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Nämä säännöt ovat SAL:n kilpailutoimintaa säätele
vät säännöt. Ne ovat voimassa Suomessa tapahtu
vassa kansallisen tason ampumaurheilutoiminnassa 
(1.3.1.2) kaikissa ISSF:n lajeissa ja soveltuvin osin 
muissa SAL:n lajeissa. Kansainvälisen tason kilpailu
toiminnassa (1.3.1.1) noudatetaan kyseessä olevan 
kansainvälisen liiton sääntöjä. Myös paikallisen tason 
kilpailutoiminnassa (1.3.1.3) voidaan näitä sääntöjä 
soveltuvin osin käyttää. Sääntöjen soveltaminen, katso 
tarkemmin kohta 1.6.

Jos näiden sääntöjen ja mahdollisten erikielisten kään
nösten välillä syntyy tulkintaeroja, niin suomenkielinen 
alkuperäisteksti katsotaan määrääväksi.

Tämä sääntökirja kumoaa kaikki edelliset ”Kilpailutoi
minnan yleissäännöt ja ohjeet”sääntökirjat. Tämän 
sääntökirjan ilmestymisen jälkeen  mahdollisesti muut
tuneet sääntökohdat löytyvät SAL:n internetsivuilta 
osoitteessa www.ampumaurheiluliitto.fi.
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1  YLEISET MÄÄRITELMÄT

1.1  Järjestöt ja organisaatiot
1.1.1 SAL:n kilpailutoimintaa ohjaavia kansain

välisiä järjestöjä, joiden kilpailusääntöi
hin SAL:n kansallisen kilpailutoiminnan 
säännöt lajeittain perustuvat ovat, kan
sainvälinen ampumaurheiluliitto (Inter-
national Shooting Sport Federation, 
ISSF), Euroopan ampumaunioni (Euro-
pean Shooting Confederation, ESC), 
pohjoismainen ampumaunioni (Nordic 
Shooting Region, NSR), haulikko ja 
metsästysammunnan kansainvälinen liitto 
(Federation Internationale de Tir Aux 
Armes Sportives de Chasse, FITASC), 
siluettiammunnan kansainvälinen liitto 
(International Metallic Silhouette Shoo-
ting Union, IMSSU), Euroopan siluetti
ampumaliitto (Association Européen-
ne de Tir sur Silhouettes Métalliques, 
AETSM), mustaruutiammunnan kansain
välinen liitto (Muzzle Loaders Associa-
tion International Committee, MLAIC), 
kasaammunnan kansainvälinen liitto 
(World Benchrest Shooting Federati-
on, WBSF), Euroopan kasaampumaliitto 
(European Bench Rest Shooting Fede-
ration, EBSF) Euroopan pienoiskalipe
ri ja ilmaasekasaammunnan liitto (Eu-
ropean Rimfire & Air Rifle Benchrest 
Shooting Federation, ERABSF), maail
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man pienoiskaliperi ja ilmaasekasaam
munnan liitto (World Rimfire & Air Rifle 
Benchrest Federation, WRABF) sekä 
practical ammunnan kansainvälinen liitto 
(International Practical Shooting Con-
federation, IPSC).

1.1.2 Urheilun oikeusturvalautakunta toimii 
riippumattomana valituselimenä, joka kä
sittelee ja ratkaisee muutoshakemuksia 
urheiluelämän piirissä syntyvistä päätök
sistä ja sanktioista.

1.1.3  Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL), 
josta näissä säännöissä käytetään nimi
tystä liitto, toimii Suomessa järjestettävän 
ampumaurheilun kansallisen kilpailutoi
minnan ylimpänä valvojana ja ohjaajana.

1.1.4 Valiokunnalla tarkoitetaan SAL:n liitto
hallituksen nimeämää liiton asiantuntija
organisaatiota.

1.1.5 Kilpailuvaliokunnalla (KVK) tarkoitetaan 
SAL:n liittohallituksen nimeämää valio
kuntaa, jonka tehtäviin kuuluu SAL:n kil
pailutoiminnan valtakunnallinen kehittämi
nen ja ohjaaminen.

