
KY sääntömuutokset 2021 keväät 

Hyväksytty hallituksessa 23.3.2021 ja liittovaltuustossa 17.4.2021 

Suluissa [ ] on läpikäyntiä helpottavat selittävät kommentit siinä missä tarpeen.  

1.4.2.3 SM-kilpailumääritteen käyttö 

 [Tietoon on tullut tapauksia, jossa kilpailuiden nimissä tai niiden markkinoinnissa on 
perusteettomasti viitattu SM-kilpailuihin etenkin kokeiluluonteisissa, uusien lajien kilpailuissa. 
Tämä halutaan estää. Säännöt eivät tunne esim. termiä ”epävirallinen SM”. Kilpailu on joko SM 
tai se ei sitä ole. Mahdollisuus halutaan kuitenkin antaa poikkeuksille, kuten esim. samalla 
radalla järjestettävälle SM-kilpailuita edeltävälle kilpailulle, jolla esim. on tarkoitus koeponnistaa 
rataa ja SM:ien järjestelykoneistoa.] 

 SAL:n alaisessa kilpailutoiminnassa on määritteet SM, SM-kilpailu ja suomenmestaruuskilpailu 
varattu virallisille, tämän säännön mukaisesti hyväksytyille suomenmestaruuskilpailuille 
(1.3.1.2.1.1 ja 1.3.1.2.2.1). Määritteen käyttäminen muiden kilpailujen nimessä ja niiden 
markkinoinnissa on kiellettyä, kuten esim. muodossa ”epävirallinen SM-kilpailu” tms., jolla 
annetaan ymmärtää, että kilpailulla olisi tasoaan virallisempi status. 

 Kilpailuvaliokunta voi antaa luvan määritteen poikkeavalle käytölle SM-kilpailuihin kiinteästi 
yhteydessä olevalle kilpailulle kuten SM-karsintakilpailu, esi-SM, tms. 

1.8  Seuraamukset sääntörikkomuksista 

 [Muutokset kohdassa 1.8 ja 2.5 johtuvat siitä, että 1.1.2021 siirtyivät dopingrikkomusten 
käsittely ja sanktiointi lajiliitoilta keskitetylle kurinpitoelimelle. Lisäksi on SAL:ssa tarkoitus siirtää 
sisäiset kurinpidolliset asiat hallitukselta riippumattomalle kurinpitoelimelle. Näistä 
sääntökohdista on myös poistettu sanktioiden luetteleminen koska nämä löytyvät kulloinkin 
käytettävästä kirinpitosäännöstöstä a on haluttu poistaa ristiriitaisuuksien mahdollisuus.] 

1.8.1  Seuraamusmuodot  sääntörikkomuksista on  lueteltu SAL:n kurinpitosäännöissä.  Seuraamuksia 

voidaan  antaa  kilpailijalle,  järjestäjälle,  toimitsijalle,  huoltajalle,  valmentajalle,  katsojalle. 

Seuraamus voi olla yksittäiselle henkilölle tai jäsenyhdistykselle. 

1.8.1 Seuraamusmuotoja kilpailijoille ovat huomautus, varoitus ja hylkääminen, kilpailutoiminnan 
rajoittaminen (poistaminen kilpailupaikalta tai kilpailukielto) sekä edustusoikeuden epääminen. 

1.8.2 Seuraamusmuotoja järjestäjälle ovat varoitus, kilpailun mitätöiminen, rangaistusmaksu, ennätys-
, luokitus- tai mestaruusarvon poistaminen kilpailulta tai sarjalta, henkilökohtaiset toimitsijakiellot, 
järjestämiskiellot sekä liitosta erottaminen. 

1.8.3  Mitä edellä on seuraamuksista säädetty kilpailijan ja järjestäjän osalta koskee soveltuvin osin 
myös kilpailun toimitsijaa, huoltajaa, kilpailun seuraajaa ja seuraa. 

