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Torstaiammunnat 2018-2019 

Peltokadun ilma-aserata 

Torstaiammunnat ajalle 04.10.2018 – 28.03.2019 
 

Yleistä: 
Kesäkauden maanantaiammuntojen tapaan aloitamme talvikaudelle 2018-2019 
”torstaiammunnat”. Lajeina ovat ilmapistooli ja -kivääri. Sarjajako noudattelee saavutettuja 
tulosrajoja ja varsinaisia ikärajoja ei siis ole. Yksi suoritus on 20 laukausta joustavasti klo 17:30-
20 välisenä aikana ratavalvojan ollessa paikalla (=tulosten kirjaus). Pyrimme ampumaan 
elektronisiin taululaitteisiin, joten tulkkaus on siten helpompaa. Illan aikana voi ampua 20, 40, 
60 tai jopa 80 laukausta ajan niin salliessa. Suoritus aloitetaan ilmoittautumalla ratavalvojalle 
ja suorittamalla osallistumismaksu. Paras tulos otetaan huomioon kuukauden parasta tulosta 
laskettaessa. Myös muista seuroista tulevat ovat luonnollisesti tervetulleita.  
 
HUOM: Tämä on samalla ensimmäinen ns. pilottikausi ja sarjajakoja/tulosrajoja voidaan myöhemmin 
muuttaa, jos osallistujien tulostaso niin edellyttää 

Sarjajako ja Tulosrajat: 
 

Sarja Ilmapistooli Ilmakivääri 

A 184p >190p 

B 174p 180-190p 

C <174p <180p 

 
Kaikki ampuvat samassa "kategoriassa" (M, N, nuoret, veteraanit, yms) ja jakautuvat sarjoihin A, 
B, ja C em. tulosrajojen perusteella. Kaikki aloittavat kauden alussa C-sarjassa, jossa kilpaillaan, 
ellei ylempi tulosraja kauden aikana ylity. Kilpailijan ylittäessä ylemmän tulosrajan saavutetussa 
sarjassa ammutaan loppukausi. HUOM: ilmakiväärillä ammutaan ilman desimaalituloksia. 

Palkinnot ja Osallistumismaksu: 
Palkinnot (kuukauden yhteenveto): 

1. Sija: kolme rasiaa ilma-aseluoteja 
2. Sija: kaksi rasiaa ilma-aseluoteja 
3. Sija: yksi rasia ilma-aseluoteja 
 

Lisäksi kauden aikana ja lopuksi on jaettu harkinnan mukaan ”hieno suoritus”, ”kauden nousija”, 
”aktiivisin kävijä” tms. kannustuspalkintoja.  

 Osallistumismaksu: vain 2€/ilta/laji  
 
Hintaan sisältyy rajoittamaton määrän 20 laukauksen suorituskertoja radan aukioloaikana. 

http://pha.sporttisaitti.com/@Bin/322254/Maanantaiammunnat-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf#page=1
http://pha.sporttisaitti.com/@Bin/322254/Maanantaiammunnat-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf#page=1


Pohjois-Hämeen Ampujat, PK-Kerho 
2 

 

 

Säännöt: 
Kilpailussa noudatetaan ilmapistoolin ja -kiväärin sääntöjä. Jokainen on velvollinen 
huolehtimaan omasta harraste/kilpailulisenssistään sekä varusteiden asianmukaisesta ja 
turvallisesta kunnosta. 

Ammunnanjohtaja ja toimitsijat: 
Ammunnanjohtaja/tuomari ja kirjuri valitaan kulloinkin paikalla olevista kilpailijoista, joilla on 
riittävä kokemus ratalaitteista ja säännöistä. Heidän tehtävänään on johtaa ammuntaa 
turvallisesti, tulkata sekä kerätä osallistumismaksut ja tulokset talteen kirjanpitoa varten.  

Lisätiedot: 
Elina Selin, 044-971 8702, elina.a.selin@gmail.com 

Petri Eteläniemi, 040-7261382, petri.etelaniemi@gmail.com 

Paikka: 
Peltokadun ilma-aserata. Peltokatu 6 D, Tampere (2.kerros) 

Sisäänkäynti radalle tapahtuu C-rapun kautta – seuraa ohjeita. 
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