1.1.6 Lajijaostolla tarkoitetaan SAL:n liittohal
lituksen nimeämää organisaatiota, joka 
vastaa ao. lajiryhmän kilpailu ja harras
tustoiminnan kehittämisestä.
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1.1.7 Aluejaostolla tarkoitetaan liiton alueellis
ta organisaatiota.

1.1.8 Seuralla tarkoitetaan liiton jäsenseuraa.
1.1.9 Järjestäjällä tarkoitetaan kilpailun järjes

täjää, jona voi toimia seura, seurayhtymä, 
aluejaosto, lajijaosto tai liitto (katso 2.3.1).

1.1.10 Vetoomusjurylla tarkoitetaan ylintä kil
pailusta tehdyistä vastalauseista päättä
vää elintä.

 Vetoomusjuryn kokoonpano ja tehtävät 
on määritelty liitteessä L.1.5.2. SMkil
pailuihin pitää aina nimetä vetoomusjury. 
Myös muihin kilpailuihin voidaan järjestä
jän harkinnan mukaan nimetä vetoomus
jury. Mikäli vetoomusjuryä ei ole kilpailuun 
nimetty, toimii vetoomusjurynä kilpailu
valiokunta. Vetoomusjuryn päätöksestä ei 
voi valittaa.

1.1.11 Jurylla tarkoitetaan kilpailupaikalla järjes
täjien ja kilpailijoiden toimintaa valvovaa 
elintä.

 Juryn kokoonpano ja tehtävät on määritel
ty niiden lajien lajisäännöissä, joissa jurya 
käytetään.

 Jokaiseen 1.3.1.1 ja 1.3.1.2 tason kilpai
luun on nimettävä jury.

1.1.12 Kilpailun johdon muodostavat kilpailun 
johtaja, ammunnan johtajat, tulospalvelun 
vastaava sekä viestintävastaava.
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1.2  Henkilöt
1.2.1  Kilpailijalla tarkoitetaan ampumakilpai

luun ilmoitettua urheilijaa.

1.2.2  Kilpa-ampujalla tarkoitetaan henkilöä, 
joka on solminut lisenssisopimuksen liiton 
kanssa. Muista ampujista käytetään yh
teisnimitystä harrasteampuja.

1.2.3  Huippuampujalla tarkoitetaan ISSFla
jeissa sarjojen N20, M20, N ja M urheili
jaa, ja eiISSFlajeissa sarjojen N20, Y20, 
N ja Y urheilijaa, joka on valittu SAL:n val
mennusryhmiin tai on valittu edustamaan 
SAL:oa kahden viimeksi kuluneen lisens
sikauden aikana. 

1.2.4 Edustusampujalla tarkoitetaan urheili
jaa, joka on valittu edustamaan liittoa tai 
solminut urheilijasopimuksen lii ton kans
sa.

1.2.5  Huoltajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on 
sidoksissa kilpailijoihin joukkueenjohtaja
na, valmentajana, neuvojana, huoltoteh
tävien kautta (esimerkki: autonkuljettaja) 
tai kannustajana (esimerkki: nuorten van-
hemmat).

1.2.6  Kilpailun seuraajalla tarkoitetaan hen
kilöä, joka toimii yleisönä, kutsuvieraana 
tai mediapalvelujen piirissä (esimerkki: 
toimittaja, valokuvaaja).
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1.2.7 Teknisellä asiantuntijalla (TA) tarkoite
taan kilpailun järjestelyjä ja sääntöjen nou
dattamista valvovaa ja ohjaavaa henkilöä, 
jonka nimeää järjestämisluvan myöntäjä. 
Tekniseksi asiantuntijaksi ei saa nimetä 
järjestävän seuran jäsentä. Teknisen asi
antuntijan tulee olla kansallinen ylituoma
ri.

 TA:n tehtävistä on säädetty TA:n toiminta
ohjeissa (liite 4).

