 
Ampuja suorittaa rastin tuomarin valvonnassa ja koko suorituksen ajan tulee aseen piipun 
osoittaa kohti tauluja/vallia. Ase varmistetaan ja sormi pidetään pois liipasimelta siirtymien 
ajan. Aikaa mitataan vain ampumapaikalla tapahtuvasta toiminnasta eli ampuma-asennon 
ottamisesta ja ampumisesta. Ajanotto käynnistyy äänimerkistä ja pysähtyy viimeiseen 
laukaukseen. 
 
Kilpailun kulku 
Ampujat suorittavat kisan yksitellen. 
 
Tuloslaskenta: 
Jokaisen ampujan osumakerroin lasketaan jakamalla pisteet käytetyllä ajalla. Ampujien 
osumakertoimista  lasketaan joukkueen osumakertoimien keskiarvo. Joukkueessa on 
kuusi ampujaa ja viiden parhaan osumakertoimet lasketaan mukaan joukkuekisaan. 
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Ajo-ohje Toijalan Seudun Erämiesten ampumaradalle ( Syrjäintie 96, Urjala)  
Valtatie 3:lta tullessa Hämeenlinnan suunnasta tietä 303 Toijalaan käännytään vasempaan 
alikulkusillan ali Urjalan viitan mukaan. 
 
Ajetaan noin 200m eteenpäin ja Nesteen huoltamon jälkeen käännytään vasempaan tielle 
nro. 2847 (viitta Urjalaan 25 km). 
 
Ajetaan tietä noin 9 km (Matkalla ohitetaan Vauhtipuisto), jolloin tullaan risteykseen, 
josta lähtee tie vasempaan ja risteyksessä on viitat TSE-rata ja Saajanmaja, käännytään 
tielle vasempaan ja jatketaan tietä noin 900m, rata on tien oikealle puolella. (punaisia 
rakennuksia) 
 

 
 
Tervetuloa kisaamaan! 
Ajo-ohje TSE radalle löytyy myös VUK:n www-sivuilta ( www.vuk.fi ) tai suoraan 
osoitteesta: http://personal.inet.fi/kerho/vuk/tseajo.htm 
 
Terveisin 
Jari-Pekka Walden 
050-3073944 
jaripekka.walden@gmail.com 