1.8.4 2  Seuraamukset voivat olla kertaluontoisia (esim. hylkääminen, mitätöiminen, rangaistusmaksu, 
ennätys-, luokitus- tai mestaruusarvon poistaminen kilpailulta tai sarjalta), määräaikaisia (esim. 
toimitsijakielto toimintakielto, kilpailukielto, järjestämiskielto tai edustusoikeuden epääminen) tai 
pysyviä (elinikäinen kilpailu- tai toimintakielto, liitosta erottaminen). 

1.8.5 3 Määräaikaisten rangaistusten kesto määräytyy kulloinkin käytettävän kurinpitosäännöstön 
mukaan. voi olla korkeintaan 24 kuukautta, kuitenkin niin, että Dopingrikkomusten osalta 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia SUEK:n Suomen antidopingsäännöstöä koskien 
rangaistuksia ja niiden kestoja (kts. myös kohta 2.5). 



1.8.6 4  Kielto- ja epäämisrangaistukset ovat voimassa rangaistusta koskevan päätöksen antamisesta 
lähtien. Määräaikaisen rangaistuksen alkamisajankohta voidaan kuitenkin määrätä siirrettäväksi 
myöhemmäksi, jos se muuten osuisi sellaiseen ajankohtaan, että rangaistus käytännössä 
menettäisi merkityksensä joko osittain tai kokonaan.  

1.8.7 5 Määräaikaisista ja pysyvistä rangaistuksista sekä sakkorangaistuksista päättää aina SAL:n 

liittohallitus liiton  säännöissä  mainittu  kurinpitovaltaa  käyttävä  taho lajijaoston tai 

kilpailuvaliokunnan esityksestä. Doping-tapauk-sissa SUEK:n tai WADA:n tekemän selvityksen 

pohjalta. Epäillyissä  dopingrikkomuksissa  kurinpitovaltaa  käyttää  voimassa  olevassa  Suomen 

antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. 

2.5.2 Riippumatta siitä, onko jonkin lajiryhmän kansainvälisillä lajiliitoilla dopingsäännöstöä vai ei, 
noudatetaan kaikessa SAL:n alaisessa kilpailutoiminnassa kulloinkin voimassa olevaa Suomen 
Urheilun Eettisen Keskuksen SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen 
antidopingsäännöstö), SAL:n antidopingsäännöstöä ja -määräyksiä, kansainvälisen liiton 
antidopingsäännöstöä ja -määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) että 
Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä. Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat 
ja urheilijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin 
antidopingsäännöstöihin. 

2.5.7.2 Dopingrikkomuksissa  kurinpitovaltaa  käyttää  voimassa  olevassa  Suomen 

antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. Sen SAL:n liittohallitus tai sen asemesta, tai sen 

lisäksi kansainvälinen lajiliitto voi päättää dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta 
ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä 
alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt 
ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat 
ampumaurheilussa seuraavat: 

 1) Suomen Antidopingtoimikunnan lau--sun-non perusteella varoitus. 

 2) Määräaikainen kilpailu-/toimintakielto (pää-sääntöisesti 4 vuotta ensimmäisestä 
dopingrikkomuksesta). 

 3) Pidennetty dopingrangaistus toisesta dopingrikkomuksesta. 

 4) Elinikäinen kilpailu-/toimintakielto toistuvasta dopingista. 

 Tarkempi toimintakiellon määritys löytyy SUEK:n julkaisemasta “Kielletyt aineet ja menetelmät 
urheilussa”-luettelosta sekä SUEK:n Suomen antidopingsäännöstöstä. 

 Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaamaan 
dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon urheiluseuralleen, lajiliitolle sekä kansainväliselle 
liitolle. 

3.2.2.2 Alustava järjestämislupahakemus 

 Ennakkohakemukset lajiryhmissä kivääri, pistooli, liikkuva maali ja haulikko (ml. sportinglajit) tulee 
jättää liiton toimistoon 30.9. mennessä neljä vuotta ennen sitä vuotta, jolloin kilpailu järjestetään.  

 Muissa lajiryhmissä hakemukset toimitetaan lajijaoston kilpailupäällikölle, lajijaoston ohjeiden 
mukaisesti. 

