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Kesän 2016 ruutiaseranking-kilpailut 
 

Vuosittain käytävän pistoolirankingkilpailun säännöt 

 

1. Kilpailut 

Pistoolijaosto päättää mitkä kilpailut ovat vuosittain rankingkilpailuja. Pääsääntöisesti 

kotimaiset huippukilpailut (4-5 kpl) ja mahdollisesti muita ulkomaisia kilpailuja. Mikäli 

pistoolijaosto päättää rankingkilpailuiksi kaksi yhtä aikaa pidettävää kilpailua 

(esimerkiksi maaottelun tai arvokilpailujen vuoksi), niin tällöin pisteitä saa sijoituksen 

perusteella vain kotimaassa pidetystä rankingkilpailusta, koska sijoitukset eri 

kilpailuissa eivät ole toisiinsa nähden vertailukelpoisia. 

 

2. Sarjat ja lajit 

Miesten (M) sarjan lajit ovat: 25m olympiapistooli, 50m pistooli, 25m isopistooli ja 

25m vakiopistooli. 

Naisten (N) sarjan lajit ovat: 25m urheilupistooli ja 25m vakiopistooli. 

Miesjuniorien (M20) sarjan lajit ovat: 25m olympiapistooli, 50m pistooli ja 25m 

urheilupistooli. 

Tyttöjen (N20) sarjan lajit ovat: 25m urheilupistooli. 

Ikämiessarjojen (M50, Y60, Y70) lajit ovat: 25m olympiapistooli, 50m pistooli, 25m 

isopistooli ja 25m vakiopistooli. 

Ikänaissarjojen (N50) lajit ovat: 25m urheilupistooli ja 25m vakiopistooli. 

 

3. Pisteiden jako 

Rankingpisteet lasketaan ampujan kolmen parhaan kilpailun 

(yhteispisteet=sijoitus+tulos) summana. Rankingpisteitä saa sekä sijoituksesta (10-8-6-

5-4-3-2-1) että tuloksesta oheisten pistoolijaoston laatimien taulukkojen mukaisesti. M-, 

M20-, N- ja N20-sarjojen lajeissa tulospistetaulukot perustuvat ensisijaisesti kyseisen 

lajin kansainvälisissä arvokilpailuissa ns. 30 % keskiarvotulokseen edellisten 4 vuoden 

ajalta (SAL:n mj-valmentajien laatimat kv. tilastot). 

Alle 20v. nuorten sarjoissa tulospisteitä voi saada myös 18-sarjoissa, missä laji ja 

laukausmäärät ovat samat kuin 20-sarjalaisilla, mutta sijoituspisteitä voi saada vain 

osallistumalla M20- tai N20-sarjojen kilpailuun. 

Ikämies-/ikänaissarjoihin kuuluva kilpailija voi saada pisteitä vain omassa ikämies-

/ikänaissarjassaan paitsi osallistuessaan M-/N-sarjan kilpailuun. Ikämies-

/ikänaissarjojen tulospistetaulukot perustuvat ensisijaisesti kilpailukauden alkaessa 

voimassaoleviin kyseisten ikämies-/ikänaissarjojen SE-tuloksiin. Mikäli 

rankingkilpailun järjestäjä ei ole asettanut kyseisen lajin kilpailuun kaikkia 

ikäkausisarjoja (esimerkiksi vain M50), niin tällöin ampujan rankingpisteet lasketaan 

hänen oman ikäsarjansa kilpailijoiden kesken. Rankingissa Y70-sarjan tulokset 

yhdistetään Y70- ja Y75 -sarjojen ampujien tuloksista ja tulospistetaulukot perustuvat 

Y70-sarjan SE-tuloksiin. 

 

Rankingpisteissä ilmenneistä virheistä voi ilmoitella Marko Talvitielle: 

marko.talvitie@gmail.com. 
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4. Tasatulosten ratkaiseminen 

Mikäli kauden päättyessä jotkin ampujat ovat tasapisteissä, niin ensisijaisesti sijoituksen 

ratkaisee kauden aikana ammuttu paras tulos. Mikäli tasapisteissä olevilla ampujilla on 

sama kauden aikana ammuttu paras tulos, niin toissijaisesti ratkaisee sijoitus SM-

kisoissa. 

 

5. Palkinnot 

Pistoolijaosto päättää vuosittain siitä, miten rankingkilpailujen parhaat palkitaan 

käytettävissä olevan rahamäärän puitteissa. 

 

 

Pistoolijaoston päättämät rankingkilpailut vuodelle 2016: 

 

 

 Länsirannikon kisat, Pori 20.-22.05.2016 (kaikki R-lajit ja R-sarjat) 

 Matin kisat, Mikkeli 11.-12.06.2016 (kaikki R-lajit ja R-sarjat) 

 Luhangan kilpailut, Luhanka 15.-17.07.2016 (kaikki R-lajit ja R-sarjat) 

 Ikäsarjojen pistooli-SM, Mikkeli 22.-24.07.2016 (kaikki R-lajit ikäsarjojen osalta) 

 Heinänkaato- ja Nokian Vapaa -kisat, Nokia 30.-31.07.2016 (kaikki R-lajit ja R-

sarjat) 

 M- ja N-sarjojen pistooli-SM, Laukaa 05.-07.08.2016 (kaikki R-lajit M- ja N-

sarjojen osalta) 

 


