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Yleistä

Kokeessa noudatetaan seuraavia yleisia$  ma$ a$ ra$yksia$ :
1. Kokeessa noudatetaan IPSC-sa$ a$ nto$ ja$  ta$ ssa$  

kerrottavin poikkeuksin.
2. Jokaisesta ampumapaikasta on ammuttava 

kumpaakin taulua kohti ainakin yksi laukaus. 
Ta$ ma$ n rikkomisesta rangaistaan yhdella$  
toimintavirheella$  tapahtumaa kohti.

3. Latausrajoitus
3.a La$ hdo$ ssa$  aseessa saa olla korkeintaan nelja$  

(4) patruunaa.
3.b Ta$ ma$ n rikkomisesta rangaistaan yhdella$  

toimintavirheella$  ylima$ a$ ra$ ista$  ladattua 
patruunaa kohti.

4. Pistelaskutapa on Comstock.
5. Kaikki asemat ammutaan lintuhauleilla.
6. Aika alkaa a$a$ nimerkista$ .
7. Taulut ammutaan rajatuilta alueilta ka$ sin.
8. Puuttuvat osumat ja toimintavirheet rangaistaan 

sa$ a$ nto$ jen mukaan.
9. Koe suoritetaan asema kerrallaan. 

Suorituspaikkoja voi olla useampia.
10. Kokeen tulos on osumakerroin (Hit Factor) 

kultakin yhdeksa$ lta$  asemalta. 
10.a Mika$ li osumakerroin on seitsema$ lla$  asemalla 

yhdeksa$sta$  va$ hinta$ a$ n 1,4; on koe hyva$ ksytty. 
Mika$ li ta$ ma$  vaatimus ei ta$yty, on koe hyla$ tty. 

10.b Osumakertoimia ei pyo$ risteta$ : Esimerkiksi 
osumakerroin 1,3996 ei riita$  la$ pa$ isyyn. 

11. Mika$ li kokelas hyla$ ta$ a$ n huonon osumakertoimen 
takia, voidaan ha$ nen antaa parantaa tulosta 
uusimalla huonosti menneita$  asemia samassa 
tilaisuudessa. Uusinnoista pa$ a$ tta$ a$  kokeen 
vastaanottaja kokeen ja$ rjesta$ ja$ lta$  saatujen 
ohjeiden mukaan.

12. Turvallisuusrikkomukset taikka huolimaton tai 
epa$varma aseenka$ sittely aiheuttavat kokeen 
hylka$ a$ misen. Mika$ li kokelas hyla$ ta$ a$ n 
turvallisuussyista$ , ei ha$ n saa yritta$ a$  koetta 
uudelleen samassa tilaisuudessa. Tarkemmin:
12.a Mika$ li kokelas tekee sellaisen 

turvallisuusrikkomuksen, joka sa$ a$ nto$ jen 
mukaan aiheuttaisi kilpailusta hylka$ a$ misen, 
on suoritus keskeytetta$va$  va$ litto$ ma$ sti ja koe 
hyla$ tta$va$ .

12.b Muunlaisesta epa$varmasta tai 
huolimattomasta aseen ka$ sittelysta$  annetaan
yksi varoitus. Mika$ li kokelas uusii saman 
virheen, tulee ha$ net hyla$ ta$ . 

Taulujen asettelu

Tauluryhma$  muodostuu asemasta riippuen kolmesta tai 
kuudesta n. 0,02 m2 IPSC-levysta$ , noin 1 m keskustasta 
keskustaan, likimain samalle korkeudelle. 

Vaihtoehtoisesti voidaan ka$ytta$ a$  kolmea itsesta$ a$ n 
resetoituvaa levya$ , IPSC-minipoppereita tai savikiekkoja. 
Na$ iden sijoittelussa tulee soveltuvin osin noudattaa 
edellisen kappaleen ohjeita.

Kooltaan noin 0,02 m2 levyja$  ovat mm. seuraavat:
• Nelikulmainen 10 x 20 cm
• Nelikulmainen 15 x 15 cm
• Pyo$ rea$ , halkaisijaltaan 15 cm

Taulut on kuitenkin aina sijoitettava turvallisesti 
ampumaradan ominaisuudet huomioiden.

Etäisyydet kokeessa haulikolla ammuttaessa
Maalien eta$ isyys keskustasta keskustaan 1 m
Ampumaeta$ isyys 1 10 m
Ampumaeta$ isyys 2 15 m

Tarkkailtavat asiat

Kokeen vastaanottajan tulee tarkkailla muun muassa 
seuraavia:
1. Valmistautuminen
2. Aseen lataaminen ja valmiusasento
3. Noston turvallisuus
4. Asennon vaihto
5. Uudelleenlataus
6. Liikkuminen ase ka$ dessa$
7. Liipasinsormen paikka
8. Piipun suunta
9. Toiminta mahdollisen ha$ irio$ n sattuessa
10. Yleisvaikutelma
11. Suorituksen pa$ a$ to$ s, aseen tyhjennys, esitta$ minen ja 
lipun asetus

Huomioita

Minimilaukausma$ a$ ra$  on 36 (6 x 3 + 3 x 6).

Tulokset voidaan joko laskea oheiseen ruudukkoon tai 
ka$ytta$ a$  IPSC-tuloslaskentaohjelmaa (PractiScore jne).

