
 

1.2. UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT 

 

Yleistä 

 

Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 30.11.2016.  

 

Kilpailujen jako 

 

Upseerien Ampumayhdistys ry:n (UAY) pääkilpailutapahtumia ovat mestaruuskilpailut ilma- ja 

ruutiaseilla. Ruutiaseilla mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain touko-syyskuussa ja ilma-aseilla 

yleensä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä helmi-maaliskuussa. Mestaruuskilpailujen lisäksi 

alaosastot voivat järjestää alaosastokilpailut. Alaosastokilpailussa ammutaan kilpailulajit 

kalenterivuoden aikana. Tulokset on toimitettava sihteerille seuraavan vuoden tammikuun loppuun 

mennessä.  

 

Mestaruus- ja alaosastokilpailujen toimeenpanon aikamääreineen ja lajeineen UAY:n hallitus vahvistaa 

ja tiedottaa asiasta jäsenistölle.  

 

Lajit 
 

UAY:n kilpailuissa ammutaan sekä sotilaslajeja että yleisiä, Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) ry:n, 

Suomen Metsästäjäliitto (SML) ry:n ja Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ry:n sääntöjen mukaisia lajeja. 

UAY:n mestaruuskilpailut ovat erikseen anottaessa SE-kelpoiset SAL ry:n lajien osalta. Yhdistyksen 

kilpailuissa ammuttavat lajit ovat:  

 

N:o Laji     Laukausmäärä 
 

1. 300 m:n vakiokivääri    3x20 ls  

2. 300 m:n vakiokivääri pika-ammunta   3x20 ls  

3. 300 m:n vakiokivääri makuu   30 ls  

4. 50 m:n kivääri    3x20 ls  

5. Metsästyshirviammunta    20 ls (4+6+10 ls)  

6. Isopistooli tarkkuusosa    30 ls (vain mestaruuskilpailuissa) 

7. Isopistooli pikaosa    30 ls (vain mestaruuskilpailuissa) 

8. Isopistooli     30+30 ls  

9. Palvelusammunta, pistooli   10+10 ls  

10. Palvelusammunta, itselataava kivääri   10 + 4+4+4 ls  

11. Pienoispistooli    30+30 ls  

12. 50 m:n pistooli   60 ls  

13. 50 m:n kivääri (60 ls) makuu   60 ls  

14. Maastoammunta (rk +pist)  25+25 ls  

15. Metsästyshaulikkoammunta   25 kiekkoa  

16. Pistoolipika-ammunta    60 ls  

17. 10 m:n ilmakivääri    60/40 ls (alaosastokilpailuissa 20 ls)  

18. 10 m:n ilmapistooli   60/40 ls (alaosastokilpailuissa 20 ls)  

19. Practical-ammunta    (vain mestaruuskilpailuissa)  

20. Optinen ilmakivääri    10 ls + finaali (vain mestaruuskilpailuissa)  

21. Optinen ilmapistooli    10 ls + finaali (vain mestaruuskilpailuissa)  

22. Optinen hirvi   10 ls + finaali (vain mestaruuskilpailuissa)  

Presidentti P E Svinhufvud-kilpailu   joukko-osaston komentajille  

isopistooli kuvio    20 ls (vain mestaruuskilpailuissa)  



 

Sarjajako 
 

Ampujat jaetaan kilpailuissa sarjoihin seuraavasti:  

- yleinen sarja Y  

- naisten sarja N (ilma-aseet, pienoiskivääri, pienoispistooli, rynnäkkökivääri, palveluspistooli)  

- ikämiessarjat Y50, Y60, Y70 ja Y75  

- Y60 ja korkeammat sarjat, mikäli ilmoittautuneita on vähintään neljä  

- niissä lajeissa, joissa ei järjestetä N-sarjaa voivat naiset osallistua Y-sarjaan  

- Practical-ammunnassa noudatetaan lajisääntöjen mukaista jakoa aseluokkiin, joiden sisällä 

palkitaan eri sarjojen parhaat  

 

Kilpailuissa sovellettavat säännöt 
 

UAY:n kilpailuissa noudatetaan SAL:n yleisiä ja lajikohtaisia erityissääntöjä soveltuvin kohdin myös 

sotilaslajeissa. Puolustusvoimien ampumaohjelmaan kuuluvissa sotilaslajeissa noudatetaan Puolustus-

voimien ase- ja kilpailumääräyksiä. Palvelusammunnoissa noudatetaan Reserviläisurheiluliitto 

(RESUL) ry:n sääntöjä. Palvelusammunta kiväärillä -kilpailun tulos on RESUL:n palvelusammuntojen 

1 ja 2 yhteistulos ja palvelusammunta pistoolilla -kilpailun tulos on RESUL:n palvelusammuntojen 3 ja 

4 yhteistulos.  

