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Oulun Reserviupseerikerhon
ampumamestaruuskilpailusäännöt

KILPAILUN KULKU
• Kilpailussa ammutaan neljä suoritusta soveltaen
palvelusammunnan (PA) ja sovelletun reserviläisammunnan
(SRA) sääntöjä.
PISTEET
• Palvelusammunta-1 (0-100p), Palvelusammunta-3 (0-100p),
Sovellettu kivääri (0-50p), Sovellettu Pistooli (0-50p) =
Yhteensä (0-300p)
• Tasatuloksen sattuessa, Sovelletun kiväärin tulos ratkaisee
voittajan
OSALLISTUMISOIKEUS
• Oulun Reserviupseerikerhon jäsenet
ASEET
• Omat tai kerhon aseet (Huom. lajikohtaiset asemääritykset)
• Mahdollisuus käyttää kerhon patruunoita
omakustannehintaan
PALKINNOT
• Voittajalle luovutetaan kiertopalkinto kerhon syyskokouksen
yhteydessä.

Kivääri

PALVELUSAMMUNTA
PALVELUSAMMUNTA 1
1 (Kivääri
(Kivääri 150m)
150m)
••
••
••

••
••
••

Ammutaan
Ammutaan yksi
yksi 55 laukauksen
laukauksen kohdistussarja
kohdistussarja ja
ja kaksi
kaksi 10
10
laukauksen
kilpasarjaa.
laukauksen kilpasarjaa.
Ampuma-asento:
Ampuma-asento: maaten
maaten
Ase:
Ase: Sotilaskäyttöön
Sotilaskäyttöön suunniteltu
suunniteltu tai
tai sen
sen kaltainen
kaltainen
sarjavalmisteinen,
sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa
perusvarustuksessa oleva
oleva lippaallinen
lippaallinen
itselataava
itselataava kivääri.
kivääri. Aseen
Aseen kaliberi
kaliberi on
on 5,45-8,00
5,45-8,00 mm
mm ja
ja se
se voi
voi
olla
koottu
yleisesti
saatavilla
olevista
osista,
mikäli
aseen
olla koottu yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen
ominaisuudet
ominaisuudet eivät
eivät poikkea
poikkea perusversiosta.
perusversiosta.
Aloitus:
Aloitus: komennosta
komennosta
Lopetus:
Lopetus: kun
kun ampuja
ampuja on
on lopettanut
lopettanut suorituksen
suorituksen
Tulos:
Tulos: Paremman
Paremman kilpasarjan
kilpasarjan tulos
tulos (0-100p)
(0-100p)

SOVELLETTU
SOVELLETTU KIVÄÄRI
KIVÄÄRI
••

••
••
••
••
••
••

Ammutaan
Ammutaan yksi
yksi kilpasarja.
kilpasarja. Laukausmäärä
Laukausmäärä rajoittamaton,
rajoittamaton,
minimilaukausmäärä
minimilaukausmäärä 10
10 lks.
lks. Maaleina
Maaleina 55 kpl
kpl SRA-tauluja,
SRA-tauluja,
jokaiseen
jokaiseen vähintään
vähintään kaksi
kaksi laukausta.
laukausta. Lisäksi
Lisäksi yksi
yksi E/A
E/A taulu,
taulu,
johon
johon ampumisesta
ampumisesta seuraa
seuraa pistevähennys.
pistevähennys.
Ampuma-asento:
maaten
Ampuma-asento: maaten
Lähtöasento:
Lähtöasento: Maaten,
Maaten, ase
ase ladattu
ladattu ja
ja varmistettu,
varmistettu, perä
perä
maassa
maassa
Ase:
Ase: SRA-sääntöjen
SRA-sääntöjen avoimen
avoimen luokan
luokan mukainen.
mukainen.
Aloitus:
Aloitus: Äänimerkistä
Äänimerkistä
Lopetus:
Lopetus: kun
kun ampuja
ampuja on
on lopettanut
lopettanut suorituksen
suorituksen (viimeinen
(viimeinen
laukaus)
laukaus)
Tulos:
Tulos: Lasketaan
Lasketaan osumakerroin
osumakerroin SRA-pisteenlaskusääntöjen
SRA-pisteenlaskusääntöjen
mukaisesti,
mukaisesti, eli
eli yhteenlasketut
yhteenlasketut pisteet
pisteet jaetaan
jaetaan käytetyllä
käytetyllä
ajalla.
ajalla. Tauluista
Tauluista huomioidaan
huomioidaan kaksi
kaksi parasta
parasta osumaa
osumaa per
per
taulu
(5,4,2
pisteen
alueet),
-10
pistettä
puuttuvasta
taulu (5,4,2 pisteen alueet), -10 pistettä puuttuvasta
osumasta
osumasta per
per taulu,
taulu, -10
-10 pistettä
pistettä per
per osuma
osuma E/A-taulussa.
E/A-taulussa.
Lopuksi
Lopuksi tulos
tulos skaalataan
skaalataan siten,
siten, että
että parhaan
parhaan tuloksen
tuloksen
saanut
saanut saa
saa täydet
täydet 50
50 pistettä.
pistettä. Muiden
Muiden pisteet
pisteet suhteutetaan
suhteutetaan
tähän
tähän osumakertoimen
osumakertoimen mukaisesti.
mukaisesti.

