E-H SRA CUP 2/2021 22.5.2021, Hätilä
E-H SRA CUP 2 osakilpailu ammutaan Hämeenlinnassa Hätilän ampuma-alueella osoitteessa Panssaritie 5.
Kilpailualue on Puolustusvoimien harjoitusalue. Kulkuoikeus alueelle perustuu osallistumiseen joko kilpailijana tai
toimitsijana, joten alueella oleskeleminen kilpailun ja siihen liittyvän siirtymisen tms ulkopuolella on kiellettyä ilman
kulkulupaa. Koronatilanteen vuoksi ei kilpailun ulkopuolisia osallistujia saa alueelle tuoda. Ulkomaiden kansalaisten
on ilmoitettava kansalaisuus, koko nimi ja passin tms. matkustusasiakirjan (henkilökortin) numero kilpailun
järjestäjälle kahta viikkoa ennen kilpailua. Puolustusvoimat vahvistaa luvan vierailla alueella n. viikko ennen kilpailua.
Kilpailussa ammutaan neljä rastia (3 kiväärirastia ja 1 pistoolirasti). Maksimiampumaetäisyydet ovat kiväärirasteilla
noin 150m. Sallitut kaliiperit ovat pistoolilla 9×19 parabellum, kiväärillä 9x19 parabellum, .223 Rem, 7.62×39 ja .300
BLK. Rastikuvaukset tulevat sivuillemme sisältäen myös suunnitellut ampumamatkat ja laukausmäärät.
Virallinen ilmoittautumiskanava Shoot’n’Score It: https://shootnscoreit.com/event/22/12369/
Kilpailu on ensisijaisesti tarkoitettu vain Etelä-Hämeen piirien SRA-ampujille. Jos itse ei ole ilmoittautumisen
sulkemisajankohtaan mennessä valinnut ryhmää, kilpailun järjestäjä valitsee ryhmän satunnaisesti. Kilpailun
järjestäjä pidättää oikeuden ryhmien muuttamiseen! Tarkastakaa myös yhdistyksenne, jotta edustatte oikeaa seuraa
(RESUL kilpailumääräykset edustamisesta vuoden ensimmäisessä kilpailussa). Ilmoita heti jos jäät pois kilpailusta,
ilmoittamatta poisjääminen ei ole osallistumisen perumista! Sairaana tai oireisena ei osallistuta!
Kilpailumaksu
Kilpailumaksu on piirien jäsenyhdistysten jäsenille 20€ ja muille 30 €, toimitsijoille ilmainen. Osallistumismaksu
maksetaan käteisellä tasarahalla ilmoittautumisen yhteydessä. Ampujan vakuutukset tarkastetaan ilmoittautumisen
yhteydessä.
Ajo-ohje
Kilpailupaikan osoite on Panssaritie 5, Hämeenlinna. Huomioikaa että alueelle ajo tapahtuu Ruunumyllyntien ja EtuHätiläntien kautta. Navigaattorit opastavat kohti Panssaritietä useasta väärästä suunnasta, jolloin päädytte tieuralle,
joka on katkaistu lukitulla puomilla. Ohessa video kuinka löytää alueelle:
https://www.youtube.com/watch?v=rYsfzAJtJr0
Kilpailun aikataulu
HUOMIO! Emme kokoonnu missään vaiheessa vaan pidämme ryhmäkoot pieninä. Ohjeita alla.
Perjantai 21.5.
klo 12:00 alkaen: Rastien rakennus voi alkaa.
•
•

Rastivastaava (tai ratamestari) tarvitsee tiedon, moneltako olet tulossa rakentamaan, jotta voimme
optimoida rastien rakentamisen. Ilmoittaudu johdolle, kun olet alueella, saat lisäohjeet.
Rastivastaava ei poistu alueelta ennen kuin on selvittänyt rastikuvauksen mahdolliset muutokset ja
tarvittaessa katselmoinut rastin ratamestarin kanssa.

Lauantai 22.5.
0830- 0900 Kilpailupuhuttelu rastivastaaville ja tulostoimistolle, toimitsijat aloittavat suoraan rasteilta!
•
•

Rastit ammutaan siten, että oma rasti ammutaan viimeiseksi. Aloitus numerojärjestyksessä seuraavalta
rastilta jonne ryhmä kokoontuu suoraan lauantaina klo 0830.
Rastivastaava määrittää henkilön, joka antaa omalla rastillaan aloittavalle ryhmälle rastikuvauksen ja katsoo
että rasti alkaa toimimaan.

0900 -1300 Toimitsijakisa

1200 -1300 Kilpailijoiden ilmoittautuminen poikkeuksellisesti Ruokalan kentällä
•
•

ilmoittautuminen tehdään drive in -periaatteella, jonossa ilmoittautumispisteellä on vain viisi henkilöä
kerralla. Poistu autostasi jonoon vasta kun jonotuspaikka (merkitty keiloilla tms) on vapaana.
Noudata toimitsijoiden ohjeita ja merkkejä.

1300 -1800 Pääkilpailu
•
•
•

Siirry aloitusrastille ja odota siellä kunnes ryhmäsi kutsutaan paikalle. Odotusalueita on poikkeuksellisesti
kaksi.
Pääkisan ryhmät ovat pieniä, mutta ryhmien välistä sekoittumista ei tule tapahtua. Pysy omassa ryhmässäsi
ja sille osoitetulla alueella.
Liiku ripeästi kun on oma vuorosi poistua rastilta tai tulla kuulemaan rastikuvausta.

Kilpailun johto ja tiedustelut
Lisätietoa kilpailusta löytyy https://ehsra.net/hatila/
Kilpailunjohtaja: kilpailun aikana Timo Pelttari, ennen kilpailua valmistelut tekee Sami Ylönen
Ratamestari: Kari Jaatinen, apulaisena Jari-Pekka Walden
Yhteydenotot: SSI:n kautta tai https://ehsra.net/contacts/
Korona-ohjeistus:
Kilpailualueella noudatetaan voimassa olevaa koronaohjeistusta. Samaan kuplaan eli ”perheeseen” kuuluvia
(autokunta tms.) lukuun ottamatta kaikki pitävät kahden metrin turvavälin ja jos se ei tilapäisesti onnistu, käytetään
kasvomaskia. Ampuessa ei pakoteta käyttämään maskia, tuomari ja kirjuri huolehtivat tässäkin turvallisuudesta.
Ilmoittautumispisteellä on käytettävä kasvomaskia, varaudu omilla maskeilla. Rasteilla on käsidesiä ja muutama
maski säälittäviin tapauksiin (maskirikko tms). Rasteilla toimitsija-alueelle ei saa tulla ilman eri lupaa ja kutsua.
Rastihenkilöstön käskyjä tulee noudattaa kilpailualueelta poistamisen uhalla.