 

Ilma-asekisoissa N-sarjan tulos + 20 lisälaukausta kelpaa Y-sarjan joukkuetulokseen, jos sarjat 

ammutaan samana päivänä.  

 

Rynnäkkökivääri ja maastoammunnassa ns "reserviläiskiväärin" käyttö on sallittu. Reserviläiskiväärin 

tulee vastata puolustusvoimien käytössä olevaa 7,62 RK 62 tai 7,62 RK 95:ttä. Reserviläiskiväärillä ei 

voi ampua UAY:n ennätystä.  

 

Palvelusammunnoissa noudatetaan RESUL ry:n sääntöjä myös aseen osalta siten, että sarjatuli-

toiminnallisuudella varustettu kivääri on sallittu, mutta sarjatulen ampuminen kilpailussa on sääntöjen 

mukainen turvallisuusrike.  

 

Palvelusammunnoissa pistoolilla voidaan jättää noudattamatta RESUL:n sääntöjen määräystä, jonka 

mukaan valmiusasennossa aseen piippu ei saa osoittaa edessä olevan ampujapöydän pintaa, mikäli 

pöydän muoto tai asema tekee säännön noudattamisen ampujan suoritusta häiritseväksi ja valvonnan 

tuomarille kohtuuttoman vaikeaksi. Ase ei kuitenkaan saa koskettaa pöydän pintaa ja pöytään osuva 

laukaus on turvallisuusrike.  

 

Palvelusammunnoissa kiväärillä iskemän arvon tulkkaamiseen käytetään kyseisen kaliiberin tulkkia.  

 

 

Osanotto-oikeus ja edustus 
 

Yhdistyksen kilpailuihin on osanotto-oikeus jokaisella UAY:n jäsenellä. Palveluksessa oleva jäsen 

edustaa pääsääntöisesti palveluspaikkakuntansa alaosastoa. Tehdystä hakemuksesta hallitus voi 

oikeuttaa hänet perustelluista syistä edustamaan vakinaisen asuinpaikkakuntansa tai 

opiskelupaikkakuntansa alaosastoa. Palveluspaikan siirron perusteella jäsen voi yhdistyksen 

hallitukselta anoa oikeutta edustaa uuden palveluspaikkakuntansa alaosastoa jo alkaneen 

kalenterivuoden aikana.  

 



Evp-jäsen saa edustaa yhdistyksen kilpailuissa asuinpaikkakuntansa alaosastoa (ellei siellä ole, niin 

lähinnä olevaa). Tehdystä hakemuksesta hallitus voi oikeuttaa hänet perustelluista syistä edustamaan 

muuta alaosastoa.  

 

Alaosastokilpailut 
 

Alaosaston sisäisissä kilpailuissa voidaan noudattaa osastossa sovittuja sarjajakoja. Kilpailujen tulokset 

julkaistaan yhdistyksen vuosikirjassa sekä yhdistyksen kotisivuilla.  

 

 

Mestaruuskilpailut 

 

Järjestelyt 
 

UAY:n mestaruuskilpailut järjestetään hallituksen valmistelemana niin että ilma-asekilpailut pyritään 

järjestämään joko ilma-aseiden SM-kilpailuiden yhteyteen seuraavalle viikolle tai jonkin alaosaston 

järjestämänä ja paikallisen ampumaseuran tukemana. Yhdistyksen hallitus nimeää kullekin kilpailulle 

yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on koordinoida järjestelyt UAY:n ja järjestäjän välillä.  

