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Suomen Rauhanturvaajaliitto ry.

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON
AMPUMAKOULUTUSTAPAHTUMAN JA AMPUMAMESTARUUSKILPAILUN
JÄRJESTÄMINEN
Yleistä
Falling Plates (FP) on rauhanturvaajien perinteinen ampumamuoto, jolla sotilaita
koulutetaan turvalliseen ja tehokkaaseen aseenkäyttöön. FP:lla voidaan tehokkaasti harjoitella tilanteenmukaista aseenkäyttöä (nopea asemaan meno ja tulenavaus, ”tst-stressi” jne.). Vaikka FP simuloi hyvin taisteluammuntaa, se voidaan
järjestää tavallisella radalla kouluammunnan tapaan ja soveltuu siten hyvin myös
taitotasoltaan erilaisille ampujille.
Koulutus- ja kilpailutapahtuma on Puolustusvoimien kannalta merkittävä sekä reserviläisten ampumataidon ylläpitämiseksi että kouluttajareservin muodostamisessa.
Järjestävän jäsenyhdistyksen ja MPK:n panos järjestelyissä minimoivat myös PV:n
tapahtumaan sitoutuvia henkilöstöresursseja.
Koulutus- ja kilpailutapahtuma jakaantuu yleensä kahteen osaan, joista ensimmäisessä kerrataan ja koulutetaan rynnäkkökiväärin käsittelyä, kohdistamista ja perusammuntaa makuulta (RK3). Toinen osa (Falling Plates) on ns. soveltava vaihe, joka
toteutetaan joukkuekilpailuna.
Järjestelyt
Ampumatapahtuman järjestää Liiton nimeämä jäsenyhdistys Maavoimien Esikunnan määrämän joukko-osaston tukemana. Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien ampumaradalla ja kalustolla voimassaolevan normiohjeistuksen mukaisesti.
Ammunnan johtajana toimii Puolustusvoimien nimeämä henkilö.
Rauhanturvaajaliiton ampumatapahtumassa kilpaillaan
 henkilökohtaisesta ja joukkuemestaruudesta rynnäkkökivääriammunnassa
 yhdistysten välisestä mestaruudesta Falling Plates –ammunnassa sekä
 liiton jäsenyhdistysten välisestä yleismestaruudesta.
Yleensä yksipäiväisenä (la) järjestettävässä ampumatapahtumassa aluksi (ap) suoritetaan aseiden kohdistukset ja henkilökohtainen rk-ammunta sekö lopuksi (ip) FPkilpailu. Jos ratakapasiteettia ei ole riittävästi, voidaan tapahtuma jakaa kahdelle
päivälle (la-su).
Järjestävä yhdistys nimeää tuomarineuvoston (jury), johon kuuluu kilpailun johtaja,
ammuntojen johtaja ja kaksi kilpailijoiden edustajaa sekä mahdollisuuksien mukaan
myös Rauhanturvaajaliiton hallituksen edustaja. Kilpailun johtaja toimii tuomarineuvoston puheenjohtajana. Tuomarineuvosto päättää kaikista kilpailusääntöjen tulkinnoista ja ratkaisee mahdolliset protestit.
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Yhteistyö Puolustusvoimien ja tapahtumaa tukevan joukko-osaston kanssa
Liitto tekee tapahtumaa koskevan tukipyynnön Maavoimien Esikuntaan viimeistään
edellisen vuoden tammikuuhun mennessä. Maavoimaesikunta ilmoittaa tukevan
joukko-osaston, jonka kanssa sovitaan kaikista tapahtuman yksityiskohdista (kurssin ajankohta, henkilöstötarve, majoitus, huolto sekä materiaalitarve jne.).