 Ennakkohakemuksessa on ilmoitettava vähintään: 

 - hakija (seura, seurayhtymä) 

 - haettavat lajit ja kilpasarjat 

 - ehdotus kilpailun nimeksi 



 - kilpailun pitopaikka (kunta, rata) 

 - ehdotus kilpailun ajankohdaksi 

 - yhteyshenkilön yhteystiedot 

 

4.2.2 Liiton myöntämän kilpailun kilpailukutsussa tulee olla seuraavat tiedot: 

 a)  kilpailun nimi 

 b) kilpailun järjestäjä ja kilpailupaikka 

 c)  kilpailun taso ja lajit 

 d)  kilpailupäivä(t) 

 e)  sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoitukset 

 f)  kilpailun ohjelma ja eräluetteloiden julkaiseminen 

 g)  ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen määräpäivä 

 h)  osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen suorittamista 
varten 

 i)  jälki-ilmoittautumista koskeva ohje 

 j)  kilpailun johtaja sekä ammunnan johtajat, tekninen asiantuntija 

 k)  viestintävastaavan yhteystiedot ja puhelinnumero tiedusteluja varten 

 Kilpailukutsuun voidaan lisäksi tarvittaessa laittaa mm. seuraavat tiedot: 

 l)  opastus kilpailupaikalle 

 m)  harjoittelumahdollisuus 

 n) varusteiden säilytys 

 o)  pukeutumis- ja peseytymismahdollisuudet 

 p)  lasten kaitseminen 

 q)  kilpailun ravintola 

 r)  majoitus 

 s)  palkinnot 

5.2 Henkilökohtaisen kilpailun sarjajako 

5.2.1 ISSF:n lajeissa, pl. haulikko, käytettävä sarjajako on: 

 M kaikki miehet ja pojat ikään katsomatta 
 N kaikki naiset ja tytöt ikään katsomatta 
 Y      Kaikki miehet ja naiset ikään katsomatta (vain liikkuva maali laji 4) 
 M20 kalenterivuonna enintään 20 täyttävä poika 
 N20 kalenterivuonna enintään 20 täyttävä tyttö 
 M18 kalenterivuonna enintään 18 täyttävä poika 
 N18 kalenterivuonna enintään 18 täyttävä tyttö 
 M16 kalenterivuonna enintään 16 täyttävä poika 
 N16 kalenterivuonna enintään 16 täyttävä tyttö 
 Y14 kalenterivuonna enintään 14 täyttävä poika tai tyttö (vain liikkuva maali) 
 M50 kalenterivuonna vähintään 50 täyttävä mies 
 N50 kalenterivuonna vähintään 50 täyttävä nainen 
 Y50 kalenterivuonna vähintään 50 täyttävä mies tai nainen (vain liikkuva maali laji 4) 
 M60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttävä mies 



 N60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttävä nainen 
 Y60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttävä mies tai nainen (vain liikkuva maali laji 4) 
 Y70 kalenterivuonna vähintään 70 täyttävä mies tai nainen 
 Y75 kalenterivuonna vähintään 75 täyttävä mies tai nainen. 
 Y80 kalenterivuonna vähintään 80 täyttävä mies tai nainen. 

 

5.2.2 Haulikkolajeissa, pl. sportinglajit, on sarjajako Y15, Y17, M20, N20, M, N, Y50, M50, N50, Y60, 
Y70, Y75 ja Y80.  

 Y15 kalenterivuonna enintään 15 vuotta täyttävä poika tai tyttö. 
 Y17 kalenterivuonna enintään 17 vuotta täyttävä poika tai tyttö. 
 Y50 kalenterivuonna vähintään 50 täyttävä mies tai nainen. 
 Y60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttävä mies tai nainen. 

 Muut sarjat kohdan 5.2.1 mukaisin määritelmin. 

5.2.2.1 Haulikkolajien finaalikilpailut 

 [tarpeettomien tynkäfinaalien ampuminen halutaan poistaa haulikon lajeista skeet ja trap, mutta 
kuitenkin antaa N20-sarjalle mahdollisuuden osallistua finaaliin.] 

