Porkkalan Ampujat ry järjestää IPSC Turvallisen Ampujan kurssin
Upinniemessä 10.12.2022-7.1.2023 välisenä aikana.
Kurssi koostuu: 10-11.12.2022 pidettävästä teoriaosuudesta, sekä teoriakokeesta.
Kurssin läpivienti (päivämäärät ja paikat saattavat vaihtua):
11.12. Tasoammunta. Harjoittelun aloitus teorian jälkeen, Upinniemi 12-16
15.12. Ammunta- ja staqeharjoittelu (1-5), Gunpoint, Helsinki 19-21
20.12. Ammunta- ja stageharjoittelu (6-7) Gunpoint, Helsinki 19-21
27.12. Ammunta- ja stageharjoittelu (8-9) Upinniemi, 12-18 (sovitaan erikseen)
3.1. Ammuntaharjoittelu, kertausta. Gunpoint, Helsinki 19-21.
8.1. Käytännön koe, Upinniemi 08-14:
Otetaan vastaan ampumasuoritus, jonka hyväksytyn suorittamisen jälkeen harjoittelija saavuttaa IPSC
turvallisen ampujan statuksen (status on voimassa vain, jos harjoittelija kuuluu practical- ammuntaa
harjoittavaan seuraan, mutta seuraan kuuluminen ei ole välttämättömyys kurssille tultaessa.)
Uusintakokeet sovitaan tarvittaessa erikseen.
Kurssin hinta ja muut järjestelyt:

HUOM! Jos olet Porkkalan Ampujien jäsen tai hakemus on jätetty, älä maksa
mitään ennen kurssia! Turvallisen Ampujan kurssi on ilmainen jäsenille, pl.
Patruunat ja sisäratamaksut. Seuraan liittyminen on mahdollista myös kurssin
aikana eli mikäli olet AIKEISSA liittyä, älä vielä maksa mitään!
Muille kuin jäsenille kurssi ja aseet ovat maksullisia!
50€ kurssimaksu+ 50€ aseenkäyttömaksu= 100€
Maksun saaja: Porkkalan Ampujat ry, tilinumero FI46 5554 0920 1374 36Viesti: <Oma nimi>,
TA-kurssi 1/2022
Maksun tulee olla suoritettu ennen ampumakoetta!Gunpointin sisäratavuorot laskutetaan
erikseen osallistumisen perusteella, 15€/ kerta.
Jos sinulla on oma ase/ laina-ase omasta takaa esim. kaverin kautta, pyydän ilmoittamaan asiasta
kurssin vetäjälle.
Huomioi myös patruunoiden tarve, seuran patruunat ovat n. maksimissaan 30€/ 100kpl, riippuen
ostohinnasta. Nämä kustannukset kerätään kulutuksen mukaan (esim. Mobilepay, pankkisiirto).
Patruunat on tarkoitettu niille, jotka käyttävät laina-aseitamme, ei ole tarkoitus myydä muille, kuin
poikkeustapauksessa.

Tarvitset myös jonkinlaisen ampumavakuutuksen (SAL ampumaturva, RES yms.). Tämä vaaditaan
harrastamisessa yleensäkin, eli raha on hyvässä käytössä jo saman tien. Tarvittaessa opastetaan
vakuutuksen/lisenssin hankinnassa, mutta se löytyy SuomiSportista.

Omilla aseilla suorittaville muistutetaan IPSC kotelosäännöstä:
Kielletyt:
" 5.2.7.4 A holster which does not completely prevent access to, or activation of, the trigger of the
handgun while holstered, or a holster which requires use of the trigger finger to unlock or release the
handgun when drawing. "
Käytännössä ns. "Serpa" kotelot ovat siis kiellettyjä, mutta tämä EI SIIS KOSKE muilla sormilla, esim.
keskisormella tai peukalolla vapautettavia lukituksia.
Vanhastaanhan reisikotelot ja kainalokotelot ovat kiellettyjä (pl. viranomaispoikkeus), joten kiinnittäkää
tähän huomiota. Kysykää, jos mietityttää. Kotelon tulee olla hyväksyttävä myös TA-kurssia suorittaessa.
Noudatamme kuitenkin OPEN- luokkaa, jolloin pieni säätö on mahdollista.
Tutustukaa sääntöihin , jonka pohjalta tuleva koulutus pidetään. Ottakaa em. säännöt (suomenkieliset
voi ottaa tueksi, koulutus engl.kielisten sääntöjen mukaan) ja muistiinpanovälineet mukaan.

Kurssin teoriakouluttajana toimii: Veli-Matti Järvinen
Ammunnat johtaa: Kari Laaksonen, Fredrik Palokas, Ilkka Kervinen ja Kimmo Korpijaakko
Näyttöjen vastaanottajana toimii: NIMETÄÄN MYÖHEMMIN
Yhteyshenkilönä toimii
Kari Laaksonen
practical@porkkalanampujat.fi

