
LIITE 5 LIIKUNTAVAMMAISTEN KILPAILEMINEN 

1. Yleistä 

 SAL:n liittovaltuusto on hyväksynyt liikuntavammaisten haulikkolajit kilpailuohjelmaansa alkaen 1.1.2009.  

2. Liikuntavammaisten lajit 

 Liikuntavammaisten kilpailuja järjestetään kaikissa SAL:n haulikkolajeissa (kts. KY) 

3. Liikuntavammaisten sarja 

 Liikuntavammaisten kilpailussa on vain yksi sarja, Y. 

3.1 Liikuntavammaisten vammaluokat ja luokitus 

 Liikuntavammaisten sarja Y on jaettu neljään kolmeen vammaluokkaan, LV1 (avoin), LV2 (istuen), 
kansainvälinen vastaava sarjanimike on SG-S (Shotgun Standing), LV3 (seisten, alaraaja, SG-L Shotgun 
Lower Limb) ja LV4 (seisten, yläraaja, SG-U Shotgun Upper Limb). Kaikki paitsi LV1 noudattavat WSPS 
(World Shooting Para Sport) luokitusta. LV1 on kansallinen avoin luokka. jotka toistaiseksi perustuvat 
vamman haitta-asteeseen (katso myös KY).  

 Haitta-asteet ovat viitteellisiä koska eri vakuutusyhtiöt ja lääkärit käytävät eri lukuja (= subjektiivinen suure). 

3.1.1 LV1, avoin luokka 

 Urheilijalla on yleisvamma, jonka viitteellinen haitta-aste% on n. 20 alaraajoissa, yläraajoissa käsissä, 
jaloissa tai molemmissa. Urheilija saa ampua joko seisten tai istuen. Mikäli urheilija ampuu istuen, 
noudatetaan kohtien 3.1.2.1 - 3.1.2.4 sääntöjä. 

 Haitta-aste on viitteellinen koska eri vakuutusyhtiöt ja lääkärit käytävät eri lukuja (= subjektiivinen suure). 

3.1.2 LV2, istuen luokka (SG-S) 

 Urheilijalla, on heikko tasapaino ja/tai selkärangan vakaus. Urheilija kilpailee pyörätuolista tai jakkaralta 
tavanomaisessa istuma-asennossa. Urheilijalla on alaraajojen heikkeneminen, mutta yläraajoissa ei ole 
toiminnallisia rajoituksia.  

3.1.2.1 Urheilijan pakaroiden on pysyttävä istuimella koko suorituksen ajan ja selän on oltava kiinni selkänojassa, 
jos sellainen on.  

3.1.2.2 Turvallisuuden varmistamiseksi urheilija saa käyttää remmiä ylävartalonsa kiinnittämiseen selkänojaan. 
Remmi ai saa olla elastinen eikä se saa olla enintään 10 cm leveä. 

3.1.2.3 Jos urheilija käyttää pyörätuolia, on jalkojen oltava pyörätuolin jalkatuilla. Mikäli tämä on fyysisesti 
mahdotonta, on tästä oltava maininta luokituskortissa. Jalkoja ei saa asettaa maahan pyörätuolin 
ulkopuolella.  

3.1.2.4 Jos urheilija ampuu jakkaralta, on jalkojen oltava 90 asteen kulmassa suhteessa istuimeen. Mikäli tämä on 
fyysisesti mahdotonta, on tästä oltava maininta luokituskortissa. 

 Urheilija ei pysty ampumaan turvallisesti seisten eikä liikkumaan ilman pyörätuolia montaakaan metriä. 
Ampuminen tapahtuu istuen tuolilla, jakkaralla tai pyörätuolissa. Viitteellinen haitta-aste% on n. 60.  

3.1.3 LV3, seisten luokka, alaraajavamma (SG-L) 

   Urheilijalla on hyvä tasapaino ja vartalotoiminta. Urheilija kilpailee seisten. Urheilijalla on alaraajojen 

heikkeneminen, mutta yläraajoissa ei ole toiminnallisia rajoituksia. 

 Urheilijalla on yksi käsi käytössä ampumatilanteessa. Urheilija ei saa ottaa tukea. Viitteellinen haitta-aste% 
on n. 50.  

3.1.3.1 Seisonta- ym. tukien käyttö on kiellettyä. 

3.1.4 LV4, seisten luokka, yläraajavamma (SG-U) 

 Urheilijalla on hyvä tasapaino ja vartalotoiminta. Urheilijoilla on heikkeneminen ei ampuvassa raajassa. 

