Muutokset TS2017-2 kirjaan
Lisätty:

ISSF:n ampumalajit
Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaikki ISSF:n ampumalajit sekä niiden status siten kuin kansainvälinen olympiakomitea (KOK), ja/tai ISSF:n yleiskokous on ne määrittänyt. Taulukossa on lisäksi tieto lajien
laukausmääristä sekä muuta teknistä tietoa siten kuin ISSF:n valtuusto (Administrative Council) on ne
määrittänyt.
•

ISSF:n miesten, naisten, miesjunioreiden ja naisjunioreiden kilpailuissa voi olla joko ainoastaan henkilökohtaisia lajeja tai sekä henkilökohtaisia että joukkuelajeja (3 henkilöä) sääntöjen ja kilpailuformaatin
määräämällä tavalla (GR.3.7)

•

Status-kohdassa on kunkin lajin sarjat ja taso ilmoitettu seuraavasti:

•

M = miesten laji

•

W = naisten laji

•

MJ = miesjunioreiden laji

•

WJ = naisjunioreiden laji

•

OL = laji on olympialaisten ampumalaji

•

WCH = laji on pakollinen MM-laji

•

WCHS = laji on erillinen MM-kilpailulaji, joka voidaan järjestää erillisessä MM-kilpailuissa ellei sitä voida
järjestää yhdessä muiden MM-lajien kanssa (katso 3.3.3.4).

•

Olympialajeissa on alkukilpailu ja finaali. Ei-olympialajeilla on ainoastaan alkukilpailu ilman finaalia.

•

Kaikkien lajien tekniset säännöt löytyvät yleisistä teknisistä säännöistä 6.0, sekä kiväärin, pistoolin,
haulikon ja liikkuvan maalin teknisistä säännöistä (K.7.0, P.8.0, H.9.0 ja Lm.10.0)

•

Kiväärin ja pistoolin tekniset säännöt finaaleja varten löytyvät säännöstä 6.17; Haulikon vastaavat säännöt löytyvät säännössä H.9.18; Liikkuvan maalin mitaliottelun säännöt löytyvät säännöstä Lm.10.8.

•

Parikilpailujen tekniset säännöt löytyvät säännöistä 6.18 ja H.9.19.
Miesten ja miesjunioreiden lajit

Laji

Lyhenne

Status

Alkukilpailu

Finaali

10 m ilmakivääri (seisten)

AR60

M, MJ, OL, WCH

60 ls

24 ls maks.

50 m kivääri asento (polvi, makuu, pysty)

FR3X40

M, MJ, OL, WCH

3x40 ls

3x15 ls maks.

50 m kivääri makuu

FR60PR

M, MJ, WCH

60 ls

-

300 m kivääri asento (polvi, makuu, pysty)

300FR3X40

M, WCHS

3x40 ls

-

300 m vakiokivääri asento (polvi, makuu,
pysty)

300ST3X20

M,WCHS

3x20 ls

-

300 m kivääri makuu

300FR60PR

M, WCHS

60 ls

-

10 m ilmapistooli

AP60

M, MJ, OL, WCH

60 ls

24 ls maks.

25 m olympiapistooli

RFP

M, MJ, OL, WCH

30+30 ls

8x5 ls maks.

25 m vakiopistooli

STP

M, MJ, WCH

20+20+20 ls

-

25 m isopistooli

CFP

M, WCH

30+30 ls

-

25 m pistooli

SPM

MJ, WCH

30+30 ls

-

50 m pistooli

FP

M, MJ, WCH

60 ls

Trap

TR125

M, MJ, OL, WCH

125 kiekkoa

Skeet

SK125

M, MJ, OL, WCH

125 kiekkoa

60 kiekkoa maks.

Kaksoistrap

DT150

M, MJ, WCH

150 kiekkoa

-

10 m liikkuva maali normaalijuoksut

10RT

M, MJ, WCHS

30+30 ls mitaliottelu kts. 10.8

-

10 m liikkuva maali sekajuoksut

10RTMIX

M, MJ, WCHS

40 ls

-

50 m liikkuva maali normaalijuoksut

50RT

M, MJ, WCHS

30+30 ls

-

50 m liikkuva maali sekajuoksut

50RTMIX

M, MJ, WCHS

40 ls

-

50 kiekkoa maks.

SAL:n kommentti: SAL:n liittovaltuuston päätöksellä voidaan SAL:n 50 m makuukilpailuissa ampua finaali.

Naisten ja naisjunioreiden lajit
Laji

Lyhenne

Status

Alkukilpailu

Finaali

10 m ilmakivääri

AR60W

W, WJ, OL, WCH

60 ls

24 ls maks.
3x15 ls maks.

50 m kivääri asento (polvi, makuu, pysty)

R3X40

W, WJ, OL, WCH

3x40 ls

50 m kivääri makuu

R60PR

W, WJ, WCH

60 ls

-

300 m kivääri asento (polvi, makuu, pysty)

300R3X40

W, WCHS

3x40 ls

-

300 m kivääri makuu

300R60PR

W, WCHS

60 ls

-

10 m ilmapistooli

AP60W

W, WJ, OL, WCH

60 ls

24 ls maks.

25 m pistooli

SP

W, WJ, OL, WCH

30+30 ls

10x5 ls maks.

Trap

TR125W

W, WJ, OL, WCH

125 kiekkoa

50 kiekkoa maks.

Skeet

SK125W

W, WJ, OL, WCH

125 kiekkoa

60 kiekkoa maks.

Kaksoistrap

DT150W

W, WJ, WCH

150 kiekkoa

-

10 m liikkuva maali normaalijuoksut

10RTW

W, WJ, WCHS

30+30 ls mitaliottelu kts. 10.8

10 m liikkuva maali sekajuoksut

10RTMIXW

W, WJ, WCHS

40 ls

SAL:n kommentti: SAL:n liittovaltuuston päätöksellä voidaan 50 m makuukilpailuissa ampua finaali.
Parikilpailulajit (2 urheilijaa, mies ja nainen)
Laji

Lyhenne

Status

Alkukilpailu

Finaali

10 m ilmakivääri (seisten)

ARMIX

M, MJ, W, WJ, OL WCH

40+40 ls

2x24 ls
1. pudotus laukauksen 17 jälkeen

10 m ilmapistooli

APMIX

M, MJ, W, WJ, OL WCH

40+40 ls

2x24 ls
1. pudotus laukauksen 17 jälkeen

Trap

TRMIX

M, MJ, W, WJ, OL WCH

75+75 kiekkoa

2x25 kiekkoa.
1. pudotus 25 kiekon jälkeen

ISSF:n hallituksen (executive committee) luvalla voidaaan muitakin parikilpailulajeja ampua ISSF:n kilpailuissa.
SAL:n lisäys: SAL:n päätöksellä voidaan ampua myös muita parikilpailulajeja.

Lisätty uusi a-kohta:
6.2.2.2.a)

Turvalippu tulee olla kaikissa aseissa, jotka eivät ole aselaatikoissa ennen urheilijoiden kutsumista ampumalinjalle, kun urheilijat jättävät ampumalinjan ammunnan loputtua tai kun henkilökuntaa on ampumalinjan
etupuolella. Finaalissa turvalippuja ei saa poistaa ennen kuin valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa.

Lisätty alleviivatu teksti:
6.3.3.2

Karsinta- ja alkukilpailuissa kiväärillä ja pistoolilla tulostarkastus tehdään kokopistein, paitsi ISSF:n mestaruuskilpailuissa, lajeissa 10 m ilmakivääri miehet ja pojat, 10 m ilmakivääri naiset ja tytöt, 50 m makuu
kivääri miehet ja pojat, 50 m makuu naiset ja tytöt, 10 m ilmakiväärin parikilpailu ja 10 m ilmakiväärin parikilpailu juniorit, joissa tulostarkastus pitää tehdä desimaalein.

Lisätty alleviivattu teksti:
6.3.3.3

Kivääri- ja pistoolifinaalien, 10 m parikilpailun alkukilpailun ja finaalin sekä 10 m pistoolin parikilpailun
finaalin tulostarkastus tehdään desimaalein paitsi, että 25 m pistoolifinaaleissa käytetään osuma/ohi osumavyöhykkeitä ISSF:n määrittämien osuma-alueiden mukaisesti.

6.3.6 kolmas kappale, lisätty alleviivattu teksti
Kiekot, joita käytetään olympialaisissa, ISSF:n maailmanmestaruuskilpailuissa, maailman cupeissa, junioreiden maailman cupeissa ja maailman cup finaaleissa tulee olla kansainvälisiä standardeja noudattavia
ekokiekkoja. (ISSF:n toimisto antaa lisäohjeita).

Kuvan ja taulukon kirjainlyhenteet ovat muuttuneet (mitat eivät)
6.3.6.1

Kiekkojen yleisvaatimukset:

A - paino

105 g (± 5 g)

B - pohjan halkaisija

110 mm (± 1 mm)

C - kuvun korkeus*

8 mm (± 1 mm)

D - pohjan+kiertorenkaan
korkeus

18 mm (± 1 mm)

E - kiertorenkaan korkeus

7 mm (± 1 mm)

F - pohjan korkeus

11 mm (± 1 mm)

G - kiertorenkaan halk.

95 mm ...98 mm

H - kokonaiskorkeus

25 mm ... 26 mm

Alleviivattu on muuttunut (jauhe ei tarvitse enää olla punaista):
6.3.6.2

Pölykiekot
a) Haulikkofinaaleissa on käytettävä pölykiekkoja, jotka sisältävät värillistä, myrkytöntä värijauhetta, joka
erottuu hyvin taustasta.

Lisätty alleviivatu teksti:
6.4.7.2.a)

Siirrettävä tai säädettävä penkki tai pöytä, 0,7 m ... 1,0 m korkea. Kivääriampujat eivät saa laittaa mitään
pöydälle, joka muuttaa sen korkeutta.

