
Tervetuloa kurssille 3-4/2022!
Poliisien Ampumaseura ry järjestää Action Air -ammunnan turvallisen ampujan kurssin
Kurssin tarkoituksena on kouluttaa lajista kiinnostuneista Action Air -ammunnan harrastajia. Action Air -harjoittelun ja
kilpailuihin osallistumisen edellytys on hyväksyttävästi läpäisty peruskurssi. Kurssi muodostuu teoriaopetuspäivästä,
teoriakokeesta, ampumaharjoittelusta ja ampumakokeesta. Kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea PAS:n
jäsenyyttä. SAL:n alaisen ampumaseuran jäsenyys ja hyväksytty TA-kurssi antavat oikeuden osallistua IPSC Action Air
-kilpailuihin. Kurssin teoria pidetään Zoom- ja Moodle-sovellusten avulla.
Huom. Alle 14v. krussilaisen huoltajan on osallistuttava myös kurssille. Olethan tässä tapauksessa yhteydessä kurssin
vetäjiin jo ennen ilmoittautumista.

Aikataulu
Teoriaopetus ja teoriakoe (Pakollinen) la 5.3 klo 12.00-18.00
Etänä - kaikilla osallistujilla pitää olla tabletti tai tietokone jolla pystyy seuraamaan ja lähettämään videokuvaa ja ääntä.
Teorialuento - Zoomissa
Teoriakoe - Moodlessa

Käytännön harjoittelu Huom! Käytännön harjoitteluun osallistuminen on vapaaehtoista.

TI TO TI TO TI TO TI

8.3 10.3. 15.3. 17.3. 22.3. 24.3. 29.3.

A-ryhmä klo18:00-19:30
B-ryhmä klo19:30-21:00

Ampumakoe (Pakollinen)
Ampumakoe to 31.3 A-ryhmä klo 18:00, B-ryhmä 19:30 (Varapäivä TI 5.4.)

Paikka
Poliisien Ampumaseura ry:n Action Air -rata, Hyttitie 4 A, Helsinki

Hinta ja maksaminen
Kurssin hinta on 170 €. Maksu laskun mukaisesti PAS:n tilille viitteellä viimeistään ma 28.2. Maksun myöhästyminen
purkaa ilmoittautumisen. Huom! Käteinen ei käy.

Varusteet
Jokainen tarvitsee henkilökohtaiset: suojalasit, sisäpelikengät ja muistiinpanovälineet.

PAS lainaa tarvittaessa kurssilaisille kaikki muut ampumakokeessa ja kurssilla tarvittavat välineet. Kuulosuojainten
käyttö Action Airissa on vapaaehtoista. Huom! Maskipakko!

Ilmoittautuminen aukeaa ti 15.2.2022 klo 12:00
https://ilmoittautuminen.pas.fi - rekisteröidy ensin ja ilmoittaudu sitten. Jos ilmoitat lasta niin tee hänelle valmiiksi
sähköpostiosoite.

Peruuttaminen
Peruutustapauksissa veloitetaan 50 % kurssihinnasta paitsi kurssin käynnistyttyä kurssihinta täysimääräisenä.
Sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan kurssia ei veloiteta. Lääkärintodistus tulee toimittaa kurssin johtajalle
viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Lisätietoja
Henri Haapsaari Olli Heikka Riku Kalinen
0504122589 040 6815676 0500439952
pas.actionair@gmail.com olli.heikka@gmail.com pj@pas.fi

http://ilmoittautuminen.pas.fi


PAS Action Air peruskurssi 3-4/2022
Ilmoittautuminen aukeaa ti 15.2.2022 klo 12:00
https://ilmoittautuminen.pas.fi - rekisteröidy ensin ja ilmoittaudu sitten. Jos ilmoitat lasta niin
tee hänelle valmiiksi sähköpostiosoite.
Maksun takaraja ma 28.2.
Seuralla on aseita ja varusteita lainattavaksi kaikille kurssilaisille. Oman aseen hankinta ei
ole tarpeen. Jos oma ase ja varusteet on jo valmiiksi niin niitä voi toki käyttää. Kuulat ja
kaasu kuuluvat myös kurssin hintaan.
Moodle - kirjautuminen ja ennakkotehtävä ennen kurssia.
Foorumille kirjautuminen ennen kurssia.
Alle 14-vuotiaan kurssilaisen mukana on oltava vanhempi tai holhooja (joka voi olla mukana
joko kurssilaisena tai sitten tukena).
Lisätietoja lajista:
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/practical/aloittelija/
https://www.ipsc.org/

Teoria la 5.3 klo 12.00-18.00

Etänä - kaikilla osallistujilla pitää olla tabletti tai tietokone jolla pystyy seuraamaan ja
lähettämään videokuvaa ja ääntä.
Teorialuento - Zoomissa
Teoriakoe - Moodlessa

Ohjaajapalaveri su 6.3 klo 20.30-21.00

Etänä - vain ohjaajille.

