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KSA Level 1 Handgun & PCC 1/2021 – Kilpailuohjeet 

Lauantai 15.5.2021 
 
 

 
1. ILMOITTAUTUMINEN JA KILPAILUN AIKATAULU 
 
Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu ampumaryhmittäin ensimmäisellä asemalla (stage) klo 
11:30-12:00. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijoilta tarkastetaan SAL Kilpailulisenssi, to-
site (paperinen tai sähköinen) osallistumismaksun maksamisesta sekä varmistetaan divisi-
oona, jossa kilpailija ampuu. Kilpailun toimitsijoille lähetetään erilliset aikatauluohjeet. 
 
Erillistä kilpailupuhuttelua ei järjestetä. Ammunta alkaa klo 12:00 ja päättyy noin klo 16:00.  
 
 
2. ASEMIEN SIJAINTI 
 
Asemat sijaitsevat Keski-Suomen Ampujien pistooliradoilla 1–3: 

- Asema 1 = pistoolirata 3 
- Asema 2 = pistoolirata 2, oikea 
- Asema 3 = pistoolirata 2, vasen 
- Asema 4 = pistoolirata 1 

 
Kilpailijat pysäköivät ajoneuvonsa Ampujien majan parkkipaikalla. Ampujien maja on oike-
alla puolella oleva punainen rakennus saavuttaessa Keski-Suomen Ampujien ampumara-
doille. Ampujien majan osoite on: Ampumaradantie 14, 41310 Leppävesi. Pistooliratojen 
takana oleva tieosuus on varattu toimitsijoiden ajoneuvojen pysäköinnille. Kilpailijat siirtyvät 
pistooliradoille parkkipaikalta kävellen. Ratakartta ja siirtymisreitti ovat tämän dokumen-
tin lopussa. Radoille johtava puomi pidetään suljettuna koko kilpailun ajan. 
 

 
3. AMPUMARYHMÄT JA ASEMAKIERTO 
 
Kilpailijat voivat valita vapaasti oman ampumaryhmänsä (squad) SSI:sta. Squaditus sulkeu-
tuu 12.5.2021 klo 12:00, jonka jälkeen järjestäjä jakaa sellaiset kilpailijat ampumaryhmiin, 
jotka eivät siihen mennessä ole itse ampumaryhmäänsä valinneet. Kilpailun järjestäjä pidät-
tää itsellään oikeuden kilpailijan valitseman ampumaryhmän vaihtamiselle, mikäli eri ampu-
maryhmissä olevien kilpailijan määrää on tarvetta tasata. Mahdolliset muutokset kilpailijoi-
den valitsemiin ampumaryhmiin ilmoitetaan kilpailijoille henkilökohtaisella SSI-viestillä. 
 
Erillistä esikisaa ei järjestetä, vaan kilpailun toimitsijat ampuvat kilpailun pääkisan yhtey-
dessä. Jokaisessa ampumaryhmässä on 3–4 toimitsijaa, joista vähintään kaksi on ratatuo-
mareita. Toimitsijat kiertävät kilpailun asemat oman ampumaryhmänsä mukana. Myös kil-
pailijoita kannustetaan osallistumaan taulujen paikkaamiseen ja peltien nostamiseen, jolla 
voidaan nopeuttaa kilpailun läpivientiä. 
 
Ampumaryhmien asemakierto on seuraava: Squad 1 aloittaa asemalta 1 (pistoolirata 3), 
squad 2 asemalta 2 (pistoolirata 2, oikea), squad 3 asemalta 3 (pistoolirata 2, vasen) ja 
squad 4 asemalta 4 (pistoolirata 1). Asemien kierto tapahtuu numerojärjestyksessä (1–2–
3–4).  
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Kirjallisten asemakuvauksen (”written stage briefing”) jälkeinen ampumaohjelman tutustu-
misaika (”walkthrough”) on asemilla 1 ja 4 viisi minuuttia (5 min) ja asemilla 2 ja 3 kolme 
minuuttia (3 min). 
 
Pistooliradalla 2 on samanaikaisesti kaksi ampumaryhmää asemilla 2 ja 3. Ampuminen ta-
pahtuu asemien välillä vuorotellen siten, että tuloksien tulkkaus toteutetaan aina molempien 
ampumaryhmien kilpailijoiden ampumasuorituksien jälkeen.  
 
Jokaiselta kilpailun asemalta löytyy Safety. Pistooliradoilla 1 ja 2 on asetelineet PCC-ampu-
jia varten. Asetelineiden käyttöä suositellaan kilpailun läpiviennin nopeuttamiseksi. Pistooli-
radalla 3 on isompi Safety-pöytä, jossa PCC-ampujat voivat säilyttää aseitaan. Pistooliam-
pujia suositellaan kantamaan aseitaan vyöllä.  
 
 
4. COVID-19 OHJEET 
 
Kilpailupaikalla voi olla kilpailun aikana ainoastaan kilpailuun osallistuvat kilpailijat ja toimit-
sijat, ei ulkopuolisia katsojia. Kilpailijat ja toimitsijat eivät saa tuoda kilpailupaikalle mu-
kanaan kilpailun ulkopuolisia henkilöitä. 
 
Kilpailuun ei voi osallistua, mikäli osallistujalla on yhtään flunssan oireita. 
 
Osallistujat voivat pitää kilpailupaikalla kasvomaskeja oman harkintansa mukaisesti. Am-
muntasuorituksen aikana kasvomaskin pitäminen ei ole suositeltavaa. 
 
Kilpailussa ei järjestetä asetarkastusta, eikä yhteistä kilpailupuhuttelua ja tulostenjulkaisuti-
laisuutta. Näillä toimilla pyritään järjestäjän toimesta minimoimaan suurempien henkilömää-
rien kokoontuminen samaan paikkaan kilpailun aikana. 
 
Osallistujia kehotetaan liikkumaan kilpailupaikalla vain omassa ampumaryhmäkokoonpa-
nossaan sekä ylläpitämään kaikessa kanssakäymisessä koronaohjeiden mukaisia turva-
etäisyyksiä. 
 
Kilpailijat eivät koske tuloslaskentatabletteihin, vaan kilpailutoimitsija näyttää tuloslaskenta-
tabletilta kilpailijalle aseman tuloksen ja vahvistaa sen kilpailijan suullisen hyväksynnän jäl-
keen. Toimitsijoista ainoastaan nimetyt toimitsijat käsittelevät tuloslaskentatabletteja. 
 
Kilpailun Safetyilla on käytettävissä käsidesipulloja. Käsienpesumahdollisuus on tarvitta-
essa Ampujien majalla. 
 

 
5. TULOKSET  

 
Kilpailussa on käytössä reaaliaikainen sähköinen tuloslaskenta, jota osallistujat voivat halu-
tessaan seurata reaaliajassa seuraavassa osoitteessa: https://hitfactor.fi. Kilpailun päätyt-
tyä ei ole erillistä verify-aikaa, eikä kilpailun tuloksia julkaista kilpailupaikalla. Järjestäjä lä-
hettää kilpailijoille SSI-viestillä linkin kilpailun tuloksiin kahden tunnin (2 h) kuluessa kilpailun 
päättymisestä. 
 
 
DVC - tervetuloa ampumaan! 
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RATAKARTTA 

 

ETÄISYYS PUOMILTA PISTOOLIRADOILLE: 220 M. 