3.1.4.1 Seisonta- ym. tukien käyttö on kiellettyä. 



3.1.4.2 Kilpailun järjestäjä voi varustaa ampumapaikat mekaanisilla lataustuilla, tai henkilöllä, joka avustaa 
tarvittaessa lataamisessa. Oman latausavustajan käyttö on sallittua (Kts. 5.10). 

3.1.5 Luokitus 

 Jokaisella urheilijalla pitää olla henkilökohtainen, joko kansainvälinen tai kansallinen luokituskortti. Jos 
kortti puuttuu, saa urheilija osallistua ainoastaan avoimeen luokkaan (LV1). Tällöinkin hänellä tulee olla 
luotettava selvitys (lääkärintodistus) vammansa haitta-asteesta. Avoimeen luokkaan saa osallistua myös 
urheilija, joka muuten saisi osallistua toiseen luokkaan. 

 Kansallista luokitusta varten laaditaan erillinen kansallinen luokitusohje. Kansallisen luokituksen ja 
luokituskortin myöntää SAL:n luokittelija. Kansallisessa luokituksessa pyritään soveltamaan kulloinkin 
voimassa olevia kansainvälisiä luokituskriteerejä, mutta kansallinen luokitus ei takaa vastaavan 
kansainvälisen luokituksen saamista.  

 Kansainvälisen luokituksen suorittaa WSPS:n luokitusraati kansainvälisten kilpailujen yhteydessä tai 
erityisissä luokitustilaisuuksissa.  

 ISSF (ja IPC) työstävät kansainvälistä luokitusta haulikolle. Luokituksen valmistuttua se tullaan ottamaan 
käyttöön myös kansallisessa kilpailutoiminnassa. 

3.1.6 Luokituksen tarkistaminen 

 Ilmoittautuessaan kilpailuun, urheilija ilmoittaa missä luokassa hän aikoo kilpailla. Kilpailupaikalla järjestäjä 
on velvollinen tarkistamaan urheilijan luokituksen hänen luokituskortistaan esim. lisenssitarkastuksen 
yhteydessä, ja varmistamaan, että urheilijalla on oikeus osallistua haluamaansa luokkaan. 

 Kilpailun juryn tulee tarkistaa avoimeen luokkaan osallistuvat, joilla ei ole luokituskorttia, varmistuakseen, 
että nämä voivat turvallisesti osallistua kilpailuun. Mikäli jury katsoo, että urheilija on ilmeinen 
turvallisuusriski, tulee kilpailijaa kieltää osallistumasta. 

4. Liikuntavammaisten kilpailut 

 Kaikkien haulikkolajien SM-kilpailuissa tulee olla liikuntavammaisten luokat.  

 Liikuntavammaisten SM-kilpailut järjestetään pääsääntöisesti ikäsarjojen SM-kilpailujen yhteydessä. SM-
kilpailut voidaan järjestää myös erillisenä kilpailuna, jossa voi olla useampia lajeja samana viikonloppuna. 

 Kilpailuvaliokunta ja haulikkojaosto toivovat, että myös muissa kilpailuissa olisi liikuntavammaisten luokkia. 

4.1 Joukkuekilpailu 

 Liikuntavammaisten kilpailuissa ei ole joukkuekilpailua. 

 Liikuntavammaisten henkilökohtaisilla tuloksilla ei voi osallistua vammattomien joukkuekilpailuun. 

4.2 Lisenssi ja tuomarikortti 

 Kilpailijoilta vaaditaan normaali, ikänsä mukainen kilpailulisenssi. 

 SM-kilpailuissa ei liikuntavammaisten luokissa toistaiseksi vaadita tuomarikorttia. 

4.3 Radat 

 Liikuntavammaisten kilpailuja järjestävien seurojen radat tulee olla sellaiset, että liikuntavammaiset 
pääsevät liikkumaan esteettömästi. 

 Esteettömyys koskee myös taukotiloja, kahvilaa, WC-tiloja jne. 

 Kilpailuvaliokunta ja haulikkojaosto suosittelevat, että kaikki radat tehtäisiin esteettömiksi riippumatta siitä, 
järjestetäänkö niillä liikuntavammaisten kilpailuja vai ei. 

5. Poikkeukset normaaleihin kilpailusääntöihin 

5.1 Laukausmäärät 

 Kiekkomäärät liikuntavammaisten SM- ja ennätyskelpoisissa kilpailussa katso KY. 

 Finaaleja ei SAL:n alaisissa liikuntavammaisten kilpailuissa ammuta (katso KY). 