6.4.19.3 (kaksoistrapin heittimet). Poistettu kohta d) joka käsitteli kaksoistrapin finaalin mikrofonivaloja. Vanha kohta e)
on uusi kohta d).
Lisätty alleviivattu teksti:
6.4.20.2.e) Ampumapaikoilta yhdestä seitsemään ammuttaessa ampuma-alueet ovat 40,30 m ± 0,10 m päässä kummankin tornit etuseinästä. Ampumapaikka 8:lla ampuma-alue muodostuu ampumapaikkojen 4 ja 8 kautta
kulkevan suoran ja kiekkojen lentoradan leikkauspisteen välisestä alueesta. Kiekkojen lentoradan suunnassa 40,30 m ± 0,10 m päähän kummastakin tornista pitää sijoittaa sopivat merkkipaalut ilmaisemaan
ampuma-aluetta. Samanlaiset paalut pitää sijoittaa lentoradoille 67,00 m ja 69,00 m etäisyyksille osoittamaan sääntöjen mukaisen kiekon lentopituutta. Paaluissa pitää olla merkit, jotka osoittava ampumapaikkatason korkeutta.
Lisätty alleviivattu teksti:
6.6.3.2

Kilpailuja edeltävä harjoittelu (pre- event training PET). PET pitää järjestää kaikissa henkilökohtaisissa
lajeissa päivää ennen karsinta- tai peruskilpailupäivää. Jos parikilpailu ammutaan vastaavien henkilökohtaisten kilpailujen jälkeen, voidaan järjestää harjoittelu avoimilla paikoilla silloin kun aikataulu antaa
myöten. Kiväärin, pistoolin ja liikkuvan maalin lajeissa pitää urheilijan saada harjoitella kilpailupaikallaan
vähintään 40 minuuttia/erä (30 minuuttia/erä 25 m olympiapistoolissa, 15 minuuttia/urheilija liikkuvassa
maalissa) päivää ennen kilpailuja. Tämä on virallisen harjoituspäivän (päivien) lisäksi. (Haulikko katso erillinen sääntö H.9.6.2.1).
SAL:n kommentti: SAL:n kansallisessa kilpailutoiminnassa harjoituksia järjestetään mahdollisuuksien
mukaan. Mikäli harjoituksia järjestetään tulee ne järjestää niin, että kaikilla urheilijoilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua niihin.

Lisätty alleviivattu teksti:
6.7.4.3

Radiot, iPod:it tai muunlaiset ääntä tuottavat laitteet tai viestintäjärjestelmät ovat kiellettyjä kilpailualueella
kilpailujen aikana ja kaikissa harjoituksissa paitsi kun kilpailutoimitsijat käyttävät niitä.

Muutettu/Lisätty alleviivattu teksti:
6.7.8.1

Sivusuojalaput, (toisella tai molemmilla puolella), jotka on kiinnitetty hattuun, lakkiin, silmälaseihin tai
otsapantaan ovat sallittuja haulikkourheilijoille (9.13.4). Nämä sivusuojat eivät saa olla yli 60 mm korkeita
eivätkä saa ulottua otsan keskilinjaa 30 mm edemmäs katsottuna sivusta. Sivusuojat tulee olla muovimateriaalista.

Muutettu/Lisätty alleviivattu teksti:
6.11.8.a)

Valmistautumis- ja koelaukausaikana kuulutuksia ja näyttöjä voidaan käyttää katselijoiden informoimiseksi.
Valmistautumis- ja koelaukausaikana sekä kilpalaukausten aikana karsinnassa, alkukilpailussa voidaan
soittaa musiikkia. Finaalin aikana tulee soittaa musiikkia.

Lisätty alleviivattu teksti:
6.12.6.1.a) Jos kyse on avoimesta sääntöjen rikkomisesta, pitää ensin antaa virallinen VAROITUS (keltainen kortti),
jotta urheilija saa tilaisuuden korjata virheen. Mikäli mahdollista, varoitus tulisi antaa harjoitusten, valmistautumis- tai koelaukauksien aikana. Jos urheilija ei korjaa virhettä juryn vaatiman ajan kuluessa, hänen
tuloksestaan pitää vähentää kaksi (2) pistettä. Jos urheilija ei vieläkään korjaa virhettä vähennyksen (vihreä kortti) jälkeen, pitää hänet sulkea kilpailusta (punainen kortti); tai
Muutettu alleviivattu teksti:
6.14.4. i)

Lopulliset tulokset ISSF:n järjestyksessä 1) Miesten 10 m, 50 m ja 300 m kiväärilajit, 2) Miesten 10 m, 25 m
ja 50 m pistoolilajit, 3) Miesten Trap, Skeet ja Kaksoistrap, 4) Miesten 10m ja 50 m liikkuvan maalin lajit, 5)
Naisten 10 m, 50 m ja 300 m kiväärilajit, 6) Naisten 10 m, 25 m ja 50 m pistoolilajit, 7) Naisten Trap, Skeet
ja Kaksoistrap, 8) naisten 10m liikkuvan maalin lajit.

