
Urjalan-Kylmäkosken Reserviläiset ry KILPAILUKUTSU
4.5.2017

Urjalan-Kylmäkosken Reserviläiset ry järjestää
Etelä-Hämeen Reserviläispiirien maastokilpailut tiistaina 30.5.2017 alkaen klo 16.00.

Kilpailukeskus: Kilpailukeskus on Urjalan urheilukentällä, Urheilukentäntie, 31760 Urjala, 
missä peseytymistilat sekä pienimuotoinen kahvio. Kuljetus kilpailukeskuksesta 
kilpailun lähtöpaikalle henkilöautoilla. Ammunnan jälkeen kuljetus henkilöautoilla 
kartanluvun lähtöön. 

Kilpailusarjat: Naiset D, Miehet H, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85 
sekä nuorten sarjat armeijaa käymättömille: nuoret H ja nuoret D.
Sarjoissa H, H40 ja H50 pitempi suunnistusmatka n. 5 km, muilla lyhyt n. 3,5 km.   
Joukkuetulokset lasketaan reserviläispiireittäin kilpaurheilun kokonaiskilpailun 
sääntöjen mukaan.  

Kilpailun säännöt:     Kilpailussa noudatetaan järjestäjän kirjallista kilpailukutsua ja sitä täydentävää  
kilpailuohjetta, E-Hresp maastokilpailusääntöjä sekä niitä täydentävinä RESUL:n 
voimassa olevia kilpailusääntöjä ja järjestäjän kilpailupaikalla antamia kirjallisia ja 
suullisia ohjeita (tässä pätevyysjärjestyksessä). Kilpailun ajan kilpailijat kuljettavat 
osalajeissa tarvitsemansa apuvälineet mukanaan. Kilpailijat huolehtivat itse omasta 
vakuutusturvastaan (suositellaan Reserviläisten Ampumaturvaa tai muuta 
vastaavaa vakuutusta).
Lajien suoritusjärjestys:
1.  Pistooliammunta:
Kilpailun lähtöpaikalta viitoitus ampumapaikalle, jossa kilpailija ampuu 10 laukausta,
kal. 22 pistoolilla/revolverilla, 25 metrin matkalta, mallin 68 (nro 30) kenttätauluun.  
Ampuma-asento seisten, ammunnan saa suorittaa kahdella kädellä, niskahihnan ja 
2 lippaan käyttö sallittu. Asetta ei kuljeteta mukana. Aseet ja ammuntatarvikkeet 
viedään ennen kilpailun alkua ampumapaikalle järjestäjän toimesta. 
Ei kohdistusmahdollisuutta. Lisäaikaa suoritukseen tulee 20 sekuntia jokaisesta 
maksimituloksesta (100) puuttuvasta pisteestä.
2. Kartanluku:
Kartta 1:20 000 värillinen peruskartta. Kuljettava matka noin 0,3 km, jonka varrella
5 etäisyyspistettä. Merkintä neulanpistolla. Pisteen varmistus värikynällä.  
Sähköisten apuvälineiden käyttö kielletty. Kiikarin käyttö sallittu. 
1 virhemilli = 15 sekunnin lisäaika kilpailusuoritukseen.
3. Suunnistus:
Kartta 1:10 000 suunnistuksen erikoiskartta. Rasteilla emit-leimaus. Vuokraemit 5 €,
varaus ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lähtöajat:                  Kilpailijat lähetetään minuutin välein lähtöpaikalta ammuntaan klo 17.00 alkaen.      
Juokseva aika käy kilpailijalle lähdöstä ammunnan maaliin sekä kartanluvun 
lähdöstä suunnistuksen maaliin, ajat lasketaan yhteisaikaan. 

Ilmoittautuminen: pe 26.5.2017 mennessä sähköpostitse simo.vehmaa@pp.inet.fi tai puhelimitse 
(tekstiviestillä) 040 565 6237. Ilmoittautumisessa mainittava kilpailijan nimi, 
sotilasarvo, kilpailusarja ja yhdistys jota edustaa sekä emitkortin numero tai 
vuokraemitin tarve. Lähtöluettelo ja kilpailuohjeet lähetetään sähköpostitse 
yhdistyksille. 

Osallistumismaksu: Osallistumismaksu, 13 €/ kilpailija (6,5 € nuoret), on maksettava 
ma 29.5.2017 mennessä U-K Reserviläisten tilille FI71 5488 0940 0037 83. 
Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla 13€/kilpailija, käteismaksu.

Kilpailun johtaja Simo Vehmaa p. 040 565 6237
Kilpailun sihteeri Sari Nikkilä-Vuorinen
Kartanluku ja Suunnistus Veijo Halonen, Pentti Mikkola, Hannes Koivula
Pistooliammunta         Markku Jalonen

TERVETULOA KILPAILEMAAN URJALAAN!
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