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PRACTICAL-RADAN KÄYTTÖOHJE
1. RADAN KÄYTTÖOIKEUS
Keski-Suomen Ampujien (KSA) practical-jaosto hallinnoi practical-radan käyttöä seuran johtokunnan ohjauksessa. Rata on ensisijaisesti tarkoitettu practical-ammunnan harjoittelu-,
kilpailu- ja ampumakoetoimintaan. Radan muut mahdolliset käyttötarpeet hyväksyy KSA
practical-jaoston johtokunta. Radan käyttöoikeuden edellytykset ampujalle ovat:
-

KSA:n seurajäsenyys
practical-ammunnan turvallisen ampujan status (TA-ID #)
Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) lisenssiin tai Reserviläisen toimintaturvaan perustuva vakuutus

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi KSA:n jäsenet voivat ampua radalla ilman practical-ammunnan TA-statusta KSA jäsenen valvonnassa, jolla on TA-status.
2. SALLITUT ASETYYPIT, KALIIPERIT, MAALILAITTEET JA AMPUMASUUNNAT
Radalla on sallittua ampua seuraavilla asetyypeillä ja kaliipereilla:
- pienoispistoolit, -revolverit ja -kiväärit (.22)
- pistoolit, revolverit ja pistoolikarbiinit (kaikki kaliiperit)
-

kiväärit (kaikki kaliiperit)
haulikot (kaikki haulipatruunat ja täyteiset)

Radalla ammutaan pahvi- ja metallimaaleja. Maalilaitteiden sijoittaminen tulee toteuttaa seuraavasti:
- pahvitaulut sijoitetaan ensisijaisesti radan kiinteiden taulukatoksien sisälle
- pahvitaulujen sijoittaminen välimatkoille on mahdollista, mikäli ammutut laukaukset
päätyvät ilman kimmoke- ja vauriovaaraa kiinteiden taulukatoksien taustavalleihin
-

pahvitauluja voidaan sijoittaa välimatkoille ja sivuvalleihin myös siirrettäviin luotilouk-

-

kuihin
metallimaalit tulee sijoittaa vain taulukatoksien vahvistettuihin ja merkittyihin väliköihin

Metallimaalien ampumisessa sovelletaan toiminta-ampumalajien (esim. IPSC, SRA, IDPA,
Steel Challenge) mukaisia sääntöjä turvaetäisyyksissä.
3. AMPUMA-AJAT
TAULUKKO 1. Practical-radan sallitut ampuma-ajat.
Asetyyppi:

Ma-Pe:

Lauantai:

Sunnuntai:

pienoispistooli-/revolveri/-kivääri,

08.00–21.00

10.00–18.00

10.00–18.00

10.00–20.00

12.00–18.00

12.00–16.00

pistooli, revolveri ja pistoolikarbiini
haulikko ja kivääri

Radalla ei saa harjoittaa ammuntaa seuraavina juhlapyhinä ja niiden aattoina: loppiainen,
pitkäperjantai, pääsiäisperjantai, pääsiäislauantai, 1.- ja 2. pääsiäispäivä, helatorstai, vappupäivä, helluntai, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto,
joulupäivä, tapaninpäivä, sekä uuden vuoden aatto ja uudenvuoden päivä.
4. MUUT TOIMINTAOHJEET
Practical-jaoston omistuksessa olevia rata- ja maalilaitteita säilytetään radalla sijaitsevassa
merikontissa. Kontti pidetään lukittuna numerokoodilla varustetulla lukolla. KSA practicaljaoston jäsenet voivat pyytää numerolukon koodin jaoston johtokunnalta.
Ampujat tuovat radalle harjoittelua varten omat pahvitaulut ja paikat. Merikontissa olevia
pahvitauluja ja paikkoja käytetään ainoastaan practical-jaoston yhteisissä koulutuksissa,
harjoituksissa ja kilpailuissa. Radan kiinteissä taulukatoksissa pidetään jatkuvasti roikkuvia
ja rakenteisiin kiinnitettyjä metallimaaleja, jotka ovat radalla kaikille vapaasti käytettävissä.
Näitä metallimaaleja ei ole luvallista ampua kiväärillä ja haulikon täyteisillä.
Radalla oleva jäteastia on tarkoitettu pienikokoiselle sekajätteelle. Kaikki radalle tuodut
taulut on vietävä samalla kertaa pois, eikä niitä saa laittaa rata-alueen jäteastioihin!
Jokainen ampuja kerää ja lajittelee hylsynsä ammunnan päätteeksi. Radalla on lajitteluastiat hylsyille: .22 hylsyt, pistoolin messinkihylsyt, kiväärin messinkihylsyt sekä haulikon
hylsyt ja välitulpat.
Mikäli jokin radalla oleva laite rikkoutuu, on siitä viipymättä ilmoitettava practical-jaoston johtokunnalle: practical@ksary.net.

