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Ms Laitilan Kaikun Ampumaradan järjestyssäännöt 

 

1. Ampumaradat ovat siihen oikeutettujen käytettävissä maanantai - perjantai klo 8.00 – 
21.00, lauantai klo 8.00 – 18.00 ja sunnuntai klo 12.00 – 18.00 (kilpailupäivinä klo 8.00 – 
18.00). Muina aikoina sekä juhlapyhinä ratojen käyttö on ehdottomasti kielletty, ellei 
siitä ole erikseen sovittu ratamestarin kanssa. 
 

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestys-
sääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on 
annettu. Sekä huolehdittava siitä, että ei aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla 
liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä. 
 

3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ratavastaava ja ammuntojen valvojat. Rata-
vastaavan ja valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä 
yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava. 

 
4. Ampumaradalla saavat varsinaisten kilpailujen ulkopuolella harrastaa valvotusti urheilu-

ammuntaa Ms Kaikun jäsenet sekä muut yksityiset henkilöt ja yhdistykset, joille ratavas-
taava on antanut luvan. Ennen kivääriradalle tuloa ja ammunnan aloittamista on 
laitettava punainen merkkilippu salkoon ja laskettava ammunnan päätyttyä. 

 
5. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa 

ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä 
turvallisuudesta ampumaradalla. 

 
6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on 

tarkoitettu. Tästä poikkeavista käytännöistä on erikseen sovittava ratavastaavan kanssa. 
Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaa-
maan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. 

 
7. Sarjatuliaseilla ampuminen on kaikilla radoilla kielletty. 

 
8. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä 

lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan aseteli-
neeseen sijoitettuna.  
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9. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa 

käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä. 
 

10. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka 
ratavastaava on siihen määrännyt tai oikeuttanut. 

 
11. Ampumapaikalta poistuessa varmistu siitä, että aseesi on lataamaton sekä laita hylsyt ja 

muut roskat niille varattuihin paikkoihin. Huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi 
siistiin ja moitteettomaan kuntoon.  

 
12. Kilpailuja tai harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratavastaavan ja ammun-

nan valvojan antamia turvallisuusohjeita. 
 

13. Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. 
Haulikkoampujan on käytettävä suojalaseja ammunnan aikana. 

 
14. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, 

ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle tai ammunnan valvojalle. 
 

15. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty. 
 

16. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai ammunnan valvojan toimesta poistaa 
rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 

 

Ms Laitilan Kaikun  ratavastaavana toimii:   

Harri Suominen 

Padontie 540, 23800 Laitila  

Puh:  0405112517 

Mail: harryspotteri@gmail.com 


