
Piirin ilma-asemestaruuskilpailu 2022, kilpailukutsu 30.12.2021 

Etelä-Hämeen reservipiirien ilma-asemestaruuskilpailut on ollut sääntönä järjestää 
tammikuun aikana. 
Covid-19 ja sen omikron-variantti leviää tällä hetkellä erittäin tartuntaherkkänä. 
Kokoontumisrajoituksia on määrätty. Piirien urheiluparlamentti marraskuun lopulla 
hyväksyi sen, että ilma-aseilla ilmapistoolilla ja ilmakiväärillä kilpaillaan nyt toisen kerran 
kotiratakilpailuna. 

Ohjeet kilpailutuloksen ampumiseksi. 

1. Ammunta-aika on tasosarjan helmikuun ensimmäinen jakso eli 1. – 15.2.2022. He, 
jotka eivät ammu tasosarjaa, mutta haluavat kilpailla, ampuvat tuloksensa 
tasosarjan luonteen mukaisesti. 

2. Ammunta suoritetaan kotiradalla. Käytetään ResUL ja SAL hyväksymiä ilmapistooli- 
ja ilmakiväärinauhatauluja tai sähköisiä tauluja. Sähköisiä tauluja käytettäessä 
pisteen kymmenykset eivät saa olla käytössä. 
Nauhataulut merkitään ennen ammunnan aloittamista ampujan nimellä tai 
nimikirjaimilla sekä päivämäärällä taulun taakse keskelle taulua. Taulut tulee 
säilyttää mahdollista tarkastusta varten. Taulut tulkataan levytulkilla. 
Sähköisten taulujen tulosnäytöstä pitää ottaa kuva ja säilyttää se.. 
Laukausmäärät: 
Laukausmäärä on 40 laukausta sekä ilmapistoolilla että ilmakiväärillä. 
Nauhatauluihin ammutaan ilmapistoolissa 5 laukausta/taulu ja ilmakiväärissä 2 
laukausta/täplä. 

3. Terveysturvallisuudesta huolehtien toinen kilpailija voinee olla ampumassa 
samanaikaisesti kilpailullisen tilanteen muodostumiseksi. Turvaväli pitää silloin 
pitää ja maskia suositellaan vahvasti käytettäväksi. 

4. Kilpailuun ilmoittaudutaan yhdistyksittäin/kerhoittain viimeistään pe 14.1.2022:   
laji, nimi, sotilasarvo, yhdistys/kerho ja sarja. Ilmoittautumiset sähköpostiin 
mauno.juottonen@pp.inet.fi  Luettelo ilmoittautuneista julkaistaan piirien nettisivuilla 
viikolla 3/2022. 

5. Tulosten ilmoittaminen. Tasosarja-ammunnan tulokset ilmoitetaan tavalliseen 
tapaan 15.2.2022 Akaaseen Heikki Aholalle. Nämä tasosarjatulokset ja tasosarjan 
ulkopuolelta kilpailuun osallistuvien tulokset ilmoitetaan myös viimeistään 15.2.2022 
sähköpostitse Mauno Juottoselle. Tasatulosten ratkaisemiseksi Juottonen kysyy 
tarvittaessa viimeisen sarjan tuloksen ja ammutut kympit. 

6. Osallistumismaksuja ei peritä, mutta (tasosarjan ulkopuolisten) ampujien on 
varauduttava suorittamaan rata- ja taulumaksuja. 

7. Tällä ”varatavalla” kilpailtaessa tuloksia ei voida hyväksyä piirien ennätyksiksi. 
8. Joukkuetulokset lasketaan. 

Kilpailusarjat 
H20 (nuoret), D, H, H50, H60, H70, H75, H80 
Kilpailussa noudatetaan Etelä-Hämeen reservipiirien urheilutoiminnan sääntöjä. Kilpailijat 
kilpailevat omalla vastuullaan. 
 
Huom., vuosi sitten ilmoitettuja osallistujia oli reilusti enemmän kuin mitä radalla 
ammutussa ilma-asemestaruuskilpailussa on ollut. Se ilahdutti.  
Aktiivista osallistumista toivoen,  jos vaikka nyt pääsemme yli sadan ampujan. 
 

Lisätiedot sähköpostitse Mauno Juottoselta. 
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