Ampumatoimintaa syksyllä 2019
1. MPK:n ammunnat Santahaminassa keskeytyneet heinä-elokuun ajaksi, ammunnat
järjestetään Helsingin reservipiirien toimesta
MPK:n ammunnat Santahaminassa ovat toistaiseksi keskeytyneet. Ammunnat ovat
siirtyneet Helsingin reservipiirien järjestettäväksi vähintään heinä-elokuun ajaksi.
Ammunnat järjestää Helsingin reservipiirien ampumatoimikunta. Vuorot ovat seuraavat.
Aamupäivän vuorot ovat kello 9-12 ja iltapäivän vuorot kello 12-15.
PVM

Vuoro

Rata/ tila

Aika

viimeinen
ilmoittautumispäivä

Pist 2,
ap
pe 2.8.2019
Pist 3
10.8.2019 Asekäsittelyammunta
AK 1
ip
pe 2.8.2019
Pist 2,
17.8.2019 Perusammunnat (pistooli)
ap
pe 9.8.2019
Pist 3
17.8.2019 Asekäsittelyammunta
AK 1
ip
pe 9.8.2019
Pist 2,
24.8.2019 Perusammunnat (pistooli)
ap
pe 16.8.2019
Pist 3
Pist 2,
31.8.2019 Perusammunnat (pistooli)
ap
pe 23.8.2019
Pist 3
Vuoroille ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen reserviammunnat@hrup.fi.
Ilmoittautumiseen vaaditaan seuraavat tiedot:
• Koko nimi ja syntymäaika
• Haluttu vuoro (päivämäärä ja vuoron nimi (tai vuorojen nimet, jos osallistuu
useammalle vuorolle samana päivänä)
10.8.2019 Perusammunnat (pistooli)

Vuoroilla on aina ammunnanjohtaja jonka komennossa ammunnat tapahtuvat.
Ilmoittautumistiedot hävitetään kunkin vuoron jälkeen. Vuorolle ilmoittautumalla hyväksyt,
että henkilötietoja käsitellään vuoron järjestämiseen liittyvissä asioissa.
Vuoroille osallistumisen edellytykset:
• Ampujan vakuutus (reserviläisen ampumaturva RAT tai SAL:n lisenssi) sekä todiste
mukaan radalle siitä, että vakuutus on voimassa (kortti, puhelimen sovellus tms)
• Omat aseet, patruunat, taulut ja paikat (vuoroilla ei ole laina-aseita eikä mitään
ratamateriaalia)
• Omien aseiden hallussapitoluvat ja henkilöllisyystodistus oltava mukana
2. Pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammunnan vuorot Santahaminassa 2019
Helsingin reserviläispiirien, HRUP ja HelResp, ampumaohjelma kaudella 2019
KAARTJR:n pistooliradoilla Santahaminassa. Ammunnoissa käytetään kääntölaitteita ja
niissä piirien omia taulukehyksiä. Ampuma-aika on kello 17 – 21 ampumapäivinä.
Sotilaspistoolin pika-ammunnassa ilmoittautumisaika on kello 17:45 – 18:00 ja kilpailu
ammutaan kello 18 – 19.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti
13.8.2019 rata 2 ja 3 PP
ti
27.8.2019 rata 2 ja 3 PP
ti
10.9.2019 rata 2 ja 3 PP
ti
24.9.2019 rata 2 ja 3 PP
ti
8.10.2019 rata 2 ja 3 PP
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
ti
6.8.2019 rata 2 SPP
ti
20.8.2019 rata 2 SPP
ti
17.9.2019 rata 2 SPP
ti
1.10.2019 rata 2 SPP
ti
15.10.2019 rata 2 SPP
Pistoolin mestaruuskilpailut ammutaan seuraavasti:
Sotilaspistooli pika
tiistai
6.8.2019 kello 17:45 –
Pistooli pika
tiistai
27.8.2019 kello 17:30 –
Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään sähköpostilla
osoitteeseen pistoolivuoro@hrup.fi. Yksi ilmoittautuminen riittää koko kalenterivuodeksi.
Tarvittavat tiedot ovat: nimi, syntymäaika, auton rekisterinumero. Varaudu portilla
tarkastukseen henkilöllisyystodistuksella ja reserviläisjärjestön jäsenkortilla.
3. MP5- ja Glock-ammunnat Lopella 31.8.
Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry järjestää 9.00 KPIST 2000 (MP5) ja 9.00 PIST 2008
(Glock) tutustumisammunnat 31.8.
Osallistujilta ei vaadita omaa asetta. Tapahtumassa koulutetaan ampuma-ote ja aseen
käyttö ja ammutaan perusammuntoja. Tapahtumaan voivat osallistua Helsingin
reserviupseeripiirin kerhojen jäsenet. Käytössämme ovat Lopen kaikki 3 monttua, eli oman
aseen ja SRA-kortin omaaville on varattu 1 montuista. Patruunoita voi lunastaa paikan
päältä sisäänostohintaan.
Ilmoittautuminen 25.08.2019 mennessä Petri Laakkoselle: petri700@gmail.com 050
4129814. Max 20 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
4. Asehuoltokurssi Töölössä 17.9.
Tule oppimaan aseen oikeaoppisesta huollosta ja huollon merkityksestä.
Aiheet: Clock, AK, AR ja MP5 huolto.
Aika: tiistai 17.9. klo 18-21
Hinta: 0 €
Paikka: Töölöntorinkadun auditorio, Töölöntorinkatu 2 B
Ilmoittautumiset 16.9. mennessä: jarjesto@hrup.fi
5. Pistooliammunnan peruskurssi Töölössä 5.10.
Helsingin reservipiirien kenttäkelpoisuustoimikunta järjestää pistooliammunnan
peruskurssin Töölössä 5.10. Kurssi on avoin Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin
Seudun Reserviläispiirin jäsenyhdistysten jäsenille.

Kurssi toteutetaan noin kahden tunnin mittaisissa vuoroissa, jotka alkavat kello 9, 10:30 ja
12. Vuorot täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssi soveltuu erityisesti aloittelijoille. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset
valmiudet, joiden turvin on hyvä myöhemmin jatkaa harrastusta oman kerhon tai
yhdistyksen ampumavuoroilla.
Hinta 20 e / osallistuja laskutetaan ennen kurssia. Maksu sisältää kurssilla tarvittavat
tarvikkeet ja kahvin. Kurssille osallistumisesta saa todistuksen. Kurssilla on rajoitettu
määrä paikkoja, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset:
jarjesto@hrup.fi
Ilmoittautumiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenyhdistys, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, aiempi ampumakokemus sekä toive, mihin vuoroon haluaa.

