
  LEIRIKUTSU 
 
 
Tampereen Siluettiampujat ry (TaSA) järjestää perinteisen siluettilajien  
sisärataleirin 3.- 4. helmikuuta 2018 Tampereella. 
 
 
Aika:    lauantai 3.2.   klo 9-10 kohdistus, klo 10-16 ammunta 
    
            sunnuntai 4.2. klo 9-10 kohdistus, ammunta klo 10–16(noin???) 
 
Paikka: Osmonkallion väestösuojan sisäampumarata, Ainonkatu. 

Huom. rantatunnelin uusien liittymien johdosta alueen liikennejärjestelyt 
ovat edelleen muuttuneet viime vuotisesta. 

 (tarkemmat ajo-ohjeet toimitetaan niitä tarvitseville) 
 
 

LAJIT MÄÄRITELMÄ MATKA LAUK. 
MÄÄRÄ 

.22 P (produ) sääntöjen mukainen produ 50 m 40 

.22 R (revolveri) sääntöjen mukainen revolveri 50 m 40 

.22 U (vapari) sääntöjen mukainen, 22-kiväärikuvat 50 m 40 

.22 S (seisten) sääntöjen mukainen produ seisten 25 m 40 

.22 ”FPS” (seisten) kuten FPS, mutta kaliberi .22lr 25 m 40 

.22 pist: Any Gun Any Sight seisten, kaikki täht., Lintulan taulut 25 m 40 

.22-kivääri (light) sääntöjen mukainen light-kivääri 50 m 40 

.22-kivääri (siluetti) sääntöjen mukainen siluetti-kivääri 50 m 40 

.22-kivääri/sil./avotähtäimet .22-siluettikivääri avotähtäimillä 50 m 40 

.22-kivääri/light/avotäht. .22-light-kivääri avotähtäimillä 50 m 40 

 
Huom: kuten viime vuonna, .22-kiväärit myös avotähtäimin. 
 
Any Gun Any Sight: seisten millä vaan .22lr pistoolilla/revolverilla ammuttava laji. 
Kaikki tähtäimet sallittu. Lintulan taulut. 
 

Yllä olevien lajien lisäksi ammutaan tänäkin vuonna ILMA-ASESILUETTIA 
oikeisiin kaatuviin metallikuviin, sekä pistoolilla että kiväärillä. 
Ratakapasiteetista johtuen järjestäjä varaa oikeuden päättää ilma-aselajien 
laukausmäärän vasta ilma-aselajien osanottajien määrän selvittyä. 
Tästä johtuen: KERRO ILMOITTAUTUESSASI, AMMUTKO ILMA-ASEITA !!! 
 

LAJI ASE MATKAT LAUK. 
MÄÄRÄ 

PISTOOLI katso ilma-asesäännöt jaoston sivulta 10, 12, 15, 18 m 20 tai 40 

KIVÄÄRI katso ilma-asesäännöt jaoston sivulta 18, 25, 33, 41 m 20 tai 40 

 
 
 



OSALLISTUMISMAKSU on 7€/laji (sekä .22lr että ilma-ase). 
 
 
Radalla toimii puffetti itsepalveluperiaatteella. Tarjolla on ainakin kahvia, teetä, 
leipää, leikkeleitä, pullaa... (eli seisova pöytä).  
Kustantaa 7€/päivä. Ja tällä rahalla saa syödä niin paljon kuin haluaa. 
 
 
Radalla on rajallinen määrä istuimia, joten ota mukaan oma reppujakkaran tapainen, 
mikäli suinkin mahdollista. 
Samaten juomavettä (tai ylipäätään juotavaa) on hyvä varata mukaan, sillä järjestäjä 
ei vastaa väestösuojan veden mausta… 
 
 
JA KUULOSUOJAIMET SEKÄ AMPUMALASIT OVAT TIETENKIN PAKOLLISET. 
SEKÄ KILPAILULISENSSI !!! 
 
 
  ____ ____ ____ 
 
 
 
Lauantaina ammunnan tauottua ohjelma jatkuu ruokailulla VAHDERPÄÄN VAPAA-
AIKAKESKUKSESSA noin klo 17.30 (ajo-ohjeet toimitetaan niitä tarvitseville). 
Seisova pöytä, tarjolla liharuokaa miehiseen makuun. 
 
Sitten onkin jo sauna kuumana, joten pyyhkeet mukaan. 
 
Vapaa-aikakeskuksessa on mahdollisuus yöpyä. Mukaan omat lakanat tai 
makuupussi. 
 
Lauantain iltaruokailu, sauna, saunamakkarat, yöpyminen ja aamupala kustantavat 
yhteensä 50€. 
Pelkkä iltaruokailu ja sauna on 15€. 
 
Saunajuomat sekä muut iltajuotavansa jokainen tuo itse. 
 
 
 
 
ILMOITTAUTUMISET sunnuntaihin 28.1.2017 mennessä sähköpostitse: 
kari.aappola@gmail.com  
Mahdolliset tiedustelut: puh. 0400-577147 / Kari Aappola 
 
 
 
 
          TERVETULOA !!! 
 
 

mailto:kari.aappola@gmail.com


 
 
 
 