Yhdistyksen alaosastot muodostavat mestaruuskilpailuissa kolmihenkisiä joukkueita. Ilma-

asekilpailussa joukkueet voidaan nimetä sekä Y että Y50 sarjoihin. Ruutiasekilpailussa joukkueet 

kilpailevat Y sarjassa. Joukkue muodostuu kunkin alaosaston kyseiseen lajiin osallistuvista ja 

tulosluettelon mukaisesti. Ala-osasto voi halutessaan nimetä joukkueet ennen kilpailua.  

 

Palkinnot UAY:n kilpailuissa 
 

UAY:n kilpailuissa jaetaan parhaiten menestyneille ja ennätyksen ampuneille yhdistyksen 

palkintolevykkeitä. Lisäksi voidaan jakaa kiertopalkintoja, kunniapalkintoja ja muita palkintoja.  

 

Alaosastokilpailut 
 

Alaosasto jakaa palkintoja harkintansa mukaan. Ennätyksen ampuneille annetaan kullattu 

alaosastolevyke, johon on kaiverrettu vuosi, laji ja ennätystulos.  

 

Mestaruuskilpailut 

 

Henkilökohtaiset palkinnot 
 

Kaikissa lajeissa ja sarjoissa jaetaan kolmelle parhaalle sijaa vastaavasti kullattu, hopeoitu ja pronssinen 

palkintolevyke. Presidentti P E Svinhufvudin kilpailussa jaetaan palkintolevykkeet kolmelle parhaalle.  

Kilpailtavaksi asetetun kiertopalkinnon saa omakseen kilpailija, joka on ko kiertopalkinnon voittanut 

kolmasti peräkkäin tai viisi kertaa kaikkiaan. Presidentti P E Svinhufvudin kilpailun kiertopalkinto on 

kuitenkin aina kiertävä.  

 

Kunniapalkintoja ja muita palkintoja voidaan kussakin lajissa ja sarjassa jakaa harkinnan mukaan. 

Mahdollisuuksien mukaan tulisi noin kolmasosa kunkin sarjan kilpailijoista palkita, ei kuitenkaan 

enempää kuin 15 kussakin sarjassa.  

 

Ennätystuloksen ampuneelle annetaan kullattu palkintolevyke, johon on kaiverrettu vuosi, laji ja 

ennätystulos.  

 

 

 



Joukkuepalkinnot 
 

Joukkuekilpailun kolmen parhaan joukkueen jäsenille jaetaan palkintolevykkeet.  

Aina kiertäviä kiertopalkintoja joukkuekilpailussa ovat:  

- Suomen Kultaseppä Oy:n kiertopalkinto vakiokiväärikilpailussa 300 m makuulta 30 laukausta  

- Pauli Hamaran kiertopalkinto maastoammunnassa  

- Pääesikunnan kiertopalkinto yhdistetyssä 300 m:n kivääri 30 ls makuu-, kivääripika-ammunta- ja 

isopistooli pikaosa-kilpailussa.  

 

Muut joukkuekohtaiset kiertopalkinnot saa omakseen alaosasto viidennen voittonsa jälkeen.  

 

UAY:n ennätykset 
 

Yhdistyksen ennätyksen UAY:n jäsen voi ampua UAY:n mestaruuskilpailuissa sekä UAY:n mestaruus-

kilpailulajeissa  

- Puolustusvoimien mestaruuskilpailuissa  

- Kansainvälisissä sotilasampumakilpailuissa  

 

Yhdistyksen alaosastoennätyksiä voidaan ampua alaosastokilpailuissa. Joukkue-ennätyksiä ei kirjata.  

 

 

1.2.1 PRESIDENTTI P E SVINHUFVUD- KILPAILUN SÄÄNNÖT 
 

1§ 

 

Herättääkseen ampumaharrastusta sekä kehittääkseen ampumataitoa puolustusvoimien ja 

rajavartiostojen komentajien keskuudessa on Tasavallan Presidentti P E Svinhufvud lahjoittanut 

UAY:lle kiertopalkinnon, josta kilpaillaan seuraavasti:  

 

2§ 

 

Kilpailu, joka suoritetaan vuosittain UAY:n mestaruuskilpailujen aikana, on mieskohtainen. Kilpailuun 

ovat oikeutettuja osallistumaan alla luetellut yhdistyksen jäsenet:  

- Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen  

- kenraalit ja amiraalit  

- everstit ja kommodorit sekä  

- itsenäisten joukko-osastojen komentajina ja sotilaslaitosten (vast) johtajina toimivat 

esiupseerit.  