Lisätty alleviivattu teksti:
6.15.5

Joukkueiden tasatulokset
Tasatulokset joukkuekilpailuissa mukaan lukien parikilpailujen alkukilpailut, pitää ratkaista laskemalla yhteen joukkueen jäsenten tulokset ja seuraten henkilökohtaisia tasatuloksia koskevia ohjeita.

Muutettu/lisätty alleviivattu teksti:
6.17.1.9

Finaaliradan varusteet. Finaaliradat pitää olla varustettu sähköisellä tulosjärjestelmällä, joka näyttää
tulokset paremmuusjärjestyksessä toimitsijoille, urheilijoille, valmentajille ja yleisölle; kellolla, joka laskee ajan alaspäin ja näkyy finalisteille ja kuulutusjärjestelmällä. Mikäli kello ei näy kaikille finalisteille
tulee finalisteille selvästi näkyvissä monitoreissa näyttää aika. Tuoleja pitää olla juryn jäsenille, jotka
valvovat finaalia, ratatoimitsijoille, valmentajille ja eliminoiduille urheilijoille.

Lisätty alleviivattu teksti:
6.7.1.13.f) Kivääriä tai pistoolia ei saa ladata ennen komentoa ”LATAA” (”LOAD”) tai ”START”. Tämä tarkoittaa,
ettei valmistautumis- ja koelaukausajan alkaessa, jolloin ei komenneta erikseen ”LATAA” on ”START” myös
lupa ladata ase. Lataamisella tarkoitetaan patruunan, luodin tai ladatun lippaan/makasiinin tuominen kosketukseen aseen kanssa (katso 6.2.3.4).
Muutettu alleviivattu teksti:
6.7.1.13. h) Jos finalisti 10 m, 25 m tai 50 m kilpailussa lataa ja ampuu laukauksen ennen ”VALMISTAUTUMIS- JA
KOELAUKAUSAIKA ... START” (PREPARATION AND SIGHTING TIME ... START”) tai ennen ”KOESARJAA VARTEN - LATAA” (”FOR THE SIGHTING SERIES - LOAD”) tulee hänet hylätä kilpailusta.
Taulukoista poistettu 50 m makuun finaali ja 50 m pistoolin finaali. Uusi otsikko on:
6.17.2

FINAALIT – 10 m ILMAKIVÄÄRI JA ILMAPISTOOLI, MIEHET JA NAISET

Taulukon 6.17.2 kohta k, lisätty alleviivattu teksti:
Kun kaksi (2) jäljellä olevaa finalistia ovat ampuneet 24. laukaukset eikä tasatuloksia tai vastalauseita ole,
ammunnan johtaja komentaa ”STOP...PATRUUNAT POIS” ja kuuluttaa ”TULOKSET OVAT LOPULLISIA” (”STOP...UNLOAD” ”RESULTS ARE FINAL”).
6.17.3 taulukon kohta m, lisätty alleviivattu teksti
Kun kaksi (2) jäljellä olevaa finalistia ovat ampuneet viimeisen laukauksensa eikä ole tasatulosta eikä
vastalauseita ammunnan johtaja komentaa ”STOP...PATRUUNAT POIS” (”STOP... UNLOAD”) ja julistaa:
”TULOKSET OVAT LOPULLISIA” (”RESULTS ARE FINAL”).

6.17.4 taulukon kohta j, lisätty alleviivattu teksti
Kahden jäljelle jääneen finalistin ammuttua kahdeksannet sarjat eikä ole tasatuloksia eikä vastalauseita
ammunnan johtajan on komennettava ”STOP...PATRUUNAT POIS” (”STOP...UNLOAD”) ja kuulutettava
”TULOKSET OVAT LOPULLISIA” (”RESULTS ARE FINAL”).
Koko sääntökohta 6.18 on lisätty:

6.18

ILMAKIVÄÄRIN JA ILMAPISTOOLIN PARIKILPAILU

6.18.1

Yleiset kilpailumenettelyt

6.18.1.1

Lajit
Tässä säännössä (6.18) on tekniset säännöt seuraaville lajeille ja sarjoille
a) 10 m ilmakiväärin parikilpailu ja 10 m ilmakiväärin junioreiden parikilpailu.
b) 10 m ilmapistoolin parikilpailu ja 10 m ilmapistoolin junioreiden parikilpailu.
SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa noudatetaan KY:n sarjajakoa.

6.18.1.2

Joukkueiden kokoonpano
Parikilpailun joukkueiden tulee olla kansallisia joukkueita (joukkueessa ei saa olla eri maiden edustajia),
joissa on kaksi jäsentä, yksi miespuolinen ja yksi naispuolinen jäsen. Molempien joukkuejäsenten tulisi
käyttää samanlaisia kilpailuasusteita kansallisissa väreissä ja kansallisin tunnuksin.
SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa joukkueen jäsenet tulee olla saman SAL:n jäsenseuran edustuskelpoisia urheilijoita.

