RESUL:n SRA-SM-ampumamestaruuskilpailut 1.-2.08.2015 Oulu
RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammutaan 1.2.8.2015 Hiukkavaaran (Oulu) ja Tyrnävän ampumaradoilla. Kilpailun
järjestäjänä toimivat Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri ja PohjoisPohjanmaan Reserviläispiiri.
Kilpailussa ammutaan kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla 13 rastia ja enintään
300 laukausta. Maksimi ampumaetäisyydet ovat kiväärirasteilla 80m. Sallitut
maksimikaliiberit ovat pistoolilla ja kiväärillä 12.7mm. Ilmoittautuminen ja
asetarkastus aukeavat perjantaina 31.7.2015 klo 17.00. Varsinainen kilpailu
alkaa alkupuhuttelulla lauantaina 1.8.2015 klo 06:00 Hiukkavaaran
ampumaradan paviljongilla.
Osallistumisoikeus
Jokaisella reserviupseeri- ja reserviläispiirillä on oikeus lähettää kilpailuun
kiintiöpaikkojensa mukainen määrä ampujia. Mikäli piiri ei ilmoita ampujiensa
osallistumista ja ruokailujen määrää 1.6.2015 mennessä, menettää piiri
oikeuden lähettää ampujiaan kilpailuun. Kiintiöpaikkojen määrät on ilmoitettu
www.sra-ammunta.fi sivuilla. Kilpailujoukkueen koko on 3 ampujaa.
Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden sotilasarvot, etu- ja sukunimet, syntymäajat, ampujankortin
numerot, sähköpostiosoitteet, piiri, joukkue, luokka ja mahdolliset sarjat
(naiset, juniori, 50-v, 7.62, TST), on ilmoitettava viimeistään 1.7.2015
mennessä osoitteella: srasm2015@gmail.com. 7.62 ja TST sarjojen
tarkemmat määritykset tullaan ilmoittamaan www.sra-ammunta.fi sivuilla.
Piirien kiintiöpaikkojen ulkopuoliset ampujat voivat lähettää
ilmoittautumisensa kilpailun järjestäjälle joka täyttää avoimeksi jääneet
paikat kilpailuun 1.7.2014 jälkeen. Mukaan mahtuneille ilmoitetaan asiasta ja
lähetetään lasku kilpailun osallistumis- ja ruokailumaksujen suorittamiseksi.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu kilpailuun on 55 euroa/osallistuja (plus mahdollinen
ruokailu) ja se maksetaan piireittäin 1.6.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan
reserviläispiirin tilille FI0936363010156545
SRA-status ja vakuutus
Kilpailijoiden tulee olla rekisteröityjä SRA-ampujia. SRA-ampujan kortin
puuttuessa ampujan tiedot tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä
kilpailupaikalla SRA-ampujarekisteristä. Kilpailuun osallistuvilla tulee olla
voimassa oleva Reserviläisen ampumaturvavakuutus tai SAL-kilpailulisenssi
(tarvittaessa kuitti maksusta mukaan). Ilmoittautumisen yhteydessä
tarkistetaan myös yhdistysjäsenyys, jotta edustuskelpoisuus mahdollisessa
joukkueessa tulee varmistettua.
Huolto ja majoittuminen

Kilpailijoille on mahdollisuus majoittua Hiukkavaaran vanhoille kasarmeille (ei
sänkyjä eli telttapatja ja makuupussi on oltava). Majoitukseen tulosta on
ilmoitettava nimien ilmoittamisen yhteydessä (1.7.2015). Ruokailu maksaa
20 euroa, sisältäen lauantaina ja sunnuntaina aamupalan, lounaan ja
päivällisen. Ruokailu on maksettava osallistumismaksun yhteydessä.
Kilpailun johto
Kilpailun johtaja:
Asmo Saarela
puh. 044 2993710
Kilpailun varajohtaja:
Heikki Sutinen
puh. 040 0890684
Kilpailun ratamestari I: Tero Kortetmäki
puh. 040 1261775,
(rm.srasm2015(-at-)gmail.com)
Kilpailun ratamestari II: Jussi Hiltunen
puh. 040 5650696
Kilpailun tekninen asiantuntija: Matti Kariniemi puh. 050 4862748
Tiedotus
Tiedotus tapahtuu ensisijaisesti www.sra-ammunta.fi sivujen kautta.
Toimitsijat
Toimitsijakilpailu alkaa torstaina 30.7.2015 klo 06:00 ilmoittautumisella
ampumaradan paviljongilla. Kilpailutoimitsijaksi haluavat voivat ilmoittautua
kilpailun ratamestarille.
Tervetuloa Ouluun
Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri Ry
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri Ry
SRA-toimikunta