Kun aseessa saa la$ hdo$ ssa$  olla korkeintaan 4 patruunaa, 
tulee asemilla 7, 8 ja 9 uudelleenlataus.

Kun pistelaskutapa on Comstock, laukausma$ a$ ra$ a$  ei ole 
rajoitettu. Paikkolaukauksia saa ampua vapaasti kohdat 2. 
ja 3. huomioiden. Kokelaalla saa la$ hdo$ ssa$  olla aseessa 1+3 
patruunaa joten yhteen paikkolaukaukseen on helposti 
varaa.

Kokelaalle

Kun koe on la$ pa$ isty, kirjaa kurssin vastuuhenkilo$  sinut TA-
listalle.

Listalle kirjattaessa saat automaattisesti sa$ hko$ postin, jossa 
kerrotaan ID-numerosi (kuusi numeroa). Ta$ ma$  on eri asia 
kuin Sportti-ID. ID-numeroa tarvitaan muun muassa 
kilpailuihin ilmoittautuessa joten se kannattaa muistaa.

Pa$ a$ set hallinnoimaan omia tietojasi (ja myo$ hemmin mm. 
tuomarointeja) jaoston tietoja$ rjestelma$  Peliaksessa.

Ensimma$ ista$  kertaa kirjautuessasi tarvitset 
sa$ hko$ postiosoitteesi (ka$ytta$ ja$ tunnus) ja ID-numeron.

Pelias lo$ ytyy nettiosoitteesta

https://pelias.ipscfin.org
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La$ hto$  on ase ladattuna ka$ sissa$ , ellei muuta ole ma$ a$ ra$ tty.
La$ hto$ asento on sa$a$ nno$ n 8.2.2 mukainen, ellei muuta ole 
ma$ a$ ra$ tty.
Aika alkaa a$a$ nimerkista$ . 
Kaikki asemat ammutaan lintuhauleilla.
Ampumaeta$ isyys on 10 m, ellei muuta ole mainittu.
Minimilaukausma$ a$ ra$  on 3, ellei muuta ole mainittu.
Aseeseen saa lähdössä ladata enintään 4 patruunaa. 
Tämä koskee kaikkia osasuorituksia.

Asema 1: Ammu taulut.

Asema 2: Ammu taulut vahvemman ka$ den puolelta seina$ a$ .

Asema 3: Ammu taulut heikomman ka$den puolelta seina$ a$ .

Asema 4: La$hto$  selka$  kohti tauluja, ase po$ yda$ lla$ . Ka$ a$ nny ja 
ammu taulut.

Asema 5: La$hto$  heikompi kylki kohti tauluja, ase po$ yda$ lla$ . 
Ka$ a$ nny ja ammu taulut.

Asema 6: La$hto$  vahvempi kylki kohti tauluja, ase po$ yda$ lla$ . 
Ka$ a$ nny ja ammu taulut.

Asema 7, minimi 6 laukausta
Alueet A ja B, kumpikin noin 1 x 1 m, alueitten va$ lilla$  1 m.
Aloita alueelta A tai B.
La$ hto$  seisten selin ampumasuuntaan, ranteet hartialinjan 
yla$ puolella, ase po$ yda$ lla$ .
Ka$ a$ nny ja ammu 3 maalia, siirry toiselle alueelle ja ammu 
sielta$  loput maalit.

Asema 8, ampumaeta$ isyys 15 m, minimi 6 laukausta
Ammu 3 maalia, vaihda polviasentoon ja ammu loput 3 
maalia polvelta.

Asema 9, ampumaeta$ isyys 15-10 m, minimi 6 laukausta
Alueet A ja B; molemmat noin 1 x 1 m. A 15 metrissa$ , B 10 
metrissa$ .
La$ hto$  alueelta A.
Ammu 3 maalia alueelta A, siirry alueelle B, josta ammu 
loput 3 maalia.

Osumakerroin on 7 asemalla va$hinta$ a$n 1,4.
Ei turvallisuusrikkeita$ .
Koe on hyväksytty.

Koe on hylätty, syy:

__________________________________________

___________________         ____.____.20______
Paikka                                                   Pa$ iva$ ma$ a$ ra$

__________________________________________
Kokeen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Kokelaan tiedot
Etunimet
Sukunimi
Seura
Syntyma$aika

1 A M Pr Pist Aika HF
P1-3

2 A M Pr Pist Aika HF
P1-3

3 A M Pr Pist Aika HF
P1-3

4 A M Pr Pist Aika HF
P1-3

5 A M Pr Pist Aika HF
P1-3

6 A M Pr Pist Aika HF
P1-3

7 A M Pr Pist Aika HF
P1-3
P4-6

8 A M Pr Pist Aika HF
P1-3
P4-6

9 A M Pr Pist Aika HF
P1-3
P4-6

Varoitukset joista ei heti hyla$ ta$
Valmistautuminen
Aseen lataaminen ja valmiusasento
Noston turvallisuus
Asennon vaihto
Uudelleenlataus
Liikkuminen ase ka$ dessa$
Liipasinsormen paikka
Piipun suunta 
Toiminta mahdollisen ha$ irio$ n sattuessa
Yleisvaikutelma ja asenne
Suorituksen pa$ a$ to$ s, aseen tyhjennys, 
esitta$ minen ja lipun asetus

Muuta:


