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SININEN RESERVI RY:N AMPUMAKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
SININEN RESERVI RY JÄRJESTÄÄ NELJÄ AMPUMAPÄIVÄÄ
VUODESSA. NÄMÄ SÄÄNNÖT OHJAAVAT KILPAILUJA JA NE
OVAT SININEN RESERVI RY:N HALLITUKSEN 6.3.2018
HYVÄKSYMÄT.
YLEISTÄ

Näissä kilpailuissa ampujantakin ja pistoolin niskahihnan käyttö
on kielletty. Kiväärin hihnan on oltava ammunnan aikana
molemmista kiinnityspisteistään kiinni kiväärissä, irtohihnojen
käyttö ammunnan aikana on kielletty. Kaukoputken ja kiikarin
käyttö on sallittu, samoin pistoolilajeissa kahden käden ote. Yli 50vuotiaat saavat käyttää ampujanlaseja ja kiväärin
kolmiasentokilpailuissa polviasennon saa ampua halutessaan
ampujanjakkaralta (korkeus 30 cm, leveys 30 cm ja pituus 25 cm).
Säännöt noudattavat pääosin SAL:n sääntöjä, etenkin ampumaasentoja koskevat määräykset.

AMPUMAPÄIVÄ 1

Vapaavalintainen pistooli – ja perinnekiväärikilpailu.

Ase

Pistoolikilpailu ammutaan 25 metrin radalla, kaliiberi vapaa.
voi olla avotähtäiminen revolveri tai itselataava pistooli, ei optisia
tähtäimiä. Patruunatarve n. 45-50 kpl.
2x5kohdistuslaukausta
3 x5 kilpalaukausta kouluammuntana, yksi minuutti/laukaus.
1x5 koesarja kääntyviin tauluihin, taulut näkyvissä 3 sekuntia ja
piilossa 7 sekuntia.
3x5 kilpalaukausta kääntyviin tauluihin
Perinnekiväärikilpailussa on alkuperäisen mallin mukainen,
avotähtäimin varustettu, pultti- tai suoravetolukkoinen ennen
vuotta 1945 suunniteltu sotilaskivääri, ei itselataava tai automaatti.
Ampumamatka 300 m makuulta. Patruunatarve n. 40 kpl.
2x5 kohdistulaukausta
1x15 kilpalaukausta, aikaa 15 minuuttia. Tulokset kirjataan ja
taulut paikataan.
1x15 kilpalaukausta, aikaa 15 minuuttia. Tulokset kirjataan ja
taulut paikataan.
Kilpailussa palkitaan pistoolikilpailun kolme parasta ampujaa ja
kolme parasta joukkuetta mitalein. Pistoolikilpailun voittaja saa
vuodeksi haltuunsa ”Höyryn Pyssy”-kiertopalkinnon ja paras
joukkue ”Merireserviläiskiulu”-kiertopalkinnon. Kiväärikilpailussa
palkitaan samoin kolme parasta ampujaa ja kolme parasta
joukkuetta mitalein. Kiväärikilpailun voittaja saa vuodeksi
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haltuunsa kiertopalkinnon, samoin voittajajoukkue. Pistooli- ja
kiväärikilpailun parhaan yhteistuloksen ampunut saa lisäksi
vuodeksi haltuunsa ”Suomi-kp”-kiertopalkinnon. Voittaja vastaa
nimensä/joukkueen nimen kaiverruttamisesta palkintoihin.

AMPUMAPÄIVÄ 2

Kenttäammunta 10 + 10 ls vapaavalintaisella kiväärillä. Aseen
sallitut toimintatavat ovat kertatuli, lippaallinen kertatuli ja
itselataava kertatuli. Ampumamatka 150 m.
kohdistuslaukaukset 10 min.
1x10 laukausta makuulta
1x10 laukausta pystystä

AMPUMAPÄIVÄ 3

Pistooli- ja kiväärikilpailu
Pistoolikilpailu ammutaan 25 metrin radalla. Pistooli on
muuntelematon sotilaspistooli, kaliiberi vähintään 7,65 mm. Ei
optisia tai elektronisia tähtäimiä.
2x5 kohdistuslaukausta
3x5 kilpalaukausta kouluammuntana, yksi minuutti/laukaus
1x5 koelaukausta kääntyviin tauluihin, taulut näkyvissä 3 sekuntia
ja piilossa 7 sekuntia
3x5 kilpalaukausta kääntyviin tauluihin
Sotilaspistoolin pika-ammunta 25 m. Palveluskäyttöön
suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen pistooli, kaliiberi
vähintään 7,65 mm. Ei optisia tai elektronisia tähtäimiä.
Kilpailussa tarvitaan kaksi lipasta. Hihna- tai olkatuen käyttö on
kielletty.
1x10 koelaukausta kääntyviin tauluihin, taulut näkyvissä 3 sek ja
piilossa 7 sek.
4x10 kilpalaukausta kääntyviin tauluihin, taulut näkyvissä 3 sek ja
piilossa 7 sek.
Kiväärikilpailu ammutaan kolmiasentokilpailuna 150 metrin
radalla. Vapaavalintainen kivääri, sallitut toimintatavat kertatuli,
lippaallinen kertatuli ja itselataava kertatuli. Ei optisia tai
elektronisia tähtäimiä.
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2x5 kohdistuslaukausta
10 kilpalaukausta makuulta, aikaa 10 min
10 kilpalaukausta seisten, aikaa 10 min
10 kilpalaukausta polviasennosta, aikaa 10 min
Kilpailussa palkitaan kolme parasta pistooli- ja kivääriampujaa
mitalein. Joukkuekilpailussa lasketaan yhteen pistooli- ja
kivääritulokset ja kolme parasta joukkuetta palkitaan mitalein.
Molemmissa lajeissa on myös kiertopalkinnot, joiden
kaivertamisesta voittajat vastaavat.

AMPUMAPÄIVÄ 4

Kolmiasentokilpailu rynnäkkökiväärillä, 150 m
Rynnäkkökiväärikilpailu ammutaan 150 m radalla
Puolustusvoimien aseilla ja patruunoilla.
2-3x5 kohdistuslaukausta
10 kilpalaukausta makuulta, aikaa 10 min
10 kilpalaukausta seisten, aikaa 10 min
10 kilpalaukausta polvelta, aikaa 10 min
Kilpailussa palkitaan kolme parasta ampujaa ja kolme parasta
joukkuetta mitalein. Parhaan tuloksen ampunut saa vuodeksi
haltuunsa kiertopalkinnon, samoin paras joukkue. Voittaja vastaa
nimensä kaiverruttamisesta kiertopalkintoihin.

ALL-ROUND

Niin sanottu ”All-Round-palkinto” jaetaan sille kilpailijalle, joka
saavuttaa parhaan yhteenlasketun tuloksen kaikista neljästä
kilpailusta. Palkinto edellyttää osallistumista vähintään kolmeen
kilpailuun.

Sininen Reservi ry:n hallitus on hyväksynyt nämä säännöt
kokouksessaan 6.3.2018 ja niitä sovelletaan vuoden 2018
kilpailuista alkaen. Yksityiskohtaiset säännöt, sisältäen mm.
tulikomennot, on kilpailunjohtajalla.