6.18.1.3

Joukkueiden määrä
Kukin maa voi ilmoittaa kilpailuihin enintään kaksi joukkuetta. Osallistumismaksu on 170.00 € (GR.3.7.4.1).
Joukkueen jäsenet voidaan vaihtaa, klo. 12.00 mennessä kaksi päivää ennen joukkuekilpailun alkamispäivää, toisiin urheilijoihin, jotka on ilmoitettu henkilökohtaiseen kilpailuun.
SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa seurajoukkueiden määrä ei ole rajoitettu. Kilpailumaksujen osalta
noudatetaan SAL:n liittohallituksen vahvistamia osanottomaksuja. SAL:n kilpailuissa joukkueet tulee ilmoittaa ja nimetä KY-sääntöjen mukaisesti. Kilpailijoita ei saa vaihtaa joukkueiden kesken sen jälkeen kun
joukkueet on nimetty. Kilpailijoiden ei tarvitse osallistua henkilökohtaiseen kilpailuun voidakseen osallistua
parikilpailuun.

6.18.1.4

Kilpailumuoto
parikilpailu koostuu kahdesta vaiheesta:
a) Alkukilpailu
b) Finaali

6.18.1.5

Joukkueen tulokset
Joukkueen tulos ja sijoitus määräytyy joukkueen molempien jäsenten yhteenlaskettujen tulosten perusteella.

6.18.1.6

Valmentaminen
Alkukilpailun aikana valmennusta ohjaa sääntö 6.12.5 (ei-sanallinen valmentaminen on sallittua). Finaalissa, tulosten esittelyn aikana, kukin valmentaja voi puhua urheilijoidensa kanssa ampumalinjalla kerran
finaalin aikana. Tämä saa kestää enintään 30 sekuntia. Finaalista vastaavan juryn jäsenen tulee seurata
aikarajan noudattamista.

6.18.1.7

Asehäiriöt
Asehäiriöihin alkukilpailuissa sovelletaan sääntöä 6.13. Asehäiriöihin finaalissa sovelletaan sääntöä
6.17.1.6. Urheilijalle sallitaan vain yksi asehäiriö SALLITTU tai EI-SALLITTU kilpailun vaihetta kohden
(alkukilpailu ja finaali).

6.18.1.8

EST-vastalauseet ja tulosvastalauseet
EST-vastalauseet alkukilpailun aikana ratkaistaan säännön 6.16.5.2 mukaan. EST-vastalauseet finaalin
aikana ratkaistaan säännön 6.18.3.5 mukaan.

6.18.1.9

Vastalauseet
Vastalauseet alkukilpailun aikana ratkaistaan säännön 6.16 mukaan. Kaikki vastalauseet finaalin aikana
ratkaisee finaalin vastalausejury säännön 6.17.1.10.d ja 6.17.6 mukaan.

6.18.1.10

Palkintojen jako.
Parikilpailujen palkintojenjako suoritetaan säännön 6.17.7 mukaan.

6.18.2

Alkukilpailu

6.18.2.1

Suorituspaikka
Parikilpailun alkukilpailu ammutaan alkukilpailuradalla yhdessä tai useammassa erässä.

6.18.2.2

Eräjako
Joukkueen molemmat jäsenet tulee sijoittaa vierekkäisille ampumapaikoille siten, että miespuolinen on
oikealla puolella ja naispuolinen vasemmalla puolella. Joukkueet jaetaan eriin satunnaisesti tietokoneohjelman avulla säännön 6.6.6 mukaisesti. Saman maan joukkueita ei saa arpoa vierekkäin.
SAL:n kommentti: SAL:n alaisissa kilpailuissa seurajoukkueet jaetaan samalla tavalla.

6.18.2.3

Kutsuminen ampumalinjalle
Ammunnanjohtaja kutsuu jokaisen erän ampumalinjalle viisi (5) minuuttia ennen valmistautumis- ja koelaukausajan alkua.

6.18.2.4

Valmistautumis- ja koelaukausaika
Ennen alkukilpailua on 10 minuutin valmistautumis- ja koelaukausaika. Tämän jälkeen seuraa 30 sekunnin
tauko taulujen resetointia varten. Valmistautumis- ja koelaukausaikana kuuluttaja voi kertoa katselijoille
kilpailuformaatista sekä esitellä erän joukkueet.

6.18.2.5

Kilpalaukausten määrä ja aika
Alkukilpailussa joukkueen jäsenet ampuvat kukin 40 kilpalaukausta (yhteensä 80 laukausta per joukkue).
Aikaa tähän on 50 minuuttia. Alkukilpailu suoritetaan säännön 6.11 mukaan.

6.18.2.6

Tulosten kirjaaminen
10 m ilmakiväärin parikilpailun alkukilpailussa kirjataan tulokset desimaalein (6.3.3.1). 10 m ilmapistoolin
parikilpailun alkukilpailussa tulokset kirjataan kokopistein.

6.18.2.7

Joukkueiden sijoitukset
Joukkuesijoitukset määräytyvät joukkueiden tulosten perusteella. Tasatulokset ratkotaan soveltamalla
sääntöä 6.15.1 joukkuetuloksiin (joukkuejäsenten yhteenlaskettuun tulokseen).