 

3§ 

 

Kilpailu käsittää 25 m pika-osan isopistoolilla 20 laukausta viiden laukauksen sarjoina. Aikaa on kolme 

sekuntia laukausta kohti ja seitsemän sekuntia laukausten välillä. Ennen kilpailua sallitaan yksi viiden 

laukauksen koesarja. Tauluna käytetään voimassa olevan ampumaohjelmiston mukaista 

sotilaspistooliammuntojen kuviotaulua.  

 

4§ 

 

Kiertopalkinnon voittaa vuodeksi se kilpailija, joka on saavuttanut parhaimman yhteenlasketun 

tuloksen.  

 

5§ 



 

Voittajan nimi, pistemäärä sekä kilpailuvuosi kaiverretaan kiertopalkintoon. Kilpailujen väliaikana 

kiertopalkintoa säilytettäköön sen viimeksi voittaneen komentajan virkahuoneessa.  

 

6§ 

 

Kiertopalkinto on aina kiertävä. 

 

 

1.2.2 KENRAALIMALJA II:N SÄÄNNÖT 
 

Kenraalimajuri Risto J Setälä on lahjoittanut yhdistykselle Kenraalimalja II:n kilpailtavaksi vuodesta 

1991 alkaen seuraavin säännöin:  

 

1. Malja on henkilökohtainen kiertopalkinto.  

 

2. Maljan voittaa vuodeksi kerrallaan haltuunsa upseeri, joka on mestaruuskilpailuissa ampunut 

parhaan yhteistuloksen  

- maastoammunnassa,  

- rynnäkkökivääriammunnan/ palvelusammunnan, itselataava kivääri 4+4+4 osuudesta ja 

- isopistooli pikaosassa.  

 

3. Mikäli kahdella tai useammalla on sama yhteistulos, ratkaisee paremmuuden  

a) maastoammunnassa,  

b) rynnäkkökivääriammunnan/ palvelusammunnan, itselataava kivääri 4+4+4 osuudesta 

ja  

c) isopistooli pikaosassa 

saavutettu tulos mainitussa järjestyksessä.  

 

4. Maljan voittaa omakseen upseeri, joka ensimmäisenä saavuttaa kolme (3) perättäistä tai 

yhteensä viisi (5) kiinnitystä.  

 

5. Maastoammunnan tulos muodostuu maastoammunnan sotilaiden SM -kilpailuiden pistooli- ja 

rynnäkkökiväärikilpailun yhteistuloksesta jaettuna kahdella (2).  

 

6. Yhdistyksen hallitus voi muuttaa näitä sääntöjä maljaan kuuluvien kilpailulajien muuttuessa, 

kuitenkin alkuperäisten sääntöjen hengessä. 

 

1.2.3 PRACTICAL-AMMUNNAN SÄÄNNÖT 

 

Yleistä 
 

Practical-kilpailuissa noudatetaan Suomessa voimassa olevia virallisia IPSC-sääntöjä seuraavin 

poikkeuksin ja UAY:n kilpailua koskevin lisäohjein.  

 

Yhdistyksen mestaruuskilpailu voidaan järjestää ns. Level I -tasoisena, joka tarkoittaa seurakilpailun 

omaisia epävirallisia kilpailujärjestelyitä. Myös korkeampien tasojen käyttö on mahdollista sekä 

kilpailun ampuminen muun kansallisen kilpailun yhteydessä.  

 

 

 



Osanotto-oikeus 
 

Osanotto-oikeus on jokaisella UAY:n jäsenellä, jolla on voimassa oleva Turvallinen Ampuja TM -

luokitus SAL:n practical-jaoston ylläpitämällä turvallisen ampujan listalla.  

