
   KILPAILUKUTSU 

Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin 

ilma-asesarjakilpailu ilmapistoolilla ja ilmakiväärillä  2021 - 2022 
 

Henkilökohtainen kilpailu 
 

Kilpailun tarkoitus 
 
Kilpailun tarkoitus on ampumaharrastuksen lisääminen ja järjestötoiminnan aktivoiminen kerhoissa ja 
yhdistyksissä 
 

Lajit 
Kilpailun lajit ovat ilmapistooli ja ilmakivääri. Sekä joukkuekilpailu molemmissa lajissa. Joukkuetulos 
ammutaan maaliskuun aikana ja tulos lähetetään  31.03.2022. 
 

Kilpailupaikka ja -aika 
 

Kaikki kilpailun kierrokset ammutaan kerhon tai yhdistyksen omalla kotiradalla omaan tahtiin 
hyväksytään myös jossakin muussa kilpailussa,esimerkiksi piirin-tai aluekisoissa, ammuttu tulos 
(60 ls kilpailussa lasketaan 40 ensimmäistä laukausta). Tällöin on ilmoitettava kilpailun nimi 
tulosten yhteydessä. 
 

Kilpailu ammutaan kaudella 2021 - 2022 loka-maaliskuun aikana. Kilpailussa ammutaan yhteensä 
12 kierrosta. Näin ollen yhden tuloksen (kierroksen) ampumiseen on aikaa 2 viikkoa. 
 

Sarjat 
 

Kilpailussa on 5 tasosarjaa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tasosarjat ovat seuraavat: 
 

I-taso 375 ja yli ampuvat 
II-taso 361 - 374 
III- taso 331 - 360 
IV- taso 301 - 330 
V- taso 300 ja alle ampuvat 
 

Ampuja lähtee kilpailukaudelle aina nollatasosta. Ampuja nousee ampumansa tuloksen mukaiselle 
tasolle ammuttuaan kolme alarajan ylittävää tulosta. Ampujan lopputulokseen lasketaan 8 parasta 
kierrosta kahdestatoista. 
 

Taulut 
 



Käytetään ResUL ja SAL hyväksymiä ilmapistooli- ja ilmakivääritauluja. Taulut tulee merkitä ennen 
ammunnan aloittamista ampujan nimellä tai nimikirjaimilla sekä päivämäärällä taulun 
taakse keskelle taulua. Taulut tulee säilyttää mahdollista tarkastusta varten. Taulut tulkataan 
levytulkilla. 
 

Laukausmäärät 
 

Laukausmäärä on 40 laukausta/kilpailukierros. Tauluihin ammutaan ilmapistoolissa 5 
laukausta/taulu ja ilmakiväärissä 2 laukausta/täplä. 
 

Tulokset 
 

Kerhon tai tulosvastaava lähettää joka kierroksen jälkeen tulokset sähköpostilla jokaisen kuun 
15. ja 30. päivä tulosten kokoojalle. Sähköpostista tulee ilmetä kerhon tai yhdistyksen nimi, 

ampujien nimet ja tulokset/laji. Tulosten kokooja lähettää joka kierroksen jälkeen yhteenvedon  
pyydettyihin sähköpostiosoitteisiin. 

Ensinmäisen kierroksen, lokakuun 2021/1,tulokset lähetetään tulosten kokoojalle 20.10.2021 

mennessä.  
 

Osallistumismaksu 
 

Osallistumismaksu on 25,00 € per Yhdistys/Kerho/Laji  joka maksetaan /Toijalan Seudun 
Reserviläisten  tilille Akaan OP FI94 5472 0440 0052 37  
joulukuun 31:n päivään mennessä. Viestiksi maksunsaajalle maksajan nimi ja kerhon tai  
yhdistyksen lyhenne. 
 

Palkinnot 
 

Palkinnot jaetaan henkilökohtaisissa tasosarjajoissa 3 parhaalla ampujalle. 
Joukkue palkinnot jaetaan 3:lle parhaalle joukkueelle per. laji Joukkue käsittää 3 ampujaa  joiden 
yhteistulos on joukkue tulos. 
 

Kilpailunjärjestäjä 
 

Toijalan Seudun Reserviläiset ry 

Tulokset sähköpostiosoitteeseen   ahola.heikki@pp.inet.fi 
 

Jos on epäselvyyttä kutsun jossakin asiassa soita alla olevaan puh: numeroon. 
 

Heikki Ahola  0400 833759 
 

 