6.18.2.8

Finaaliin selviytyminen
Alkukilpailun viisi (5) parasta joukkuetta vselviytyvät finaaliin.
SAL:n kommentti: Jos SAL:n alaisessa kilpailuissa alkukilpailussa on vähemmän kuin viisi joukkuetta,
selviytyvät kaikki alkukilpailun joukkueet finaaliin.

6.18.3

Finaali

6.18.3.1

Finaalin suorituspaikka
10 m ilmakiväärin ja pistoolin finaalit tulee, mikäli mahdollista, käydä erillisellä finaaliradalla. Radalla tulee
olla tulosmonitorit, jotka näkyvät sekä urheilijoille että katselijoille.

6.18.3.2

Finaalin toimitsijat
Finaali johdetaan ja valvotaan säännön 6.17.1.10 mukaan.

6.18.3.3

Finaalin eräjako
Finaalin viisi joukkuetta arvotaan satunnaisesti ampumapaikoille siten, että joukkueen jäsenet ampuvat
vierekkäisiltä ampumapaikoilta. Kun joukkueet ilmoittautuvat 30 minuuttia ennen finaalin alkua, tulee valmentajan ilmoittaa kumpi urheilijoista ampuu vasemmalla ja kumpi oikealla.

6.18.3.4

Tulosmuodostus
Alkukilpailun tulokset eivät siirry finaaliin. Tuloslaskenta finaalissa alkaa nollasta.

Sekä kiväärin että pistoolin kaikki kilpalaukaukset kirjataan finaalissa desimaalein.
6.18.3.5

EST-vastalauseet finaalissa
Jos joukkueen jäsen tai valmentaja valittaa, tai ratatoimitsija huomaa, ettei taustanauha etene, tulee ammunnan johtajan pysäyttää koelaukausaika tai kilpailu sekä ohjeistaa teknistä toimitsijaa korjaamaan virhe,
jonka jälkeen ammunta jatkuu.
Jos joukkueen jäsen valittaa, ettei hänen taulunsa rekisteröi osumia tai, että tulee odottamaton nollatulos
tai ohilaukaus, tulee toimia seuraavasti:
a) Juryn ja ratatoimitsijan on merkittävä muistiin valituksen aika.
b) Ratatoimitsijan on pysäytettävä joukkueen toisen urheilijan ammunta sekä ohjeistaa ratahäiriön ilmoittanutta urheilijaa ampumaan vielä yhden laukauksen. Jos tämä laukaus rekisteröityy osumana, tulee
ratatoimitsijan pyytää urheilijoita ampumaan sarjansa/laukauksensa loppuun sekä antaa heille 60 sekuntia lisäaikaa. Lisälaukauksen tulos huomioidaan ja puuttuva laukaus ohitetaan.
c) Jos lisälaukaus ei rekisteröidy tulee ratatoimitsijan käskeä joukkueen olla ampumatta. Kun muut joukkueet ovat ampuneet sarjansa/laukauksensa, on juryn keskeytettävä kilpailu ja käskettävä teknistä
toimitsijaa korjaamaan taululaite.
d) Kun taululaite on korjattu tai vaihdettu, tulee kaikille joukkueille antaa kaksi (2) minuuttia aikaa ampua
rajoittamaton määrä koelaukauksia. Joukkue, jolla oli tauluhäiriö, ampuu tämän jälkeen sarjansa/laukauksensa loppuun. Heille annetaan 60 sekuntia lisäaikaa. Tämän jälkeen kilpailu jatkuu normaalisti.

6.18.3.6

Ilmoittautumis- ja alkamisaika
Alkamisaika finaalille on, kun ammunnan johtaja aloittaa komennon ensimmäisen kilpasarjan ampumiseksi. Finaaliin selviytyneiden joukkueiden on ilmoittauduttava finaalin valmistautumisalueelle; molemmat
joukkueen jäsenet sekä valmentaja, mukanaan kaikki tarvittavat varusteet, 30 minuuttia ennen alkamisaikaa. Jos toinen tai molemmat joukkueen jäsenet eivät ilmoittaudu ajoissa vähennetään ensimmäisestä
kilpasarjan tuloksesta kaksi (2) pistettä. Jos palkintojenjakotilaisuus järjestetään heti finaalin jälkeen, on
joukkueen jäsenillä oltava mukanaan palkintojenjaossa käytettävä vaatetus. Juryn on suoritettava varustetarkastus ilmoittautumisaikana heti urheilijoiden saavuttua paikalle. Urheilijoille ja valmentajille tulee sallia
aseiden vienti ampumapaikalle viimeistään 18 minuuttia ennen alkamisaikaa. Urheilijoiden ja valmentajien
täytyy järjestäytyä ampumapaikkajärjestykseen ennen heidän kutsumista ampumalinjalle vähintään 12
minuuttia ennen alkamisaikaa.