 

Aseistus ja varustus 
 

Kilpailussa noudatetaan IPSC:n sääntöjen mukaisia aseluokkia siten, että mestaruuskilpailussa 

järjestetään vähintään Production ja Standard -luokat. Muiden aseluokkien kilpailu voidaan järjestää, 

mikäli osallistujia on riittävästi. Kilpailun johtaja tekee päätöksen ammuttavista luokista ennen 

kilpailukutsun julkistamista.  

 

Normaalikäytännöstä poiketen ammunnoissa kilpailuasu on vapaa. IPSC:n säännöistä riippumatta 

maastopuvun käyttö kilpailuasuna on erityisesti sallittua. Vyötärölinjaa alemmas laskeutuvat reisikotelot 

ovat sallittuja. Kotelossa olevat asetta kiinnipitävät mekanismit on valmiustilassa pidettävä 

kiinnitettyinä.  

 

Maalit 
 

Kilpailuissa käytetään sääntöjen mukaisia virallisia paperi- ja metallitauluja ottaen huomioon puolustus-

voimien radoilla noudatettava ratakohtaiset määräykset.  

 

 

1.2.4 MAASTOAMMUNNAN SÄÄNNÖT 

 

Yleistä 
 

Kilpailu on siten suunniteltava, että ampumatarkkuus ja aseenkäsittelytaito saavat ratkaisevan 

merkityksen sen lisäksi, että ampuja joutuu harkitsemaan, miten hän voi tuliasemassa parhaiten toimia. 

UAY:n hallitus määrää kulloinkin henkilön tarkastamaan ja valvomaan, että maastoammunnan 

järjestelyissä noudatetaan hyväksyttyjä periaatteita. Niiltä osin, joita nämä säännöt eivät käsittele, 

noudatetaan SAL:n sääntöjä ja asianomaisia varomääräyksiä.  

 

Aseistus ja varustus 
 

Kilpailussa ammutaan 25 ls rynnäkkökiväärillä ja 25 ls pistoolilla.  

Rynnäkkökiväärin tulee täyttää puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailujen säännöissä ko asetta 

koskevat määräykset. Pistoolin tulee täyttää isopistoolia koskevat vaatimukset. Aseisiin kiinnitettyjen 

ylimääräisten varusteiden käyttö on kielletty. Kilpailupuku on vapaa. Evp-henkilöille ns 

"reserviläiskiväärin" käyttö on sallittu. Reserviläiskiväärin tulee vastata puolustusvoimien käytössä 

olevaa 7,62 RK 62 tai 7,62 RK 95:ttä.  

 

Partiojako 
 

Kilpailu suoritetaan partioittain. Partioon kuuluu 4-8 kilpailijaa. Partion jäsenet voivat olla myös 

samasta alaosastosta, kuitenkin jäsenet pyritään valitsemaan mahdollisuuksien mukaan eri alaosastoista. 

Jako partioihin ja ampujien maalinumero määrätään etukäteen. Partion johtajana toimii pienimmän 

kilpailunumeron saanut ampuja.  

 

 

 

 



Ammunnassa käytettävät komennot 
 

Tässä kohdassa esitetään sarja komentoja, joita tulee käyttää maastoammunnoissa näiden sääntöjen 

mukaisesti. Osa sanoista voi puuttua riippuen tuliaseman rakenteesta tai ampumaohjelmasta.  

 

Komentosanat (esimerkiksi)  Merkitys  

 

"Partio eteenpäin"   Partion siirtäminen odotuspisteestä.  

 

"Siirtykää numeroituihin paikkoihin”  Ampujat asettautuvat numeron mukaisesti.  

 

"Valmistautukaa ammuntaan"  Ampujat laskevat ylimääräisen varustuksen  

maahan ja täyttävät lippaat.  

 

"Tarkastan lippaat"   Ammunnan johtaja tarkastaa että oikea määrä  

patruunoita on täytetty lippaaseen/lippaisiin.  

 

Komennot (aina noudatettava)  

 

"Lataa"    Komennetaan aina tuliasemassa.  

 

"Ampuma-asento"   Ampuja ottaa määrätyn ampuma-asennon.  

Tämä komennetaan 60 sekuntia ennen tulenavausta.  

 

"Ovatko ampujat valmiit"   Kysymys 30 sekuntia ennen tulenavausta.  