1.2.8 Toimitsijalla tarkoitetaan toimitsijatehtä
vissä olevia henkilöitä sekä kilpailupaikal
la olevaa järjestävän järjestön jäsenhenki
löä, joka ei ole kilpailija, huoltaja tai kilpai
lun seuraaja. Toimitsijoiden tehtävistä ja 
pätevyysvaatimuksista on säädetty SM ja 
arvokilpailujen järjestämisohjeissa (liite 1) 
sekä lajikohtaisesti lajisäännöissä. 

1.3  Ampumakilpailut
1.3.1 Kilpailutoiminnan tasot ovat:
1.3.1.1 Kansainvälinen taso  Kansainvälisiltä 

liitoilta anottavat kilpailut:

1.3.1.1.1 OLkilpailut, Paralympiakilpailut

1.3.1.1.2 MMkilpailut

1.3.1.1.3 EMkilpailut

1.3.1.1.4 PMkilpailut
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1.3.1.1.5 Kansainvälisiltä liitoilta anottavat GP ja 
Cupkilpailut

1.3.1.1.6 Muut kansainvälisiltä liitoilta anottavat kil
pailut

1.3.1.2 Kansallinen taso  Suomen Ampuma
urheiluliitolta sekä sen laji tai aluejaostol
ta anottavat kilpailut

1.3.1.2.1 Kilpailuvaliokunnalta anottavat kilpai-
lut:

1.3.1.2.1.1 ISSFlajien (kts. 1.3.5) SMkilpailut.

1.3.1.2.1.2 ISSFlajien ennätyskelpoiset kilpailut.

 Nämä kilpailut ovat aina avoimia, sekä 
kansainvälisiä.

1.3.1.2.1.3 Muut kilpailuvaliokunnalta anottavat kil
pailut

 Näitä voivat olla esim. ISSFlajien maaot
telut, ennätyskelpoiset cupkilpailut sekä 
ennätyskelpoiset sarjakilpailut.

 Kilpailuvaliokunnalta anotaan myös kaik
ki kokeiluluontoiset kilpailut sekä sellai
set ISSFlajien kilpailut, joissa ammutaan 
normaalista kilpailusäännöistä poikkeava 
laukausmäärä pl. kohdassa 1.3.1.3 maini
tut paikallisen tason kilpailut.

 Kokeiluluontoinen kilpailu on kilpailu, joka 
laukausmäärältään, sarjajaoltaan, kilpai
lumuodoltaan ja/tai järjestelyiltään poikke
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aa normaalista kilpailusta ja jonka järjes
tämisellä on tarkoitus selvittää kyseisen 
kilpailuformaatin mielekkyys ja soveltu
vuus SAL:n kilpailujärjestelmään. 

1.3.1.2.2 Lajijaostolta anottavat kilpailut:
1.3.1.2.2.1 EiISSFlajien (kts 1.3.6) SMkilpailut.

1.3.1.2.2.2 EiISSFlajien ennätyskelpoiset kilpailut 
tai näitä vastaavat kilpailut lajeissa, joissa 
ei noteerata ennätyksiä.

 Nämä kilpailut ovat aina avoimia, sekä 
kansainvälisiä.

1.3.1.2.2.3 EiISSFlajien alueelliset mestaruuskilpai
lut.

1.3.1.2.2.4 EiISSFlajien avoimet aluekilpailut.

1.3.1.2.2.5 Muut lajijaostolta anottavat kilpailut.

 Näitä voivat olla esim. eiISSFlajien maa
ottelut, cupkilpailut sekä sarjakilpailut.

1.3.1.2.3 Aluejaostolta anottavat kilpailut 
(alueel linen taso):

1.3.1.2.3.1 Alueelliset mestaruuskilpailut ISSF:n la
jeissa.

1.3.1.2.3.2 Avoimet aluekilpailut ISSF:n lajeissa.

1.3.1.2.3.3 Muut aluejaostolta anottavat kilpailut.

 Näitä voivat olla esim ISSFlajien ei ennä
tyskelpoiset sarja ja Cupkilpailut.
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1.3.1.3 Paikallinen taso  kilpailut, joihin ei tarvit
se järjestämislupaa:

1.3.1.3.1 Seuran jäsentenväliset kilpailut.

1.3.1.3.2 Enintään kolmen seuran väliset kilpailut.

1.3.1.3.3 Seuran järjestämät kunnan mestaruus
kilpailut tai kuntaottelut, jossa osallistujat 
edustavat kuntaansa, ei seuraansa.

