
Mustaruudin PM-kisat 26.7. - 28.7.2019  

Jämjö SPK Kättilsboda 105 37374 Jämjö, Ruotsi  
 

Ohjelma ja info (epävirallinen käännös) 
 
Perjantai 26.7. 

 
8:00-10:00 Asetarkastus haulikko. Aamiainen tarjolla kerhotalolla 

10:30-16:00  Haulikkolajit 

17:00-20:00 Ilmoittautuminen ja asetarkastus 

20:00 MLASC:n kokous. 

Lauantai 27.7. 
 
08:00-10:00 Ilmoittautuminen ja asetarkastus. Aamiaista kerhotalolla 

08:30 Avajaiset. 

09:00-16:00 25m, 50m ja 100m lajit. 

17:00   Palkintojenjako 

19:30.  Ampujain illallinen. 
 
Sunnuntai 28.7. 

 
8:00-10:00  Aamiaista kerhotalolla 

9:00-16.00  25m, 50m ja 100m lajit. 

17:00.  Palkintojenjako ja hyvää kotimatkaa 
 
Ajat ovat arvioita, todellinen aikataulu voi hiukan muuttua. 

 
Asetarkastus: Ampujan vastuulla on todistaa aseensa historiallinen todenmukaisuus, kuten myös 
ampumamateriaalin. 

Esittelylajit: Mestaruusmitaleja ei jaeta, vain palkinnot. Lajit ovat: 



(jos esittelylajit kiinnostaa, pyydä käännösapua jaostolta, samat kuin viime vuosina) 

Nr. 101 - Husqvarna (only original class) Weapon: Single or double barreled having external man- ually 
operated hammers. Pump shotguns, semi-automatic or lever action shotguns are not permitted. Production date 
of the gun must be prior to 1957. Pinfire shotguns are permitted. 
Barrel: At least 65 cm. Choked barrels permitted. No inerchangable chokes can be used. 
Caliber: As in Lorenzoni and Manton. Maximum caliber 11. 
Cartridge: Paper or brass. Wads cannot be of plastic or other modern materials. 
Charge: As allowed in Lorenzoni and Manton. 

Other regulations: As allowed in Lorenzoni and Manton. 

Nr. 102. Jarmann (O and R together): Cartridge rifle. Single shot or repeating rifle, in unchanged 
historically copy or original, as originally made for blackpowder and lead projectiles. Minor inner changes 
for safety reasons are allowed. No shooting jackets allowed. 
Target: ISSF 50 meter pistol target. 
Caliber: Free, but only black powder cartridge. 
Position: Standing. 
Distance: 50 meter. 
Loading: Single shot or Magazine. Cleaning between shots is allowed 
Competion time: 30 minutes. 

Protestiaika: Yksi tunti tulosten julkistamisen jälkeen. Lauantain viimeisen lajin osalta 
protestiaika on 09:30 sunnuntaiaamuun. 

 
Osoite: Kättilsboda 105, 37374 Jämjö 

 
Ampumaradalla on jonkin verran tilaa leiriytymiseen. Lounasta ja aamiaista on tarjolla joka 
kisapäivä. Toivottavasti näemme monia urheilijoita joka maasta Jämjössä, Ruotsissa. 
 
Ampujien toivotaan tuovan mukanaan mustaruutiin liittyvää myytävää. Myyntipaikkoina ovat 
klubitalossa erillinen huone, sekä ampumaradan parkkipaikka. Kauppiaat voivat tiedustella 
myyntipaikkoja täältä: 

sydsvenska@hotmail.com 
 
 

 

Mahdollisiin kysymyksiin vastaamme mielellään sähköpostilla. 

Tervetuloa Jämjöön! 

Jämjö SPK 