Ensimmäiset harjoitukset ti 8.3 klo 18.00-19.25, 19.30-21.00

A-ryhmä paikalle klo 18.00
B-ryhmä paikalle klo 19.30
Teema: perusteiden alkeet

● Kertaus: mitkä asiat tehdään aseenkäsittelyalueella ja mitkä muualla - missä ja
kenen luvalla aseen saa vetää kotelosta - sormi, sektori

● Varustautuminen - vyön, kotelon ja lipastaskujen pukeminen - kahvilassa
● Aseen kotelointi - aseenkäsittelyalueella
● Lippaiden täyttäminen ja kaasuttaminen - radalla

https://ilmoittautuminen.pas.fi/
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/practical/aloittelija/
https://www.ipsc.org/


● Aseen vetäminen kotelosta ja aseote - ohjauksen mukaan
● Paperitaulu ja tähtäyspiste - tähtääminen avotähtäimillä
● Liipaisutekniikka
● Paperitauluun ampuminen 5 m etäisyydeltä
● Bonus (jos ehtii): Popperien ampuminen

Harjoitukset to 10.3

Aikataulu kuten ensimmäisissä harjoituksissa
Teema: ammunta

● Paperitauluun ampuminen 5 m etäisyydeltä
○ Ilman kelloa
○ Kelloa vastaan - huomatkaa tämän vaikutus suoritukseen

● Paperitauluun ampuminen 9 m etäisyydeltä
○ Kelloa vastaan

● Bonus (jos ehtii): Stage

Vapaat harjoitukset lauantaisin klo 15:00-18:00

Järjestetään jos on yksikin kiinnostunut (ks. foorumi)
Yksi ohjaaja paikalla
Keskitytään siihen mitä läsnäolijat toivovat
12.3, 19.3, 26.3, 2.4 (niille jotka eivät vielä ole läpäisseet ampumakoetta)

Harjoitukset ti 15.3

Aikataulu kuten edellä
Teema: yhden käden ammunta, käännökset

● Yhden käden ammunta (kokeen asemat 2-3)
● Käännös ja veto (asemat 4-6)
● Bonus (jos ehtii): Stage

Harjoitukset to 17.3

Aikataulu kuten edellä
Teema: asennon vaihto, lippaan vaihto, liike

● Liikkuminen sivuttain ja lippaanvaihto (asema 7)
● Asennon vaihto (asema 8)
● Liikkuminen eteenpäin ja lippaan vaihto (asema 9)
● Bonus (jos ehtii): Stage

Harjoitukset ti 22.3

Aikataulu kuten edellä



Teema: Hiontaa vaativat asiat

Harjoituskilpailu to 24.3

Aikataulu kuten edellä
Jäsenhakemusten allekirjoittaminen (ei-jäsenille)
4 aseman kilpailu

● Ratatuomarit, paikkarit, ym. seuran puolesta
● Lasketaan tulokset ja julkaistaan kurssin kesken

Harjoituskoe ti 29.3

Aikataulu kuten edellä
Teema: Harjoituskoe

● Ammutaan kahdessa loosissa, puolet vasemmalle ja puolet oikealle
○ Vasemmalla asemat 1-3 ja 4-6

■ Vuorossa oleva kokelas ampuu kolme asemaa peräjälkeen
tyhjentämättä asetta välillä

○ Oikealla asemat 7, 8, 9
■ Vuorossa oleva kokelas ampuu yhden aseman

○ Kun loosi on kokonaan tehty, siirtyy kokelas toiseen loosiin odottamaan
● Kolme henkilöä per loosi oltava täysin varustettu ja valmis suoritukseen

○ Kirjuri kuuluttaa:
■ Ampuva kokelas “shooting”
■ Valmistautuva “on the deck”
■ Sitä seuraava “in the hole”

○ Ase
○ Neljä lipasta

■ Aloituslippaassa 6 kuulaa, muissa 5
● Lippaita pitää välpätä kokelaalta toiselle kun kaikille ei riitä neljää lipasta
● Muut paikkaavat
● Suorituksen jälkeen kokelas täyttää lippaat ja kaasuttaa ne. 5 ja 6 kuulan lippaat eri

kasoihin.

Ampumakoe to 31.3 klo 18.00-21.00

A-ryhmä paikalle klo 18.00, B-ryhmä paikalle klo 19.30
Koetta tulevat vastaanottamaan XXX  ja YYY.
Järjestelyt samalla tavalla kuin harjoituskokeessa.

Ampumakoe ti 5.4 klo 18.00-21.00

Klo 18.00 paikalle ne jotka eivät läpäisseet ensimmäisellä kerralla.
Koetta tulee vastaanottamaan ZZZ.