5.2 Skeet 

 Skeetissä käytetään poikkeavaa ampumaohjelmaa:  

 • paikat 1 ... 4: normaalisti,  

 • paikka 5 ... 6: normaalisti 

 • paikka 7: BA ja BA  

 • paikka 4: A ja B, B ja A (kaksoiskiekkojen tilalla yksittäiskiekot. 

 • paikkaa 8: ei ammuta 

5.3 Kansallinen skeet 

 Kansallisessa skeetissä käytetään poikkeavaa ampumaohjelmaa:  

 • paikat 1 ... 7: normaalisti,  

 • paikkaa 8: ei ammuta 

 • paikan 8 asemesta ammutaan viimeiseksi paikalta 4 korkea kiekko, matala kiekko ja matala kiekko 
yksittäisinä kiekkoina. 

 Viimeisellä paikalla (paikka 4) ladataan ensin yhdellä patruunalla korkeaa kiekkoa varten ja sen jälkeen 
kahdella patruunalla matalia kiekkoja varten. 

5.4 Trap 

 Trapissa ammutaan normaalisti kiekko per ampumapaikka ennen siirtymistä seuraavalle ampumapaikalle. 

5.5 Automaattitrap ja kansallinen trap 

 Automaattitrapissa ja kansallisessa trapissa ammutaan viisi kiekkoa ampumapaikkaa kohden ennen 
siirtymistä seuraavalle ampumapaikalle. 

5.6 Kaksoistrap 

 Kaksoistrapissa ammutaan normaalisti kaksoiskiekko per ampumapaikka ennen siirtymistä seuraavalle 
ampumapaikalle.  

5.7 Sporting 

 Ammutaan normaalin kilpailuohjelman mukaisesti (katso sporting sääntökirja). 

 Mikäli maasto-olosuhteiden takia jollekin ampuma-asemalle ei pääse pyörätuolissa istuva tai muuten 
liikuntarajoitteinen urheilija, pitää ennen kilpailujen alkua tämä asema korvata kaikille liikuntavammaisille 
toisella asemalla.  

 Mikäli sportingissa käytetään Compak-tyyppisiä ampumapaikkakehikoita ja ne ovat sellaisia, ettei niiden 
sisään pääse helposti pyörätuolilla, tai niiden sisältä ei pysty ampumaan pyörätuolista, pitää niille 
liikuntavammaisille, jotka istuvat pyörätuolissa mahdollistaa ampuminen kehikon ulkopuolelta tai 
vaihtoehtoisesti kehikko tilapäisesti siirtää syrjään. Turvallisuutta ei kuitenkaan saa vaarantaa. 

5.8 Compak-sporting 

 Ammutaan normaalissa järjestyksessä (katso sporting sääntökirja). 

 Mikäli ampumapaikkakehikot ovat sellaisia, ettei niiden sisään pääse helposti pyörätuolilla, tai niiden sisältä 
ei pysty ampumaan pyörätuolista, pitää niille liikuntavammaisille, jotka istuvat pyörätuolissa mahdollistaa 
ampuminen kehikon ulkopuolelta tai vaihtoehtoisesti kehikko tilapäisesti siirtää syrjään. Turvallisuutta ei 
kuitenkaan saa vaarantaa. 

5.9 Valmistautumisaika 

 Kaikissa lajeissa on 45 sekuntia aikaa ladata ja kutsua seuraavaa kiekkoa. 

 Trap-lajeissa aika on 15 sekuntia aikaa ladata ja kutsua seuraavaa kiekkoa. Muissa lajeissa on 45 sekuntia 
aikaa ladata ja kutsua seuraavaa kiekkoa/seuraavat kiekot. 

 Lisäaikaa annetaan trap-lajeissa siirtymiseen ampumapaikalta viisi (5) ampumapaikalle yksi (1). 



5.10 Avustajan käyttö 

 Avustajan käyttäminen haulikon lataamiseen ja siirtymisessä on sallittua kansallisessa kilpailutoiminnassa. 
Verbaalinen valmentaminen ei ole sallittua. 

5.11 Sivutuomarityöskentely 

 Urheilijaa ei velvoiteta toimimaan taulumiehenä. Urheilijaa voidaan käyttää kirjurina ja sivutuomarina. 
Urheilijan käyttämistä ratatuomarina ei suositella. 

6. Suomen ennätykset 

 Liikuntavammaisten Suomen ennätykset (SE) kirjataan kaikissa haulikkolajeissa, pl. sporting-lajit, erikseen 
kussakin vammaluokassa LV1, LV2, LV3. 

7. Liikuntavammaisten osallistuminen vammattomien sarjoihin 

 Liikuntavammainen voi osallistua vammattomien kilpailuun. Tällöin noudatetaan normaaleja 
kilpailusääntöjä ilman poikkeuksia (katso kulloinkin voimassa oleva H-, Sp- ja KY- sääntökirja). 