Kilpailukutsu
Kilpailukutsussa tulee olla:
 kurssin ajankohta
 kilpailuohjelma
 sarjat:
- yleinen (Y) ja yleinen yli 50 vuotta (Y50)
- mikäli naisosallistujia on vähintään neljä ampuvat he omassa sarjassaan (N), muuten yleisessä sarjassa
 majoitusjärjestelyt ja huolto
 ilmoittautumisohjeet (ilm.osoite, viimeinen ilmoittautumispäivä, maksut)
 järjestäjän yhteystiedot
 kilpailun johtajan ja teknisen asiantuntijan (TA) yhteystiedot
 noudatettavat ohjeet ja säännöt
Yhdistysten tulee huolehtia siitä, että jokainen ampuja on tutustunut Ampumatapahtuman järjestämisohjeeseen ja kilpailusääntöihin (Falling Plates -kilpailun säännöt,
RK-kilpailun säännöt, Yleismestaruuskilpailun säännöt).
Ilmoittautuminen
Yhdistykset ilmoittavat osallistujansa ilmoittautumislomakkeella, joka lähetetään järjestävälle yhdistykselle.
Vakuutus
Tapahtumaan osallistujalla tulee olla voimassa oleva henkilökohtainen tai työnantajan vakuutus (esim. Reserviläisten Ampumaturva, SAL-lisenssi tms.). Vakuutus tarkastetaan radalla ilmoittautumisen yhteydessä.
Avajaiset ja alkupuhuttelu
Sotilaalliset avajaiset sisältävät lipunnoston (ja mahdollisesti lyhyen kenttähartauden) sekä puolustusvoimien ja liiton tervehdykset. Myös muut yhteistyökumppanit
voivat esittää oman tervehdyksensä.
Kilpailun johtaja ilmoittaa osallistujille tuomarineuvoston jäsenten nimet ja esittelee
ammunnanjohtajat sekä selvittää:
 huollolliset asiat kuten ruokailut, majoitukset, saunomiset yms.
 käyttäytymisen ampumarata- ja varuskunta-alueella
 turvallisuus- ja varomääräykset
 noudatettavat säännöt
 palkintojenjaon ajan ja paikan
 muut tiedotettavat asiat (huolto, liikkuminen yms.)
Turvallisuus
Kilpailusääntöjen tai turvamääräysten rikkominen voi johtaa aikasakkoon (Falling
Plates -kilpailussa), huomautukseen tai kilpailusta poissulkemiseen (päihtyneenä kilpaileminen, turvallisuutta vaarantava aseen käsittely).
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Sääntötulkinnoista ja rangaistuksista päättää kilpailun tuomarineuvosto (jury).
Kilpailun järjestäjä huolehtii ja vastaa siitä, että kilpailusäännöt, turvamääräykset,
hylkäysperusteet ja rangaistukset ovat kaikkien ampujien tiedossa ennen kilpailua.
Ampumisjärjestelyt
Järjestävä yhdistys vastaa sekä kohdistus- että kilpailuammuntojen sujuvasta etenemisestä olosuhteiden (rata, osanottajamäärä) sallimissa puitteissa. Järjestäjällä
on valtuudet määritellä esimerkiksi yhdistysten kohdistusammuntajärjestys, näyttösuojatoiminta jne.
Aseiden kohdistusammunnoissa tulee olla käytettävänä nro 01-rintarengastaulut
(ns. ”lehmännahkat”) ja kohdistuslaukauksia 3 x 5 ls.
Ennen FP-kilpailun aika-ammuntaa voidaan antaa mahdollisuus lisäkohdistuksiin
(2 x 5 ls) erityisesti jos RK ja FP ovat eri päivänä tai ampumaolosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia.
Ase ja varusteet
Ampumatapahtumassa korostetaan käytännön ampumataitoa eikä välineurheilu
kuulu tapahtuman henkeen. Aseena käytetään henkilökohtaisesti kilpailun järjestäjältä kuitattua Puolustusvoimien vakiomallista rynnäkkökivääriä. Kaikkien ampujien kiväärin tulee olla samaa mallia. Kivääriin kuuluvan vakiohihnan ja lippaan
käyttö tukena on sallittua. Vara-aseita tulisi varata riittävästi, jotta teknisten ongelmien (kohdistus, lataushäiriöt yms.) takia ampujat eivät joudu eriarvoiseen asemaan.
Vaatetuksena käytetään muuntelematonta ulkoilu- tai maastoasua ja vapaavalintaisia käsineitä ja jalkineita.
