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Etelä-Hämeen   reserviläisjärjestöt   järjestävät   24.7.2021     
Hämeenlinnassa   Hätilän   ampuma-alueella   Hätilä21   SRA-Kilpailun.   

Kilpailu   järjestetään   nyt   11.   kerran.     

Kilpailukeskuksen   osoite:   Panssaritie   5,   Hämeenlinna.     

Huomioikaa   että   alueelle   ajo   tapahtuu   Ruunumyllyntien   ja   Etu-Hätiläntien   kautta.   Navigaattorit   opastavat   
kohti   Panssaritietä   useasta   väärästä   suunnasta,   jolloin   päädytte   tieuralle,   joka   on   katkaistu   lukitulla   puomilla.   

Kilpailualueen   nopeusrajoitus   35km/h.     

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

    

Kilpailun   aikataulu     
0730   –   0830   Ilmoittautuminen   kilpailukeskuksella   

0830   –   0845   Kilpailijapuhuttelu     

0845   –   0900   Rasteille   siirtyminen     

0900   –   1800   Kilpailu     

1800   –   1815   Protestiaika     

1815   Palkintojenjako     

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.     

(1.1.2019   jälkeen   myönnetyt   kortit,   tarkistetaan   kortista   kisapaikalla.)     

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   
RUL/RES/MPKL   ampumavakuutus   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   50   euroa.   Maksu   maksetaan   5.7.   mennessä   Valkeakosken   
Reserviupseeri   ry:n   tilille   (lyhenne:   VUK)     

FI7454940920002617   

Viesti:   H21   /   Oma   Nimi     

Mikäli   maksua   ei   ole   maksettu   5.7.   mennessä   menettää   paikkansa   ja   se   annetaan   jonosta   seuraavalle.   
Kilpailumaksua   ei   palauteta,   mutta   mikäli   olet   estynyt   voit   myydä   paikkasi   edelleen.   tästä   tulee   lähettää   

ilmoitus   kilpailun   järjestäjille   SSI:n   kautta   (kuka   korvaa,   luokka   ja   sarja(t))   

SSI:n   kautta   näet   tilasi:   

Waiting   =   Odottaa   kilpailupaikkaa   

Pending   =   Odottaa   kilpailumaksua   

Approved   =   Maksettu   kilpailupaikka,   oikeus   valita   ryhmä   

  

Käytettävät   kaliberit   ja   patruunat     

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

    

Yleistä     
Kilpailukeskuksella   on   AV-Aseen   myyntipiste.   Mahdollisten   koronarajoituksien    takia   

on   vielä   epävarmaa   onko   kilpailukeskuksella   mahdollisuutta   ostaa   pientä   syötävää   ja   

juotavaa,   tästä   tiedotetaan   myöhemmin.   

Palkintojenjaon   yhteydessä   arvotaan   myös   kaikkien   paikalla   olevien   kesken   palkintoja,   

joten   paikalle   kannattaa   jäädä.     


