
RUL:n AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 18.-19.8.2012 

 

OHJEITA KILPAILIJOILLE: 

 

 

Kilpailupaikka: Salon Seudun Ampujat ry:n ampumarata. Ampumaradantie 86, 24240 Hajala. 

 

Opastus: Tietä 110 (ent. E18) Salosta Turkuun päin n. 13 km, josta alkaa viitoitus kilpailupaikalle 

RUL:n merkeillä. Ajoaika Salosta noin 15 min. Opasteet ovat paikoillaan 17.08.2012  klo 17.30. 

Linkki opastuskarttaan on Salon Seudun Reserviupseerit ry:n kotisivuilla. 

 

Avajaiset: Kilpailujen avajaiset suoritetaan kilpailupaviljongin edustalla lauantaina klo 09.00. 

Järjestäytyminen neliriviin klo 08.50. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen ja joukkueiden nimeäminen suoritetaan kilpailukansliassa 

saatavilla olevilla lomakkeilla. Joukkueissa ampuvat tulee nimetä ennen kuin joukkueen 

ensimmäinen kilpailija on aloittanut kilpailunsa kyseisessä lajissa. Piirien ilmoittamien 

kilpailijoiden käsiohjelmat ja kilpailukortit jaetaan piireittäin kilpailukansliassa. 

 

Kilpailukanslia: Kilpailukanslia, joka sijaitsee paviljongin vierellä, on avoinna perjantaina 

17.08.2012 klo 18.30-20.00, lauantaina 18.08.2012 klo 08.00-20.00 ja sunnuntaina 19.08.2012 klo 

08.00-16.00. Puhelin 040 0593 505. 

 

Puhelintiedustelut: Ennen kilpailuja pistoolilajit Jussi Keskitalo 044 0225 833, kiväärilajit Uolevi 

Piispanen 040 0512 394. Kilpailujen aikana kilpailukanslia Markku Mäkinen 040 0593 505 tai 

kilpailun johtaja Tor-Erik Lindqvist 044 2782 720. Pistoolilajien tulostoimisto Tero Helle 050 5404 

934 ja kiväärilajien tulostoimisto Kimmo Kuitunen 050 4802 549. 

 

Ase- ja varustetarkastus: Ase- ja varustetarkastukset suoritetaan asianomaisilla radoilla 

kilpailukanslian aukioloaikoina (ei perjantaina). HUOM. Kilpailusuorituksen jälkeen voidaan arpoa 

kolmen siinä erässä ampuneen kilpailijan ase ja varusteet jälkitarkastukseen. 

 

Kilpailusäännöt: Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n kotisivuilla osoitteessa www.resul.fi 

julkaistuja yleissääntöjä ja kilpailusääntöjä sekä ilmoitetuissa lajeissa soveltuvin osin SAL:n 

lajisääntöjä. Kilpailijan pukeutumista määrittelevät ainoastaan lajikohtaiset säännöt. 

 

Tasatulokset: Tasatulokset selvitetään ja mahdolliset uusinnat suoritetaan välittömästi kunkin lajin 

päätyttyä ja tulosten selvittyä. 

 

Palkintojen jako: Palkintojen jako suoritetaan ampumaradan paviljongin edustalla, sateen sattuessa 

paviljongissa, protestiajan päätyttyä lauantaina klo 19.15 (klo 18.45 ellei ole uusintoja) ja 

sunnuntaina klo 15.15. 

Noutamatta jääneet mitalit lähetetään piireille postiennakolla, jolloin postimaksun lisäksi peritään 

toimituskuluina 10 €/lähetys. 

 

Lääkintähuolto: Ensiapulaukku paviljongilla ja suoritusradoilla. Salon Aluesairaala, Sairaalantie 9, 

24130 Salo, puh. *02 314 4000, ensiapu 02 314 4529. Hätäkeskus 112. 

 

Kanttiini: Salon Seudun Ampujat ry:n buffettijaoston naiset pitävät kanttiinin auki lauantaina klo 

08.00-20.00 ja sunnuntaina klo 08.30-16.00. Myynnissä on ruokaa, teetä, kahvia, sämpylöitä, 

kahvileipää, virvokkeita ja grillimakkaraa. 

http://www.resul.fi/