Mikäli ampuja vastaa "EI", ilmoittaa ammunnanjohtaja "EI 

VALMISTA" ja antaa 15 sekuntia lisäaikaa, jonka jälkeen 

kysyy uudelleen "ovatko ampujat valmiit", mikäli vastaus on 

edelleen "EI" tulee seuraavan Komennon olla "10 sekuntia 

jäljellä"  

 

"10 sekuntia jäljellä"   Komennetaan 10 sekuntia ennen komentosanaa "Tulta"  

 

"Valmiina"    Komennetaan 3 sekuntia ennen komento sanaa "Tulta".  

 

"Tulta"    Komentosanaa käytetään ampuma-ajan alkaessa.  

 

Ampuma-ajan päättyminen  Ampuma-aika päättyy pillin vihellykseen, joka alkaa kolme 

(3) sekuntia ennen ampuma-ajan päättymistä ja loppuu sinä 

hetkenä, kun ampuma-aika päättyy. Vihellyksen aikana saa 

ampua.  

 

"Patruunat pois"   Komennetaan heti ampuma-ajan umpeuduttua  

 

"Tarkastan aseet"   Ammunnan johtaja tarkastaa, että ampuja on  

poistanut patruunat aseesta ja lippaista.  

 

"Näyttö"    Osumien näyttö voidaan suorittaa.  

 

"Paikataan taulut"  Taulut paikataan ja vastalauseiden teko tulosta vastaan 

kyseisellä ampumapaikalla päättyy vasta kun tulokset on 



luettu partiolle eikä kukaan ampujista esitä 

uusintanäyttöpyyntöä.  

 

Partion johtaja tai hänen määräämänsä henkilö voi käydä tauluilla ammunnan johtajan annettua siihen 

luvan. 

 

Maalit ja ampumapaikkojen määräykset 
 

Tuliasemien lukumäärä on 3 - 10 kummallakin aseella. Tuliaseman etureunan molemmilla sivustoilla on 

punainen lippu. Kukin ampumapaikka tuliasemassa on numeroitu. Rynnäkkökiväärituliaseman leveys 

on vähintään 1,5 m ampujaa kohti. Ampumapaikat numeroidaan vasemmalta oikealle, 1 – 4 (5-8).  

Tulialueella olevat maaliryhmät numeroidaan vasemmalta oikealle käyttäen kirjaimia A - B - C - D jne. 

Kirjaimia käytetään niin monta kuin kussakin tuliasemassa on tarpeen. Maaliryhmät ryhmitellään neljän 

- kahdeksan maalitaulun ryhmiin. Maaliryhmien tulee olla selvästi erillään toisistaan. Maaliryhmän 

sisällä olevat taulut numeroidaan vasemmalta oikealle vastaavalla tavalla kuin ampumapaikat eli 1 - 4 

tai 1 - 8. Liikkuvien maalien välisissä etäisyyksissä on huomioitava ennakko niin, että kilpailijoille tulee 

samankaltainen tähtäyskuva.  

 

Maalitauluina voidaan käyttää maastoammunnan Pohjoismaisessa kilpailussa käytettyjä tai puolustus-

voimien käytössä olevia tauluja, niiden osia tai erikseen maalattuja maalikuvioita. Taulujen tulee olla 

siten valmistettuja, että taustapahvi on pistooliammunnassa vähintään 5 mm isompi kuin taulupaperi 

(osuma-alue). Rynnäkkökivääriammunnassa tulee vastaavasti valkean reunuksen olla n 30 cm:ä 

suurempi kuin osuma-alueen, jotta maalit on havaittavissa tulialueelta tähtäimien läpi katsottaessa. 

Maalien on oltava aseteltuna niin että kilpailijat ovat tasapuolisessa asemassa (mm ampuma-asento 

rastilla). Ampuma-etäisyys on rynnäkkökivääriammunnassa maksimissaan 300 m sekä 

pistooliammunnassa 80 m. Maalien koon tulee pääpiirteittäin noudattaa tämän luvun lopussa olevaa 

taulukkoa. Ampujille on annettava mahdollisuus nähdä maalit ennen jokaista ammuntaa "odota"-kyltillä 

tai ampumapaikalla.  