 

WSPS:n säännöt (ainoastaan referenssiksi, ei tule sääntökirjaan): 

5 Shotgun rules  

5.1 Introduction  

5.1.1 The provisions of this Rule 5 shall be valid for a period of two (2) years from 01 September 2017, during which 

time World Shooting Para Sport will monitor their implementation. Such monitoring may result in amendments to 

this Rule after the two (2) year review period.  

5.2 Events and times  

5.2.1 All shotgun events and times are in accordance with these Rules and Regulations and the ISSF Rules.  

5.2.2 Recognised Competitions may be comprised of the following shotgun events: Event Discipline Gender Class 

Shots Targets Preparation Time Limits PT1 Trap Seated Mixed SG‐S 125 Day 1 – 75 Targets Day 2 – 50 Targets 15 sec 
PT2 Trap Standing (Lower Limb) Mixed SG‐L 125 Day 1 – 75 Targets Day 2 – 50 Targets 15 sec PT3 Trap Standing 
(Upper Limb) Mixed SG‐U 125 Day 1 – 75 Targets Day 2 – 50 Targets 15 sec  

5.3 Shooting position  

5.3.1 Sport Class SG‐S  

5.3.1.1 Athletes in Sport Class SG‐S must compete seated in a wheelchair or on a stool.  

5.3.1.2 If seated in a wheelchair Athletes must sit with the spine against the backrest of the wheelchair. Strapping to 

the backrest is allowed. The buttocks must remain in full contact with the seat of the wheelchair throughout the 

movement.  

5.3.1.3 The feet must rest on the footplate of the wheelchair, or the lower limb must be supported by a leg rest with 

knees bent to a 90 degree angle or the angle indicated on the Athlete’s Classification Card. The feet must not be 

placed on the ground hereby enlarging the support base of the Athlete as created by the standard wheelchair 

configuration.  

5.3.1.4 If the Athlete uses a stool the feet must support the weight bearing in a vertical plane to the stool, unless 

anatomical restrictions do not allow this. Such restriction must be recorded on the Athlete’s Classification Card. The 
buttocks of the Athlete must remain in full contact with the stool throughout the movement.  

5.3.1.5 Athletes in Sport class SG‐S must be watched by the referees to ensure that throughout the shot, the 

Athletes remains seated, the spine is in contact with the backrest of the wheelchair (if seated in a wheelchair) and 

the feet adhere to the requirements outlined above.  



5.3.1.6 Athletes in Sport Class SG‐S may use strapping on their upper body to ensure safety while firing. The 

strapping used must not exceed 10 cm in width and must not be elastic. As much body weight may be supported by 

the strapping as the Athlete determines is necessary.  

5.3.2 Sport Class SG‐L  

5.3.2.1 Athletes in Sport Class SG‐L must compete in the standing position.  

5.3.2.2 No stool, gadget or any device to support standing is permitted. 5.3.3 Sport Class SG‐U  

5.3.3.1 Athletes in Sport Class SG‐U must compete in the standing position.  

5.3.3.2 No stool, gadget or any device to support standing is permitted.  

5.4 Loading device (safety)  

5.4.1 Athletes competing in Sport Class SG‐U must use the adaptive loading stand, as set up by the LOC, on each 

station on the field.  

5.4.2 During athlete evaluation, a Classification Panel may identify circumstances in which an individual Athlete may 

not be able to, for example, safely load, hold and/or fire a shotgun. In such cases, the Classification Panel will report 

to the technical officials who will conduct a full investigation to determine if the use of an approved prosthesis 

and/or an adaptive loading stand will alleviate the safety concerns and enable the Athlete to compete. If the 

technical officials determine that the Athlete is unable to safely load, hold and/or fire a shotgun that Athlete will not 

be eligible to compete in Shotgun. 

5.4.3 For the avoidance of doubt, if the Classification Panel considers it necessary to disclose medical diagnostic 

information to the technical officials for the purposes of an investigation in accordance with Rule 5.4.2, such 

information shall be treated as confidential in accordance with the data protection provisions of the World Shooting 

Para Sport Classification Rules and Regulations.  

5.5 Other  

5.5.1 Except as provided for in Rule 5.4, adaptive devices used by Athletes must be approved by the Technical 

Delegate. All adaptive devices must be universally available and not a prototype.  

5.5.2 No trigger adaptations are permitted for Athletes competing in Para Trap events.  

5.5.3 Shooting tables and support stands are not permitted for Athletes competing in Para Trap events. 


