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Etelä-Hämeen reserviläisjärjestöt järjestävät 14.11.2020 
Hämeenlinnassa Hätilän ampuma-alueella EH SRA Pimeäkilpailu2020

SRA-Kilpailun.

Osoite: Panssaritie 5, Hämeenlinna. 

Kulku Etu-Hätilän tien kautta ajonopeudet huomioiden. Kilpailualueen nopeusrajoitus 35km/h.

Ajo-ohje: https://www.youtube.com/watch?v=rYsfzAJtJr0

Kilpailun aikataulu 

1630-1700 Ilmoittautuminen Johtolan puomilla
1700 - 1715 Alkupuhuttelu ja siirtyminen rasteille
1715 - 1730 Rastikuvaukset
1730 - 2130 Pimeäkilpailu
2200 Palkintojenjako (Pimeäkilpailu + TST CUP 2020)

Palkittavat luokat ja sarjat 

Kilpailussa palkitaan 3 parasta luokissa: Vakio ja Avoin sekä sarjoissa: Y50 (Y50 Avoin ja vakio
lasketaan samalle listalle) sekä TST, 7,62×39, Naiset ja Tulokas. Palkinnot jaetaan mikäli 
luokassa / sarjassa on vähintään 5 osallistujaa ilmoittautumisajan päättyessä.Kaikkiin luokkiin / 
sarjoihin ilmoittaudutaan etukäteen SSI:n kautta.

7.62×39 

7.62 sarjan ampujan tulee ampua kilpailu 7.62×39 kaliberin kiväärillä. 

Tulokas 

Tulokas sarjaan voi osallistua mikäli on saanut SRA kortin 2 vuoden sisällä. 

(1.1.2018 jälkeen myönnetyt kortit, tarkistetaan kortista kilpailupaikalla.) 

https://www.youtube.com/watch?v=rYsfzAJtJr0


Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä Kilpailukeskuksella tarkistetaan SRA-ampujan kortti ja vakuutus. 
Kortin puuttuessa tulee esittää todistus suoritetusta SRA-ampuja kurssista. Ampujalla tulee olla 

voimassa oleva Reserviläisliiton ampumaturvavakuutus tai SAL–kilpailulisenssi.
 

Mikäli kilpailija on ulkomaan kansalainen tulee toimittaa seuraavat tiedot: Etunimi, sukunimi, 
arvo/ammatti, (organisaatio, siihen voi laittaa res tms.) kansalaisuus ja passin numero.

Mikäli ei matkusta passilla niin muu henkilökorttikin käy.

Kilpailun osallistumismaksu on 30 euroa. 

Maksu peritään ilmoittautumisen yhteydessä kilpailukeskuksella. 

Käytettävät kaliberit ja patruunat 

Kilpailussa käytettävät max. kiväärikaliberit ovat .223 ja 7,62×39 (esim. .300 BLK on näin ollen 
sallittu). Pistoolikaliberi on 9mm. Valojuova patruunoiden käyttö on kielletty.

 

Yleistä 

Palkintojenjaon yhteydessä arvotaan myös kaikkien paikalla olevien kesken palkintoja,

joten paikalle kannattaa jäädä. Palkintojenjaossa tulee noudattaa turvavälejä tai mikäli

niitä voi noudattaa niin sitten maskeja tulee käyttää. Kilpailijoiden tulee tehdä

tuloksiensa verifiointi 15min sen jälkeen kun hänen ryhmänsä viimeinen ampuja on

ampunut rastin. Näin toimitaan koska kilpailussa on varsin tiukka aikaikkuna ja

mahdolliset uusinnat yms. tulee ampua heti.



Pimeä kilpailun yleisjärjestelyt 

● Kilpailussa saa käyttää pimeänäkölaitteita ja laser tähtäimiä. Ilmoita tuomarille mikäli et 

käytä rasti suorituksessa näkyvää valoa jotta tuomari osaa varautua käyttämään rasti 

suorituksesi valvontaan pimeänäkölaitetta.

● Kilpailu ammutaan pimeässä, kilpailun alkuun saattaa vaikuttaa näin ollen sää ja ammunta 

aloitetaan siinä vaiheessa kun pimeys on laskeutunut jotta ei käy niin että ensimmäiset 

ampuvat hämärässä ja loput pimeässä.

● Ampujalla tulee olla käytössä joku näkyvää valoa antava valaisin jota käyttää kun liikkuu 

kilpailualueella. Tämä on myös turvallisuustekijä kun liikutaan mm. parkissa olevien 

autojen ympärillä. Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan sininen valotikku joka tulee 

kiinnittää varusteisiin.

● Otsalamppujen käyttö rastilla on kielletty.

● Valkoisen valon käyttö on kiellettyä, koska se sokaisee ja vie hämäränäön etenkin muilta. 

Hankkikaa siis punaista tai sinistä valoa antava otsalamppu tai vastaava jolla suunnistaa 

autolta rastille jne. Valkoista valoa saa luonnollisesti käyttää rasti suorituksen aikana, mutta 

ei muualla.

● Rastille tullessa on hyvä pyrkiä sammuttamaan auton valot heti kun mahdollista.

● Sektorit merkitään valotikuin jotta ne näkyvät myös pimeässä (ampumasektori punaisilla ja 

käsittelysektori keltaisilla tikuilla) Näin ollen jos haluatte käyttää omia valotikkuja jotta 

näytte pimeässä niin älkää käyttäkö punaisia ja keltaisia tikkuja.

● Pistooli Rastien lähdössä aseen ei tarvitse olla kotelossa, näin siksi että monella ei ole 

koteloa johon sopii pistooli+valaisin, joten kotelointia ei näin ollen vaadita.

● Normaali lähtötilanne rasteilla on että kaikki ampujan valonlähteet ovat poissa päältä ja 

valon saa laittaa päälle vasta äänimerkin jälkeen. Tähän on syynä se että kyse on pimeä 

kilpailusta jossa mitataan ampumataidon lisäksi kykyä toimia pimeässä. 

● Pimeä Kilpailu voi vaikuttaa haastavalta ja sitä se hieman myös on, mutta järkevällä 

toiminnalla ja sillä että pudottaa hieman vauhtia jokainen varmasti suoriutuu rasteista, koska



pimeyden vuoksi rastit tehdään mahdollisimman suoraviivaisiksi sekä tasaiseen/helppoon 

maastoon ja liikkuminen rastilla on myös aika vähäistä.
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