Ohjeita Immolan ampumaradan käytöstä
Immolan ampumaradat ovat K-SR:n ja seuramme välisen sopimuksen perusteella
jäsentemme käytettävissä seuraavina aikoina:
Arkisin klo 16.30 –20. 00, kaikki radat
Perjantaisin klo 12.00 –20.00 , 300 m rata, ellei radalla ole virkakäyttöä
Lauantaisin klo 9.00 –18.00 pl. 300m rata, joka on käytettävissä 9.00 –16.00.
Sunnuntaisin klo 9.00 –16.00 kaikki muut pl. 300 m rata. 150 m rata 12.00 –16.00.
Kulkeminen Immolan esikunta-alueelle tapahtuu sisääntuloportista. Ampujien tulee
ilmoittautua tilannekeskuspäivystäjälle, joka avaa portin. Poistuminen tapahtuu
vastaavalla tavalla menoportista.
Jokainen ammunnanjohtaja tai yksittäinen ampuja on velvollinen merkitsemään
käyttäjä-, ase-, ampuma-aikatiedot ja ammutut laukausmäärät radalla olevaan
seurantakansioon.
Pistooliradan ja 50m pienoiskivääriradan laitevarastojen sekä pistooliradan
tauluvarastojen avaimen voi lainata vahtimestarilta tai tilannekeskuksesta.

Muutamia johtosäännöstä poimittuja ohjeita:
Ampumakilpailujen järjestämiseen on anottava lupa kutakin kertaa varten erikseen
Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnasta. Kilpailua varten rata vastaanotetaan
ampumaradanhoitajalta ja luovutetaan ampumaradanhoitajalle.
Jokaisessa ammunnassa ja harjoituksessa on oltava nimetty vastuussa oleva johtaja.
Johtaja voi osallistua ammuntaan.
Taulujen sijoitus ampumaradoilla on sallittu vain tauluille varatuille kiinteille
paikoille. Liikemaaliradalla (ns. sinkomonttu), 150 m kivääriradalla ja 300 m
kivääriradalla tauluja voidaan kuitenkin asettaa muutenkin, enintään 18 metrin päähän
taustavallista ja enintään 2 m korkeudelle ampumaradan maanpinnan tasosta. Aina
kuitenkin sellaiselle korkeudelle, että luodit osuvat taulun läpäistyään taustavalliin.
Metallimaaleja saa ampua vain pienoiskiväärillä.
Ammunta on keskeytettävä, jos lentokenttäalueella ilmatilassa on ilma-aluksia tai
laskuvarjohyppääjiä liikkumassa vaara-alueen suuntaan.
Ammuttaessa ampumasuunnan on oltava 100 piirun tarkkuudella kohtisuoraan
taustavallia vasten. (koskee kaikkia ratoja!)
Ratakohtaisia ohjeita:
•
•
•

150 m ja 300m kivääriradoilla saa ampua alle 20 mm kaliiperisilla aseilla.
Ampumahiihtoradalla saa ampua pienoiskiväärillä ja pienoispistoolilla.
50m pienoiskivääriradalla saa ampua pienoiskiväärillä ja vapaapistoolilla.

•
•
•
•

50m virka-aseradalla saa ampua pistooleilla, poliisin ja RVL:n virka-aseilla
sekä RVL.n erityisasekiväärillä (cal. 5.56) ja poliisin tukiaseella H&K MP5.
25m pistooliradalla saa ampua pistooleilla. Ampumapaikkana on oltava 25m
katos tai lyhyemmillä etäisyyksillä ampumapaikka on valittava siten, ettei
ampuminen taulujen kääntölaitteisiin ole mahdollista.
25m Virka-aseradalla saa ampua pistooleilla sekä RVL:n ja poliisin virkaaseilla.
Liikemaaliradalla (ns. sinkomonttu) saa ampua kaikilla pienikaliiperisilla
aseilla. Makuuammunnassa ampumapaikkana on oltava 75m ampumapaikka.
Lyhyemmillä etäisyyksillä saa ampua vain pysty- ja polviasennoista.
Haulikolla saa ampua vain ns. vaaka-ammuntana taustavallia vasten. Maalien
sijoittaminen liikemaaliradan suojana olevaa etuvallia vasten on kielletty.

