RESERVIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT
Aika: 17. – 19.9.2021
Paikka: Kyrönpellon ampumarata, Kyrönpellontie 4, 50150 Mikkeli
Lajit: 25 m pistooli, Isopistooli, Pistooli pika-ammunta
Kivääri kenttä 10 + 10 ls, Itselataava kenttä 10 + 10 ls
Pienoiskivääri 60 ls makuu, Pienoiskivääri 3 x 20 ls, Pienoiskivääri 2x30 ls
Kivääri 300m on oma erillinen kilpailunsa, jota ei lasketa em. lajien yleismestaruuteen
mukaan. Osanottajamäärät/piiri on myös tässä korkeintaan kuusi (6) ampujaa.
Sarjat
H/D, H/D 50, H 60, H 70, H 75 ja H 80
Sarja toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään kolme.
Ilmoittautuminen
Kilpailujen sääntöjen mukaan piirillä, jonka muodostavat saman maakunnan RUL ja RES
piirit yhdessä, on mahdollisuus ilmoittaa yhteensä enintään kuusi (6) ampujaa/laji.
Ilmoittautuminen suoritetaan piireittäin yhteisellä lomakkeella, jonka järjestäjä lähettää
piirien toiminnanjohtajille. Lomake palautetaan 27.8.2021 mennessä osoitteella
ampumamestaruuskisat.mikkeli@gmail.com sihteerille (vain yksi ilmoittautuminen/piiri).
Ampuja voi osallistua vain kolmeen mestaruuskisalajiin. Piirien tulee tarkistaa, että
ilmoittautuneet ampujat ovat Reserviläisyhdistysten jäseniä.
Huom! Jälki-ilmoittautumisen aika on 28.8 - 4.9.2021. Ei yksittäisiä ilmoittautumisia ja vain
piirin ilmoittautuminen otetaan huomioon.
Vara-ampujat
Piirit voivat ilmoittaa kaikkiin lajeihin laatimassaan rankingjärjestyksessä ampujia myös,
kiintiön ”kuusi” lisäksi. Nämä ampujat pääsevät osallistumaan kilpailuun ratakapasiteetin
salliessa, ellei kaikista piireistä tule täysiä kiintiöitä.
Joukkuekilpailu
Sarjat: H, H50 ja D
Joukkueeseen ilmoitetaan kolme ampujaa, joiden kaikkien tulos huomioidaan. Joukkueet
nimetään viimeistään ennen ensimmäisen ampujan suoritusta.
Joukkueen nimeäminen on myös tehtävä ennakkoon samanaikaisesti muun ilmoittamisen
kanssa.
25 m pistoolin H-sarjan joukkueessa ampuvan aseen tulee täyttää SAL:n H-sarjan
lajisäännöt.

Yleismestaruus
Yleismestaruuteen huomioidaan piireittäin kaikkien seitsemän lajin piirin kolme parasta
tulosta ampujan sarjasta riippumatta.

Kilpailujen ohjelma
Perjantai 17.9.2021
Pistoolilajit 25 M pistooli, pistooli pika sekä isopistooli sarjat H70, H75, H80
Lauantai 18.9.2021
Kaikki sarjat: 25 m pistooli, pistooli pika,
pienoiskivääri 60 ls makuu, pienoiskivääri 3x20, pienoiskivääri 2x30
Sunnuntai 19.9.2021
Kaikki sarjat: Isopistooli ja molemmat kenttäammunnat.
Järjestäjät pidättävät oikeuden aikataulumuutoksiin kilpailijamäärän vaatiessa.
Osanottomaksut
Osanottomaksu, 25 euroa/ampuja/laji ja 25 euroa/joukkue, maksetaan piireittäin tilille
Suur-Savon Reservipiiri ry Osuuspankki FI63 5271 0420 3027 22. Maksu pitää olla tilillä
2.9.2021 mennessä. Viestinä: Mikkeli 2021. Jälki-ilmoittautumisesta peritään
kaksinkertainen maksu, 50 euroa/ampuja/laji ja 50 euroa/joukkue. Jälki-ilmoittautumisien
maksujen tulee olla tilillä 9.9.2021.
Eräluettelot
Lähetetään ilmoittautuneille piireille sähköpostilla ja julkaistaan RESUL:n sivuilla 6.9.2021.
Jäsenyys ja vakuutus tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
Dopingtestaus RESUL sääntöjen mukaisesti.
Kilpailualueella voi yöpyä esim. asuntovaunulla tai autolla rakennus 16 pihamaalla.
Opastus paikan päällä.
Kilpailun johtaja Arto Nousiainen, puh. 050 3456 568
Kilpailun varajohtaja Jan-Aulis Hiltunen, puh. 050 5675 867
TA Marko Patrakka, puh. 050 557 0761

TERVETULOA MIKKELIIN!

