
 

SEUROJEN VÄLINEN MUSTARUUTIKILPAILU (NoSA vs LeA) 7.9.2020 
Uusinta vuoden 2019 seurojen välisestä Mustaruutikilpailusta Nokian Seudun Ampujien ja Lempäälän 

Ampujien kesken ammutaan maanantaina 7.9.2020 Nokian ampumaradalla. Vuoden 2019 kilpailussa 

Mustaruuti-kiertopalkinto päätyi lepomatkalle Lempäälään mistä sitä kaivataan jo kotiin. Tervetuloa 

osallistumaan ja/tai katsomaan. Huomioithan Koronan aiheuttamat erityisolosuhteet – osallistuminen 

sairaana on kielletty. 

 

KILPAILUKUTSU 

Kisoissa ammutaan 2 lajia ja tarvittaessa kilpailun ratkaiseva kolmas laji: 

• 18.00 Mariette (ie. Nallilukkorevolveri) 

• 18.45 Kuchenreuter (ie. Nallilukkopistooli) 

• 19.30 Kolmas laji (Ohjeistetaan kisapaikalla. Ase lajiin Mariette tai Colt kelpaava nallilukkorevolveri)  

Huom! Ampujat, joilla ei ole lajiin Kuchenreuter kelpaavaa asetta, voivat halutessaan ampua lajin aikana 

harjoituksena uusiksi lajin Mariette mukaisen kisasuorituksen, jota ei arvostella. 

Radan osoite Ruutivuorentie, Nokia. Nokialta tietä 12 noin 7 km Turkuun päin ja nopeusvalvontakameran 

kohdalta oikealle kyltti ampumarata. 

Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna, johon voi osallistua kaikki Nokian Seudun Ampujien (NoSA) jäsenet 

sekä kaikki Lempäälän ampujien (LeA) jäsenet. Kilpailu on tarkoitettu harjoituskilpailuksi, jossa uusilla 

ampujilla on mahdollisuus harjoitella kilpailutoimintaa kokeneempien ampujien rinnalla. Kilpailutoiminnan 

säännöt ja toimintamallit kerrataan lyhyesti alussa. 

Kilpailulisenssi ei ole vaadittu, mutta kaikkia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa, ja lisenssin puuttuessa 

kilpailijoiden tulee vastata muusta vakuutussuojasta itsenäisesti oman harkintansa mukaan.  

Lajeina ammutaan Mariette, Kuchenreuter ja kisapaikalla tarkennettava nallilukkorevolverilaji. Kussakin 

vain yleinen luokka, ja kaikissa lajeissa sallittu O+R aseet (ie. lajissa Mariette myös lajin Colt aseet).  Säännöt 

SAL mustaruutiammunnan säännöt sovellettuna rataolosuhteisiin, käyttäen vain yhtä taulua per ampuja.  

Palkinnot 
Kilpailulajeissa ei jaeta palkintoja. Tuloslistat toimitetaan kilpailijoille jälkikäteen. Seurojen välillä jaetaan 

NoSAn mustaruutikiertopalkinto voittajan haltuun määräajaksi kiertopalkinnon sääntöjen mukaan 

(liitteenä). 

Ilmoittautuminen ja maksut 
Kisaan ilmoittaudutaan oman seuran edustajalle: 

LeA:  Heikki Heikkilä 040 ja 4620 

NoSA:  Pasi Anias, 050 ja 593 6224 

Osallistumismaksu 10 euroa maksetaan kisapaikalla (käteismaksu)  
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Liite 1: Nokian Seudun Ampujat - Mustaruuti Kiertopalkinto 

 

”Mustaruuti” kiertopalkinto on tarkoitettu seurojen välisiin mustaruutikilpailuihin kiertopalkinnoiksi. 

Kiertopalkinto otettiin käyttöön Nokian Seudun Ampujien ja Ikaalisten Ampujien välisessä 

mustaruutikilpailussa 22.8.2015. Jatkossa kiertopalkinto voidaan jakaa esim. vuosittain seurojen välisissä 

mustaruutikilpailuissa joissa Nokian Seudun Ampujat on osallisena (osallistuvia seuroja voi olla kaksi, jolloin 

ampujalisenssiä ei vaadita, tai useampia). Kilpailun järjestäjä voi olla vapaalla aikataululla ampumaseura 

jonka hallussa kiertopalkinto on aiemman voiton seurauksena, tai yli 10 kuukauden kuluttua edellisestä 

kilpailusta Nokian Seudun Ampujat, jolloin kiertopalkinnon voittajan odotetaan palauttavan palkinnon 

seuraavaa kisaa varten. Kiertopalkinto jää Nokian Seudun Ampujien haltuun (säilytettäväksi tai 

muokattavaksi) kun laatoille varattu tila tulee täyteen. 

Kisajärjestäjä määrää kisan tarkemmat säännöt. Oletusarvoisesti kilpailussa tulee järjestää kaksi pistoolilajia 

Mariette ja Kuchenreuter, sekä tasatuloksen ratkaisijaksi kolmas laji, esim. Donald Malson, Cominazzo, 

Vetterli tai täysin tarkoitukseen ohjeistettava osallistujien aseistuksen huomioiva laji. Yksittäisen lajin 

voittaa se seura, jonka kaikkien lajiin osallistuneiden ampujien tulosten keskiarvo on paras, tai jonka 

kolmen parhaan ampujan keskiarvo on paras. Kaksi lajivoittoa tarvitaan kilpailun voittamiseen. Kilpailun 

järjestäjällä on täysi oikeus muokata kaikkia kilpailun yksityiskohtia ja voittoehtoja. Kiertopalkinnon 

ensisijaisena tarkoituksena on kannustaa vähemmän kokeneita ampujia mukaan mustaruutitoimintaan ja 

mustaruutikilpailuihin, ja sääntöjen ja järjestelyjen tulisi huomioida tämä tarkoitus. 
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