 Niissä haulikkolajeissa, joissa sääntöjen mukaan ammutaan finaali: 

a) määräytyvät luokkavoittajat kussakin luokassa Y15, Y17 ja M20, peruskilpailun mukaan. 
Muissa sarjoissa voittajat määräytyvät finaalien jälkeen.  

b) ammutaan SM-, AM- ja ennätyskelpoisissa kilpailuissa juniorisarjoissa M20, Y17 ja Y15 yksi 
yhteinen juniorifinaali. Yhdistettyyn juniorifinaaliin pääsevät kuusi parasta ampujaa sarjasta 
riippumatta. 

c) koostuu ikäsarjojen (N50, Y50, M50, Y60, Y70, Y75 ja Y80) finaali 25 kiekon kierroksesta, 
jonka tulos lisätään peruskilpailun tulokseen lopputuloksen saamiseksi.  

d) finaali ammutaan, mikäli sarjassa M, N, M50, N50, Y60, Y70, Y75 tai Y80 on enemmän kuin 
kolme (3) osallistujaa. Muutoin finaalia (mitaliottelua) ei järjestetä. Tällöin lopulliset sijoitukset 
määräytyvät peruskilpailun tulosten perusteella. 

e) finaali ammutaan N20-sarjassa, mikäli siinä on vähintään kolme (3) osallistujaa. Muutoin 
erillistä finaalia ei järjestetä, vaan sarja yhdistetään junioreiden finaaliin, mikäli tällainen 
järjestetään. Ellei erillistä N20-sarjan finaalia järjestetä, määräytyy N20 sarjan voittaja 
peruskilpailun perusteella (vertaa 5.2.2.1.a). 

f) finaali ammutaan, mikäli juniorisarjoissa yhteensä on enemmän kuin kolme (3) osallistujaa. 
Muutoin finaalia (mitaliottelua) ei järjestetä. Tällöin juniorifinaalikilpailun sijoituksia ei lasketa 
peruskilpailun perusteella eikä palkintoja jaeta. 

5.5 Finaalien ampuminen ISSF:n lajeissa 

 Niissä kiväärin ja pistoolin lajeissa, joissa SM-taulukoiden 1A ja 1B kohdalla on merkitty 
ammuttavaksi finaali, on SM-kilpailuissa aina ammuttava ISSF:n sääntöjen mukainen finaali.  

 Muissa kiväärin ja pistoolin ennätyskelpoisissa kilpailuissa kilpailun järjestäjä voi päättää 
ammutaanko finaalit vai ei. Kilpailuanomuksessa, kilpailukutsussa ja kilpailuohjeissa on 
mainittava, ammutaanko finaaleja vai ei ja jos ammutaan, niin missä sarjoissa ja minkä 
muotoisena. 

 Haulikon ennätyskelpoisissa kilpailuissa, ml. SM-kilpailuissa, finaalit (mitaliottelut) järjestetään 
SM-taulukon 3 mukaisesti. Poikkeukset katso sääntö 5.2.2.1. 



 

6.3.3 Joukkueet voidaan muodostaa seuraavasti edellyttäen, että kilpailijat samana päivänä ampuvat 
saman laukausmäärän: 

 [taulukoissa a) ja b) on huomioitu liikkuvan maalin ja haulikon sarjajakomuutosten aiheuttamat 
muutokset] 

a) Kivääri, pistooli, liikkuva maali: 

Joukkuesarja Henkilökohtaiset sarjat 

Y M, M20, M18, M16, M50, Y501 
M60, Y601, Y702, Y752, Y802, 
N, N20, N18, N16, N50, N60, 
Y1 

N N, N20, N18, N16, N50, N60 

Y20 M20, M18, M16, N20, N18, N16 

N20 N20, N18, N16 

Y18 M18, M16, N18, N16 

N18 N18, N16 

Y16 M16, N16 

N16 N16 

Y50 M50, M60, Y702, Y752, Y802, 
N50, N60 

N50 N50, N60 

Y603 M60, Y70, Y75, Y80, N60 

Y704 Y70, Y75, Y80 

 1 vain liikkuvan maalin lajeissa 4 

 2 ei kiväärin 10 m, 50 m ja 300 m 3-asentokilpailuissa. 