Ampuma-aika laukausta kohden on mitoitettava huomioiden ampuma-asento ja maalien vaikeusaste 

sekä lippaiden vaihdon vaatima aika. Ampuma-aika (maalin näyttämisaika) tulee normaalisti olla 

pistoolille 1-3 sekuntia/laukaus ja rynnäkkökiväärillä 2 - 6 sekuntia / laukaus.  

 

Tuloksien kirjaaminen 
 

Ainoastaan osumat painettuun maalitauluun lasketaan (osuma-alue). Luodinreikä, joka sivuaa 

maalitaulun reunaa, lasketaan osumaksi. Osumia ei tulkata. Jos ei voida varmasti sanoa sivuaako 

luodinreikä maalikuviota vai ei, on se katsottava osumaksi.  

 

Kääntyvissä ja kaatuvissa tauluissa luodinreiän pituus saa olla enintään 1,5 kertaa kaliiberi. Kimmoke-

osuma lasketaan ohilaukaukseksi.  

 

Maalien tarkastamisen ja tuloksien kirjaamisen jälkeen luodinreiät on ensin merkittävä tussilla ja sitten 

paikattava vastaväripaikoilla. Komennolla “Paikataan taulut” poistetaan vastaväripaikkaus.  

Osumat näytetään käyttämällä radioyhteyttä tai heiluttamalla valkopohjaista merkkilätkää. Näytöissä 

ohi-laukaus heilutetaan ns " vinkkariliike sivulle " ja osuma ns " ylösalas liike ". Epäselvässä 

tapauksessa ampuja voi pyytää uusintatulkkauksen ja -näytön.  

 

Kullakin ampumapaikalla on ratakaukoputkien (vast) käyttö osumien sijainnin tarkkailuun sallittu vasta 

ammunnan suorittamisen jälkeen. Vastaväripaikkaus mahdollistaa osumien tähystämisen kaukoputkella.  

Osumien näyttämisen jälkeen ampumapaikan johtaja lukee tulokset ääneen, jolloin ampujat tarkastavat, 

että oma tulos on merkitty oikein ampumakorttiin. Tulosten muuttaminen tai protestit tuloksista eivät 

ole mahdollisia sen jälkeen, kun ampunut joukko on lähtenyt ampumapaikalta.  



 

Tulokset voidaan ottaa ylös myös niin, että koko partio/osa partiosta siirtyy tauluille ja tulokset kirjataan 

taululla. Tulosten kirjaamisen jälkeen partio jatkaa matkaansa ja ammunnan johtaja palaa 

ampumapaikalle.  

 

 

Osumapisteiden vähennys 
 

Jokainen laukaus ennen komentoa "Tulta" ja ammuttaessa vihellyksen jälkeen johtaa 7 pisteen 

vähennykseen tulenavanneen ampujan loppupistemäärästä. Ampujia, jotka ovat tempautuneet 

ampumaan tästä virheellisestä tulenavauksesta johtuen, ei sakoteta (varaslähtö). Ampumapaikan johtaja 

ilmoittaa välittömästi ampujalle sakottamisesta ko tuliaseman ammunnan jälkeen ennen kuin osumat 

näytetään.  

 

Laukeamaton tai asevika 
 

Rynnäkkökiväärillä asevika/laukeamaton ei oikeuta uusinta-ammuntaan.  

Pistoolissa yksi asevika/laukeamaton on sallittu koko kilpailun aikana. Todettu häiriö kirjataan 

tuloskorttiin ja kyseisen henkilön taulut paikataan tuloksia näyttämättä. Ampuja uusii kyseisen 

ampumapaikan ammunnan kokonaan. Tämän jälkeen esitetään kaikkien partion jäsenten tulokset.  

 

Uusinta-ammunnat 
 

Mikäli maastoammunnan aikana on esiintynyt vikoja maalilaitteissa, tulee uusinta-ammunta järjestää 

vain häiriöstä kärsineille ampujille. Muiden tulokset otetaan ylös niitä näyttämättä. Kaikkien uusiessa 

taulut vain paikataan ennen uusinta-ammuntaa. Uusinta-ammunta koskee kaikkia laukauksia kyseiseltä 

ampumapaikalta.  

