
Kilpailijapuhuttelu 

 
Tervetuloa Pistooli-Practicalin Kaikkien Divisioonien Suomen 
mestaruuskilpailuihin. 
 
Puolustusvoimat ovat antaneet Porin Prikaatin ampuradat käyttöömme, 
mutta muuten pv ei osallistu mitenkään kilpailujärjestelyihin. 
Suuret kiitokset Porin Prikaatille tästä. 
 
Kilpailu sijoittuu kahdelle erilliselle alueelle, perusampumaradoille ja 
taisteluampumaradoille. Perusampumaradoilla on seitsemän ja 
taisteluampumaradoilla viisi stagea. Puolet stageista perustuu kesäkuun 
lopussa pidetyn SRA SM-kilpailun rasteihin joita on muutettu vastaamaan 
Practical-ammunnan haasteita. 
 
Ampumapäivän aikana squadit liikkuvat ainoastaan yhden alueen sisällä. 
Alue vaihtuu seuraavana päivänä. Näin ei muodostu pitkiä alueiden välisiä 
siirtymiä. 
 
Perusampumaradoille on varattu siirtymineen aikaa tunti yhtä squadia varten 
ja taisteluampumaradalla puolitoista tuntia squadia kohden. 
 
Aikatauluiltaan kilpailu on epäsymmetrinen. Lauantaina ammutaan 
perusampumaratojen seitsemän stagea viidellä squadilla joten stageista kaksi 
viettää taukoa koko ajan ja toisaalta taisteluampumaratojen viittä stagea 
ammutaan seitsemällä squadilla, joten kaksi squadia on tauolla. Yritetään 
käyttää tauot hyväksi esimerkiksi ruokailuun. Älkää tulkitko aikataulua, 
saati yritä ymmärtää sitä, vain seuratkaa sitä. Toivotaan että käy hyvin. 
Sama aikataulu on ollut käytössä 2011 kivääri SM-kisoissa. 
 
Sunnuntaina squadeja ja stageja on yhtä monta ja kaikki squadit ampuvat 
siirtymiä lukuun ottamatta koko ajan ilman taukoja. 
 
Taisteluampumaradat, aikataulussa alue-B, ovat puomin takana. Huomioikaa 
että aluejako ei ole sama kuin puolustusvoimilla, jonka kyltit näkyvät 
alueella. Stageille on opastus päätieltä jonka nimi on taisteluampuma-
alueentie. Puomilla on jatkuva vartio, autoihin jaetaan merkki joka on 
sijoitettava tuulilasiin näkyvälle paikalle. Merkin tarkoitus on helpottaa ajo-
oikeuden omaavien autojen tunnistamista. 



 
Taisteluampumaradoilla liikutaan ainoastaan opasteiden mukaan. Aluetta 
halkoo lukuisa määrä eritasoisia teitä, näistä harhaanjohtavimmat on 
katkaistu joko punavalkoisella STOP-nauhalla tai sinisella-nauhalla, joita ei 
saa missään tilanteessa rikkoa. Väärän kulkutien valinta voi olla viimeinen 
valinta. 
 
Alueella voi olla laukeamattomia. Älkää kulkeko asiattomilla teillä, 
älkääkä potkiko maassa olevia esineitä. 
 
Kerätyt PF-patruunat annetaan kilpailijalle sinetöityinä ja patruunoiden 
keräämisestä ilmoitetaan ratamestarille. Kilpailijan omalla vastuulla on 
toimittaa nämä patruunat PF-mittauspaikalle mitattavaksi. Paikkoja on vain 
yksi ja se sijaitsee stagella 6. Patruunoiden häviäminen johtaa diskaukseen. 
 
SAMMUTTAKAA TUPAKAT HUOLELLA. Älkää haudatko niitä 
neulasiin. Mikäli huomaatte vähäisimmänkin käryn sammuttakaa se 
huolella. Jos ette saa tilannetta varmistettua ilmoittakaa siitä 
välittömästi henkilökunnalle 
 
Stageista 
Sektorit ovat joko 90+90(+90) tai erikseen oransseilla kartioilla merkittyjä 
 
Kaikki rakenteet ovat sääntöjen mukaisia HARD COVER-rakenteita. 
 
Stagejen rakenteissa ei kiipeillä. 
 
Platejen jalustoissa on etuvasteet. Kilahdus ei siis välttämättä tarkoita 
osumaa plateen. 
 
 