6.18.3.7

Kutsuminen ampumalinjalle
Ammunnan johtaja kutsuu finaalin urheilijat ampumalinjalle komennolla ”URHEILIJAT AMPUMALINJALLE” (”ATHLETES TO THE LINE”). Urheilijoiden tulee pysähtyä omille ampumapaikoilleen sekä kääntyä
katselijoihin päin. Ammunnan johtaja kuuluttaa ”Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa seuraamaan 10 m
ilmakiväärin/pistoolin parikilpailun finaalia” Suosionosoitustauon jälkeen hän komentaa: ”PAIKOILLENNE” (”TAKE YOUR POSITIONS”). Urheilijoiden on tällöin käännyttävä ja siirryttävä ampumapaikoilleen.

6.18.3.8

Valmistautumis- ja koelaukausaika
Minuutin (1) jälkeen ammunnan johtaja komentaa: ”VIISI MINUUTTIA VALMISTAUTUMIS- JA KOELAUKAUSAIKAA...START” (”FIVE MINUTES PREPARATION AND SIGHTING TIME... START”). Neljän
minuutin ja 30 sekunnin jälkeen ammunnan johtaja komentaa ”30 SEKUNTIA” (”30 SECONDS”). Kun
viisi (5) minuuttia on kulunut ammunnan johtaja komentaa: ”STOP ... PATRUUNAT POIS” (”STOP... UNLOAD”).

6.18.3.9

Joukkueiden esittely finaalissa
Komennon ”STOP ... PATRUUNAT POIS” (“STOP...UNLOAD”) jälkeen finalistien tulee avata aseensa
mekanismi ja asettaa turvalippu paikalleen. Kiväärin finalistit saavat jäädä paikoilleen esittelyn ajan mutta
heidän tulee laskea kiväärinsä olkapäältä, pitää ne alhaalla koko esittelyn ajan sekä kääntyä katselijoihin
päin. Pistoolifinalistien tulee laskea pistoolinsa ja kääntyä katselijoihin päin esittelyn ajaksi.
Ratatoimitsijan tulee varmistaa, että aseiden lukot ovat auki ja että turvaliput ovat paikoillaan. Kun finalistien aseet on tarkastettu, esittelee kuuluttaja finalistit ammunnan johtajan sekä finaalista vastaavan juryn
jäsenen säännön 6.17.1.12 mukaan. Heti esittelyn jälkeen ammunnan johtaja komentaa ”PAIKOILLENNE” (“TAKE YOUR POSITIONS”).

6.18.3.10

Viiden laukauksen kilpasarjat
Finaali alkaa sillä, että joukkueen jäsenet ampuvat kukin kolme (3) viiden (5) laukauksen sarjaa (yhteensä
10 laukausta per sarja, 30 laukausta per joukkue). Kunkin sarjan aikana joukkueen urheilijat ampuvat vuorotellen (katso 6.18.3.3) siten, että vasemmanpuoleinen urheilija ampuu ensin ja oikeanpuoleinen urheilija

toisena (V-O-V-O-V-O jne.) Kummatkin urheilijat saavat ladata ja ottaa ampuma-asentonsa komennon
”LATAA” (”LOAD”) jälkeen, mutta oikeanpuoleinen urheilija ei saa ampua ennen kuin vasemmalla oleva
on ampunut. Joukkueella on 300 sekuntia aikaa ampua 2x5 laukausta. Kahden (2) pisteen vähennys merkitään joukkueelle, joka ampuu väärässä järjestyksessä.
6.18.3.11

Viiden laukauksen sarjojen menettely
60 sekuntia komennon ”PAIKOILLENNE” (“TAKE YOUR POSITIONS”) jälkeen ammunnan johtaja
komentaa ”ENSIMMÄISTÄ KILPASARJAA VARTEN...LATAA” (”FOR THE FIRST COMPETITION SERIES…LOAD”). Viiden sekunnin jälkeen ammunnan johtaja komentaa ”START”.
a) 300 sekunnin jälkeen tai kun kaikki finalistit ovat ampuneet viisi (5) laukausta ammunnan johtaja komentaa ”STOP”.
b) Heti ”STOP” -komennon jälkeen kuuluttaja kertoo 15...20 sekunnin ajan joukkueiden sijoituksista ja
merkittävistä tuloksista. Yksittäisiä tuloksia ei kuuluteta.
c) Heti kun kuuluttaja on lopettanut, ammunnan johtaja komentaa ”SEURAAVAA KILPASARJAA VARTEN ... LATAA” (“FOR THE NEXT COMPETITION SERIES, LOAD”). Tämä jatkuu, kunnes kaikki ovat
ampuneet kolme (3) viiden (5) laukauksen sarjaa.