 

Pistelasku ja tasatuloksen erottelu 
 

Pistelasku:  

Jokainen osuttu kuvio antaa 5 pistettä  

Jokainen osuma antaa 2 pistettä  

Ampuja, jolla on suurin pistemäärä, on voittaja  

 

Tasatuloksen erottelu:  

Mikäli kaksi tai useampi ampuja saavuttaa saman pistetuloksen suoritetaan erottelu seuraavasti:  

1. Suurin lukumäärä osuttuja kuvioita  

2. Suurin tulos viimeisellä, toiseksi viimeisellä ampumapaikalla, jne 

  



 

Ohje maastoammunnan taulujen koosta suhteessa ampumamatkaan 

 

 

 

 



 

1.2.5 OPTISTEN LAJIEN SÄÄNNÖT 

 

Yleistä 
 

Ampumaurheilun monipuolistamiseksi ja ammuntaan käytettävien harjoittelulaitteiden käyttömahdolli-

suuksien tietämyksen lisäämiseksi ammutaan ilma-asemestaruuskilpailuiden yhteydessä optisina lajeina 

ilmakivääri, ilmapistooli ja optinen hirvi. Lajit ammutaan joko radan kiinteillä välineillä tai Noptel 2000 

-laitteistolla sekä Eco-Aims -hirviratalaitteistolla. Lajeja on mahdollisuus kokeilla myös ilman osallistu-

mista kilpailuun.  

 

Alkukilpailu (ilmakivääri, ilmapistooli) 
 

Alkukilpailu ammutaan “nonstop” -periaatteella. Alkukilpailussa (ilmakivääri, ilmapistooli) kilpailija 

kohdistaa ensin aseeseensa kiinnitetyn optisen osan. Alkukilpailussa ammutaan 10 ls. Sarjan voi 

halutessaan uusia. Uusintojen lukumäärää ei rajoiteta. Tulos huomioidaan yhden desimaalin 

tarkkuudella. Am-pujan paras tulos otetaan huomioon loppukilpailuun karsittaessa.  

 

Loppukilpailu (ilmakivääri, ilmapistooli) 
 

Loppukilpailuun pääsee 4 parhaan tuloksen ampunutta kilpailijaa. Optiset osat kohdistetaan ennen 

kilpailua kuten alkukilpailussa. Kohdistamiseen on aikaa 7 minuuttia. Loppukilpailu ammutaan ns 

“voittolaukausperiaatteella”. Kuhunkin laukaukseen on aikaa 75 sekuntia.  

 

Kilpailun voittaa se, jolla on ensimmäiseksi 5 voitettua laukausta. Toinen on se, jolla on tuolloin toiseksi 

eniten voitettuja laukauksia, kolmas jne.  

 

Jos sijoilla 2-4 on tasamäärä voittolaukauksia, niin ammuntaa jatketaan kunnes sijat 2-4 voidaan 

ratkaista voittolaukausten perusteella.  

 

Optinen hirvi 
 

Kilpailijalla on mahdollisuus 4 koelaukaukseen ennen kilpasarjan alkua. Kilpailussa ammutaan alkukil-

pailuna 10 ls juoksevaan hirvikuvioon. Sarjan voi halutessaan uusia. Uusintojen lukumäärää ei rajoiteta. 

Loppukilpailuun valitaan 4 parasta alkukilpailun tulosta (tasatulokset ml). Loppukilpailuna ammutaan 

10 ls. Kilpailujärjestys on käänteinen alkukilpailun tuloksiin nähden. Kilpailun voittaa se, jolla on paras 

loppukilpailun pistemäärä. Tasatulokset ratkaistaan loppukilpailussa tulleiden kymppien, ysien, jne 

lukumäärän perusteella. Jos ne ovat samoja niin loppukilpailun korkein yksittäisen laukauksen tulos 

yhden desi-maalin tarkkuudella, toiseksi korkein jne. Jos edelleen sama tulos niin sija arvotaan.  

 

Sarjat 
 

Kilpailussa ammutaan vain yleinen sarja. 

 

Palkinnot 

 

Kilpailussa palkitaan 3 parasta yhdistyksen sääntöjen palkitsemiskohdan mukaisesti. 