 3 Y60-joukkuesarja vain liikkuvassa maalissa. 

 4 vain kiväärin 10 m, 50 m ja 300 m 2-asentokilpailuissa.  

 

b) Haulikko (pl. sporting-lajit) 

Joukkuesarja Henkilökohtaiset sarjat 

Y M, M20, Y17, Y15, M50, 
Y60, Y70, Y75, Y80, N, 
N20, N50 

N N, N20, N50  

Y20 M20, Y17, Y15, N20 



Y50 M50, Y60, Y70, Y75, 
Y80, N50 

Y70 Y70, Y75, Y80 



Taulukko 2: Liikkuvan maalin lajit 

 [Lajissa hirvi parilaukaukset ei enää olisi M- ja N-sarjoja, vaan tilalla Y-sarjat. Putoavissa 
tauluissa olisi myös Y14 sarja] 

 

     Lajit/Sarjat   M  M20 

M18 

M16 

Y14  M50, 

M60, 

Y70, 

Y75, 

Y80 

1.  50 m nj  30+30  30+30  20*  20+20 

2.  50 m sj       40   40   40 

3.  100 m hirvi 

kertal.     
40x1  40x1  20x1  40x1 

4.  100 m hirvi 

paril.    *** 
20x2    20x2 

5.  10 m nj  30+30M   30+30M

** 
20*  20+20

6.  10 m sj  40  40   40  

7.  Putoavat 

taulut  
20+20  20+20  20* 20+20

 

    Lajit/Sarjat  N   N50, N60  N16, N18 

N20 

1.  50 m nj  30+30  20+20  30+30  

2.  50 m sj       40  40  40 

3.  100 m hirvi 

kertal.     
40x1  40x1   40x1  

4.  100 m hirvi 

paril.    *** 
   

5.  10 m nj  30+30M  20+20  30+30M** 



6.  10 m sj  40  40  40  

7.  Putoavat 

taulut  
20+20  20+20  20+20 

  M = Lajissa ammutaan mitaliottelu (Medal Match). 

    * = vain hitaat juoksut 

  ** = vain M20‐ ja N20‐sarja 

  *** = huom. poikkeava sarjajako. Lajissa sarjat Y, Y50, Y60, Y70, Y75, Y80  

 

Taulukko 3: Haulikkolajit  

 [Y50 sarja on muuttunut M50 sarjaksi, taulukossa viittaus finaalin ampumisrajoituksiin, 
taulukkoon lisätty uusi olympialaji skeet parikilpailu] 

 Lajit/Sarjat 

M 

 

M20 

Y17 

Y15 

N 

N20 

N50 

M50 

Y60 

Y70 

Y75 

Y80 

1.  Skeet  125F1  125F1,2  125F1  125F1 

2.  Trap  125F1   125F1,2  125F1  125F1 

3.  Automaattitrap    100  100  100  100 

4.  Kansallinen trap    100  100  100  100 

5.  Kansallinen skeet  100  100  100  100 

6.  Kaksoistrap     150  150  150  150 

  
Y  

(yksi miespuolinen ja yksi naispuolinen 

urheilija) 

7.  Trap parikilpailu 
ISSF:n kulloinkin voimassa oleva 

kiekkomäärä 

8.  Skeet parikilpailu 
ISSF:n kulloinkin voimassa oleva 

kiekkomäärä 

 F  = Finaali. 

1)  Finaalin ampuminen katso kohta 5.2.2.1    



2)  Sarjoissa M20, Y17 ja Y15 yksi yhteinen juniorifinaali. 