Kiellettyjä ovat:
- varsinaiset rata-ammunta-asusteet (ampumatakit ja -käsineet)
- nahka- ja mokkatakit
- tavallisia sotilasvarusteita jäykemmät tai paksummat asusteet
- erityiset kyynärpää- tai polvituet ja/tai –suojukset
- asusteisiin lisätyt paksunnokset tai pehmikkeet.
Ampujan suojalasit (värittömät tai värilliset) ovat suositeltavat.
Kaikissa sarjoissa silmä- ja ampujainlasit sekä iirishimmentimet on sallittuja.
Ratakaukoputken käyttö ei ole sallittua.
Rynnäkkökiväärikilpailu 20 ls 150 m
Kilpailu ammutaan sekä henkilökohtaisena että joukkuekilpailuna vahvistettujen
sääntöjen (liite 1) mukaan. Saman sarjan ampujat ampuvat samassa erässä.
Falling Plates -kilpailu
Kilpailu ammutaan SRTL:n vahvistamien sääntöjen (liite 2) mukaan, minkä lisäksi
on otettava huomioon seuraavaa:
 mahdollisuus uuteen kohdistusammuntaan (esim. 5 + 5 ls), jos kilpailu ammutaan eri päivänä kuin henkilökohtainen rynnäkkökivääriammunta
 juoksualue on tasoitettava loukkaantumisten välttämiseksi
 ”ryhmittymisalue” on selkeästi merkittävä esim. nauhoin tms.
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lähtöalueen valvojalle selkeät ohjeet valvonnasta (aseet varmistettu, joukkue
odottamassa lähtöviivan takana)
aikasakko vilppiä yrittäneelle joukkueelle esim. 5 sekuntia, toisesta vilpistä
joukkueen hylkäys.

Yleismestaruus –kilpailu
Yleismestaruus ratkaistaan yhdistysten Falling Plates – ja RK– joukkue(id)en sijapisteiden yhteissummalla (liite 3).
Tulokset / palkinnot
Tulokset pyritään saamaan valmiiksi heti kilpailujen päätyttyä. Protestiaika on 30
minuuttia tuloksien asettamisesta tulostaululle.
Lopulliset tulokset ovat nähtävissä järjestävän yhdistyksen ja/tai SRTL ry:n kotisivuilla. Rauhanturvaajalehti tekee tapahtumasta jutun, jossa on myös tulosluettelo
parhaiden osalta.
Henkilökohtaisessa rynnäkkökivääriammunnassa palkitaan mitalilla kolme parasta ampujaa molemmista sarjoista (Y ja Y50). Mikäli naisosallistujia on vähintään
neljä, heille on oma sarja (N) ja tällöin sarjasta palkitaan kolme parasta.
Päivän parhaan henkilökohtaisen tuloksen (sarjasta riippumatta) ampunut saa vuodeksi haltuunsa ”Mestariampujan Malja”-kiertopalkinnon.
Joukkuekilpailussa palkitaan mitaleilla kolmen parhaan joukkueen (Y ja Y50) ampujat.
Molempien sarjojen (Y ja Y50) kolmen parhaan Falling Plates –joukkueen ampujat palkitaan mitalilla ja lisäksi voittaneet joukkueet (sekä Y että Y50) saavat vuodeksi haltuunsa ko. sarjan kiertopalkinnon.
Yleismestaruuden voittanut yhdistys palkitaan kiertopalkinnolla.
Muuta
Tapahtuman aikana mahdollisesti kadonneista, tukevalta joukko-osastolta lainassa
olleista esineistä tehdään selvitys ennen tilaisuuden päätöstä.
Järjestävä yhdistys vastaa kilpailujutun ja tulosten toimittamisesta Rauhanturvaajalehteen ja liiton nettisivuille. Jos tapahtumaan on järjestetty valokuvaaja, toivotaan
kuvakavalkadin olevan osanottajienkin nähtävänä.
Järjestävä yhdistys vastaa myös tapahtuman tukijoille välitettävistä kiitoksista ja raporteista.
LIITTEET

Liite 1
Liite 2
Liite 3

RK-säännöt
FP-säännöt
Yleismestaruussäännöt