Pistooli

PALVELUSAMMUNTA
PALVELUSAMMUNTA 3
3 (Pistooli
(Pistooli 25m)
25m)
••
••
••

••
••
••

Ammutaan
Ammutaan yksi
yksi 55 laukauksen
laukauksen kohdistussarja
kohdistussarja ja
ja kaksi
kaksi 10
10
laukauksen
laukauksen kilpasarjaa.
kilpasarjaa.
Ampuma-asento:
Ampuma-asento: seisten,
seisten, kahdella
kahdella kädellä
kädellä
Ase:
Ase: Kaliiberiltaan
Kaliiberiltaan vähintään
vähintään 99 mm
mm olkatueton
olkatueton pistooli.
pistooli.
Sarjavalmisteinen,
Sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa
perusvarustuksessa oleva
oleva ase,
ase, joka
joka voi
voi
olla
olla koottu
koottu yleisesti
yleisesti saatavilla
saatavilla olevista
olevista osista,
osista, mikäli
mikäli aseen
aseen
ominaisuudet
ominaisuudet eivät
eivät poikkea
poikkea aseen
aseen perusversiosta.
perusversiosta.
Aloitus:
komennosta
Aloitus: komennosta
Lopetus:
Lopetus: kun
kun ampuja
ampuja on
on lopettanut
lopettanut suorituksen
suorituksen
Tulos:
Tulos: Paremman
Paremman kilpasarjan
kilpasarjan tulos
tulos (0-100p)
(0-100p)

SOVELLETTU
SOVELLETTU PISTOOLI
PISTOOLI
••

••
••
••
••
••
••

Ammutaan
Ammutaan yksi
yksi kilpasarja.
kilpasarja. Laukausmäärä
Laukausmäärä rajoittamaton,
rajoittamaton,
minimilaukausmäärä
minimilaukausmäärä 10
10 lks.
lks. Maaleina
Maaleina 55 kpl
kpl SRA-tauluja,
SRA-tauluja,
jokaiseen
jokaiseen vähintään
vähintään kaksi
kaksi laukausta.
laukausta. Lisäksi
Lisäksi yksi
yksi E/A
E/A taulu,
taulu,
johon
ampumisesta
seuraa
pistevähennys.
johon ampumisesta seuraa pistevähennys.
Ampuma-asento:
Ampuma-asento: Seisten
Seisten kahdella
kahdella kädellä
kädellä
Lähtöasento:
Lähtöasento: Seisten,
Seisten, ase
ase ladattu
ladattu osoittaen
osoittaen 45
45 asteen
asteen
kulmassa
kulmassa alaviistoon
alaviistoon
Ase:
Ase: SRA-sääntöjen
SRA-sääntöjen avoimen
avoimen luokan
luokan mukainen.
mukainen.
Aloitus:
Äänimerkistä
Aloitus: Äänimerkistä
Lopetus:
Lopetus: kun
kun ampuja
ampuja on
on lopettanut
lopettanut suorituksen
suorituksen (viimeinen
(viimeinen
laukaus)
laukaus)
Tulos:
Tulos: Lasketaan
Lasketaan osumakerroin
osumakerroin SRA-pisteenlaskusääntöjen
SRA-pisteenlaskusääntöjen
mukaisesti,
mukaisesti, eli
eli yhteenlasketut
yhteenlasketut pisteet
pisteet jaetaan
jaetaan käytetyllä
käytetyllä
ajalla.
Tauluista
huomioidaan
kaksi
parasta
osumaa
ajalla. Tauluista huomioidaan kaksi parasta osumaa per
per
taulu
(5,4,2
pisteen
alueet),
-10
pistettä
puuttuvasta
taulu (5,4,2 pisteen alueet), -10 pistettä puuttuvasta
osumasta
osumasta per
per taulu,
taulu, -10
-10 pistettä
pistettä per
per osuma
osuma E/A-taulussa.
E/A-taulussa.
Lopuksi
Lopuksi tulos
tulos skaalataan
skaalataan siten,
siten, että
että parhaan
parhaan tuloksen
tuloksen
saanut
saanut saa
saa täydet
täydet 50
50 pistettä.
pistettä. Muiden
Muiden pisteet
pisteet suhteutetaan
suhteutetaan
tähän
osumakertoimen
mukaisesti.
tähän osumakertoimen mukaisesti.

