E-H SRA CUP 2/2022 21.5.2022, 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. 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 (2 kiväärirastia, 1 yhdistelmärasti (kivääri + pistooli) 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/22/14525/
Tarkastakaa ilmoittautuessa myös yhdistyksenne, jotta edustatte oikeaa seuraa, eikä SSI:n Etelä-Häme SRA -clubia,
sekä oma kansalaisuus (FIN)!!
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! 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
Perjantai 21.5.
1400 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 -1230 Kilpailijoiden ilmoittautuminen Johtolan puomilla
1230 -1245 Kilpailijapuhuttelu
1245 -1300 Siirtyminen rasteille ja rastikuvaukset
1300 -1800 Pääkilpailu
Kilpailun johto ja tiedustelut
Lisätietoa kilpailusta löytyy: https://ehsra.net/foorumi/categories/e-h-sra-cup-2-2022-%2821-5-%29 ja
https://ehsra.net/hatila/
Kilpailunjohtaja: Timo Pelttari
Ratamestari: Jari Lampinen
Yhteydenotot: SSI:n kautta tai https://ehsra.net/contacts/
Korona-ohjeistus:
Kilpailualueella noudatetaan voimassa olevaa koronaohjeistusta. Huolehdi käsihygieniasta ja pidä riittävät turvavälit.
OIREISENA EI PIDÄ TULLA PAIKALLE!