    Sarjojen M20, Y17 ja Y15 Suomen mestarit ratkaistaan 

    peruskilpailun tulosten perusteella. Katso myös 5.2.2.1.a, e, ja f 

 

9.3.3.2 Haulikon yhdistetyn juniorifinaalin finaalin Suomen ennätykset 

 Finaalin Suomen ennätykset, jotka ammutaan haulikon yhdistetyssä juniorifinaalissa, 
noteerataan ennätyksentekijän peruskilpailun mukaisessa sarjassa M20, Y17 tai Y15 (N20). 

 

 

L.2.4.1 Kilpailulajit 

L.2.4.1.1 AM-kilpailujen kilpailulajit laukausmäärineen ovat sarjoittain samat kuin kohdassa 7.2 seuraavin 
poikkeuksin:  

 … 

 Haulikkolajit: Skeet, trap, 75 kiekkoa + finaali kaikissa sarjoissa Y15, Y17, M20, M, N, N20, Y50, 
M50, N50, Y60, Y70, Y75 ja Y80 sekä liikuntavammaisten sarjoissa LV1, LV2 ja LV3. Finaalit kts. 
5.2.2.1. Kaksoistrap 120 kiekkoa ja kansallinen trap, automaattitrap ja kansallinen skeet 100 
kiekkoa kaikissa sarjoissa Y15, Y17, M20, M, N, N20, Y50, M50, N50, Y60, Y70, Y75 ja Y80 sekä 
liikuntavammaisten sarjoissa LV1, LV2 ja LV3. 

 … 

L.2.5.2.2 Alueen ennätykset kirjataan alueen mestaruuskilpailuissa ammuttavissa lajeissa ja 
laukausmäärillä henkilökohtaisina ennätyksinä (AE) ja joukkue-ennätyksinä (AJE) seuraavissa 
sarjoissa: 
[luettelosta puuttui alue-ennätys Y50 sarjassa, lisätty] 

– AE (AJE) = alueen ennätys (M-, tai Y-sarjan lajeissa ja laukausmäärillä) sarjasta 
riippumatta, 

– AE Y50 = alueen ennätys sarjassa Y50, 

 

L.5.8  TUOMARIKORTTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

 Kansallisen ylituomarin (YT) ja kansallisen I-luokan (I-lk) tuomarin kortin allekirjoittaa liiton 
toimihenkilö. 

 Kansallisen II-luokan (II-lk) tuomarikortin allekirjoittaa alueorganisaation, lajijaoston tai SFS:n 
puheenjohtaja tai kilpailupäällikkö. Internetin välityksellä suoritetut tuomarikortit allekirjoittaa liiton 
toimihenkilö. 

 Sähköinen tuomarikortti on pätevä ilman allekirjoitusta. 

 I- ja II-luokan tuomarikortti on voimassa hyväksymispäivästä lukien neljä (4) seuraavaa täyttä 
kalenterivuotta. YT-kortti on voimassa hyväksymispäivästä lukien neljä (4) seuraavaa täyttä 
kalenterivuotta kuitenkin siten, että ellei ylituomarikurssia järjestetä viimeisen voimassaolovuoden 
aikana syksyllä, on kortti voimassa vielä seuraavan vuoden huhtikuun loppuun asti. 

 Kortista peritään liittovaltuuston määrittelemä toimitusmaksu. Maksu sisällytetään 
kurssimaksuun. Mikäli koetta ei hyväksytä korttimaksua ei palauteta. ….. 

 



L.5.10  TUOMARIKORTIN VOIMASSAOLON PIDENTÄMINEN 

 [Lisätty ns. force majeure -pykälä, joka antaa sääntöihin perustuvan mahdollisuuden joustaa 
esim. tapauksissa, jossa ei voida järjestää tuomarikursseja.]  

 Erityisten olosuhteiden vallitessa voi liittohallitus, kilpailuvaliokunnan suosituksesta, pidentää 
kaikkien tai yhden tuomarikorttikategorian tuomarikortit määräajaksi. Tällöin pidentyy vastaavasti 
myös umpeutuneiden korttien uusimisen tai korottamisen määräaika. Uusia kortteja ei 
pidentämisen johdosta myönnetä vaan vanhat tuomarikortit kelpaavat sellaisinaan.  

 


