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PRACTICALIN PERUSKURSSI 15.–16.9.2018
Porkkalan Ampujat ry (PorkkA) järjestää practicalin peruskurssin syksyllä 2018. Kurssin tarkoituksena on
kouluttaa ampumaurheilua harrastavista henkilöistä practical-ammunnan harrastajia. Practical (IPSC)harjoittelun ja kilpailuihin osallistumisen edellytys on hyväksyttävästi läpäisty peruskurssi.
Kurssi muodostuu kahdesta teoriapäivästä, 8 ampumaharjoituskerrasta sekä ampumakokeesta
(käytännön koe). Kurssille mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Oikeus
aikataulumuutoksiin pidätetään. Kurssi järjestetään Upinniemessä ulkoradalla, missä myös kokeen
vastaanotto tapahtuu.
Kurssilaisten on oltava Suomen kansalaisia, koska koulutus tapahtuu Upinniemen varuskunnassa.

Aikataulu ja paikka
Teoriakoulutus: la 15.9.2018 klo 10–17 ja su 16.9.2018 klo 10–16 Upinniemessä.
Ampumaharjoitukset:
ti 18.9.2018 klo 17–20
pe 21.9.2018 klo 17–20
su 23.9.2018 klo 12–16
ti 25.9.2018 klo 17–20
pe 28.9.2018 klo 17–20
su 30.9.2018 klo 12–16
ti 2.10.2018 klo 17–20
pe 5.10.2018 klo 17–20
Käytännön koe 1. su 7.10.2018 alkaa klo. 12.00 ja päättyy n. 15.00.
Teoriakoulutus, 8 harjoitusvuoroa ja käytännön kokeet pidetään Upinniemessä Puolustusvoimien radalla.
Teoriakoulutus ja yksi hyväksytysti suoritettu käytännön koe ovat pakollisia kurssin suorittajille.
Harjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa.
Jokainen kurssilainen tarvitsee seuraavat varusteet (myös su 16.9.2018):





pistooli tai revolveri, kaliiberi vähintään 9x19 mm (tai .38 Special / .357 Mag)
kolme lipasta (kahdellakin selviää tarvittaessa) tai revolveriin pikalatureita / moon clipsejä
IPSC ammuntaan sopiva kotelo aseelle, lipastaskuja, suojalasit, kuulonsuojaimet
patruunoita noin 100–150 kpl/harjoituskerta




voimassaoleva SAL:in kilpailu-, harraste- tai nuorisolisenssi (=vakuutus) tai muu
nimenomaisesti ampumaharrastuksen kattava ja vastuuvakuutuksen sisältävä vakuutus
kuitti suoritetusta kurssimaksusta ja SAL:in lisenssimaksusta (mikäli vuoden 2018
lisenssikorttia et vielä ole saanut) tai muu vakuutusturvan voimassaolon osoittava
dokumentti



voimassa olevat IPSC-pistoolisäännöt (englanniksi) tai suomenkielinen käännös
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Lainavarusteita (pistooli, lippaita, patruunoita) on rajoitetusti saatavilla, kysy kurssin johtajalta lisätietoja
ilmoittautumisen yhteydessä.
Turvalliseksi ampujaksi pääseminen edellyttää jonkin practical-ammuntaa harjoittavan SAL:n alaisen
seuran jäsenyyttä.

Kustannukset
Kurssimaksu on 80,00 euroa. Kurssimaksu maksetaan tilille FI46 5554 0920 1374 36 (Porkkalan Ampujat
ry). Viimeinen maksupäivä on 13.09.2018. Kurssimaksu pitää sisällään kurssimateriaalin sähköisessä
muodossa (lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla), teorian ja käytännön opetuksen (sis. yllä listatut
ampumaharjoituskerrat), sekä yllä mainitut ampumakokeen vastaanottokerrat. Lainavarusteista ja patruunoista veloitetaan erikseen.

Kurssille ilmoittautuminen
Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen sähköpostilla osoitteeseen practical (ät!) porkkalanampujat.fi
viimeistään 12.9.2018.
Ilmoittautumiseen on laitettava seuraavat tiedot:








sukunimi ja kaikki etunimet
syntymäaika+loppuosa (tarvitaan SAL:le tehtävään ilmoitukseen sekä Upinniemen
varuskuntaan pääsyyn)
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
ampumaseura
onko tarvetta lainavarusteille

Lisätietoja
Kurssin johtaja Jari Into: practical (ät!) porkkalanampujat.fi
Teoriakouluttaja sekä teoriakokeen vastaanottaja: Veli-Matti Järvinen
Laki-ja lupa-asiat: Camilla Ekberg.