6.18.3.12

Yksittäislaukaukset
Kun kaikki joukkueet ovat ampuneet 3 x 10 laukausta (30 laukausta per joukkue), alkaa yksittäislaukausten ampuminen. Joka laukauksella tulee vasemmanpuoleinen urheilija ampua ensin ja oikeanpuoleisen
urheilijan toisena. Joukkueella on 60 sekuntia aikaa ampua molemmat laukauksensa. Kahden (2) pisteen
vähennys merkitään sille joukkueelle, joka ampuu väärässä järjestyksessä. Kun molemmat joukkueen
jäsenet ovat ampuneet kaksi yksittäislaukausta seuraa ensimmäinen pudotus. Sijoitukset määräytyvät
seuraavasti:
a) Kun joukkueiden kummatkin jäsenet ovat ampuneet 17 laukausta (15+2), putoaa viidenneksi sijoittuva
joukkue.
b) Kun jäljellä olevien joukkueiden kummatkin jäsenet ovat ampuneet 19 laukausta (15+2+2), putoaa neljänneksi sijoittuva joukkue.
c) Kun jäljellä olevien joukkueiden kummatkin jäsenet ovat ampuneet 21 laukausta (15+2+2+2), putoaa
kolmanneksi sijoittuva joukkue.
d) Kun kahden jäljellä olevan joukkueen kummatkin jäsenet ovat ampuneet 24 laukausta (15+2+2+2+3),
ratkeaa kulta- ja hopeamitali.
SAL:n kommentti: Jos SAL:n alaisessa kilpailuissa finaalissa on vähemmän kuin viisi joukkuetta (kts.
6.18.2.8), alkaa pudotus seuraavasti:
4 joukkuetta: kohta b,
3 joukkuetta: kohta c, ja
2 joukkuetta: kohta d.

6.18.3.13

Yksittäislaukausten menettely
Heti kun kuuluttaja on lopettanut selostuksensa viimeisen viiden laukauksen sarjan jälkeen, kilpailun johtaja komentaa ”SEURAAVAA KILPALAUKAUSTA VARTEN ...LATAA” (”FOR THE NEXT COMPETITION
SHOT…LOAD”). Viiden (5) sekunnin jälkeen ammunnan johtaja komentaa “START”.
a) 60 sekunnin jälkeen tai kun kaikki ovat ampuneet yhden (1) laukauksen, ammunnan johtaja komentaa
”STOP”.
b) Heti ”STOP” -komennon jälkeen kuuluttaja kertoo 15-20 sekunnin ajan joukkueiden sijoituksista ja merkittävistä tuloksista. Yksittäisiä tuloksia ei kuuluteta.
c) Heti kun kuuluttaja on lopettanut, ammunnan johtaja komentaa ”SEURAAVAA KILPALAUKAUSTA
VARTEN... LATAA” (“FOR THE NEXT COMPETITION SHOT, LOAD”). Tämä jatkuu, kunnes kaikki
ovat ampuneet kaksi (2) yksittäislaukausta, jolloin joukkue joka jää viidenneksi putoaa.
d) Kun jäljellä olevat joukkueet ovat ampuneet kaksi (2) laukausta lisää (2x19 laukausta) putoaa neljänneksi jäävä joukkue.
e) Kun jäljellä olevat joukkueet ovat ampuneet kaksi (2) laukausta lisää (2x21 laukausta) putoaa kolmanneksi jäävä joukkue.
f) Kun molemmat jäljellä olevat joukkueet ovat ampuneet kolme (3) laukausta lisää (2x24 laukausta) ratkeaa ensimmäinen ja toinen sija.

6.18.3.14

Tasatulosten ratkaiseminen
Tasatulokset pudotustilanteessa tai kulta- ja hopeamitalin ratkaisemisessa ratkaistaan pudotusammunnalla. Tasatuloksilla olevat joukkueet (molemmat urheilijat) ampuvat pudotusammuntalaukauksia. Vasemmanpuoleinen joukkueenjäsen ampuu ensin ja oikeanpuoleinen urheilija toisena, kunnes tasatulos
on ratkennut. Ammunnan johtaja kuuluttaa ”MEILLÄ ON TASATULOS (maan) JOUKKUEEN ja (maan)
JOUKKUEEN VÄLILLÄ” (“THERE IS A TIE BETWEEN THE TEAMS FROM (NATION) AND (NATION)”),
jonka jälkeen pudotusammunta alkaa. Pudotusammuntalaukauksille on aikaa 60 sekuntia per joukkue
(joukkueen molemmat laukaukset). Tasatulos ratkeaa kummankin urheilijan pudotusammuntalaukausten
yhteenlasketulla tuloksella.
SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa tasatulokset kuulutetaan samoin paitsi, että maiden tilalla ilmoitetaan seurajoukkue.

6.18.3.15

Finaalin päättäminen
Jos 24 laukauksen jälkeen ei ole tasatuloksia ja kulta- ja hopeamitalistit ovat selvillä, ammunnan johtaja
komentaa ”STOP...PATRUUNAT POIS” (“STOP...UNLOAD”) sekä ilmoittaa ”TULOKSET OVAT LOPULLISIA” (“RESULTS ARE FINAL”). Ratatoimitsijan tulee varmistaa, että aseiden lukot ovat auki ja
turvalippu paikoillaan. Jury kokoaa kaikki kolme mitalijoukkuetta ampuma-alueella ja kuuluttaja kuuluttaa
voittajajoukkueet.