1.3.1.3.4 Seuran järjestämät kilpailut ulkopuolisille 
tahoille.

 Näitä ovat esim. yrityksille ja metsästys
seuroille järjestetyt kilpailut.

1.3.1.3.5 Leiri ja näyttökilpailut, jotka ovat tarkoi
tettu vain liiton, lajijaoston tai aluejaoston 
valmennusryhmille.

1.3.1.3.6 Sellaiset ei ennätyskelpoiset sarja ja 
Cupkilpailut, jotka toteutetaan kotiratakil
pailuina, jossa osallistujat kilpailevat omil
la kotiradoillaan.

1.3.2  Arvokilpailuina pidetään kansainvälisen 
tason kilpailuja ja SMkilpailuja (1.3.1.1  
1.3.1.2.1.1).

1.3.3 Valinta-, näyttö- ja katsastuskilpailulla 
tarkoitetaan sellaista myönnettyä ennä
tyskelpoista tai muuta kilpailua, jota liitto
hallitus, valmennuksen johto tai lajijaosto 
erikseen nimeää kilpailuksi, jolla valitaan 
kansainväliseen tai muuhun kilpajoukku
eeseen urheilijoita. (katso myös 1.3.1.3.5). 
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1.3.4 Sarjalla tarkoitetaan näissä säännöissä 
kilpailussa käytettävää ikään tai taitota
soon perustuvan sarjajaon mukaista kil
pailusarjaa.

1.3.5 ISSF-lajeilla tarkoitetaan kaikkia kivää
rin, pistoolin ja liikkuvan maalin lajeja sekä 
haulikon osalta muita paitsi sportinglaje
ja.

1.3.6 Ei-ISSF-lajeilla tarkoitetaan kaikkia si
luetin, practicalin, mustaruudin ja kasa
ammunnan lajeja sekä haulikon osalta 
sportinglajeja.

1.3.7 Lajiryhmällä tarkoitetaan samantapais
ten lajien lajikokonaisuutta. SAL:lla on 
kahdeksan lajiryhmää: kivääri, pistooli, 
haulikko, liikkuva maali, siluetti, practical, 
mustaruuti ja kasaammunta. Samassa 
lajiryhmässä voi olla sekä ISSF että ei
ISSFlajeja.

1.4  Sopimukset
1.4.1 Antidopingsäännöstö
 Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n anti

dopingsäännöstö muodostuu kulloinkin 
voimassa olevasta Suomen Urheilun 
Eettisen Keskuksen SUEK ry:n vahvista
masta antidopingsäännöstöstä (Suomen 
antidopingsäännöstö), kansainvälisen 
lajiliiton ja kansallisen lajiliiton antido
pingsäännöstöstä ja määräyksistä sekä 
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Kansainvälisen Olympiakomitean antido
pingsäännöstöstä sekä Kansainvälisen 
Paralympiakomitean (IPC) antidoping
säännöstöstä.

 Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK 
ry julkaisee internetsivuillaan vuosittain 
“Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” 
– luetteloa, joka perustuu Maailman An
tidopingtoimiston (WADA) julkaisemaan 
luetteloon urheilussa kielletyistä lääke
aineista ja menetelmistä. Kyseinen luet
telo, ajan tasalla olevin päivityksin, löytyy 
SUEK:n internetsivustolla osoitteessa 
www.suek.fi.

 Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat ovat 
velvollisia noudattamaan ja tuntemaan 
yleisesti urheilussa ja ampumaurheilussa 
erityisesti sovellettavat voimassa olevat 
antidopingsäännöstöt ja säännöt. Antido
pingsäännöt ja määräykset ovat kohdas
sa 2.5.

1.4.2  Järjestämislupa 
 on luvan myöntäjän ja järjestäjän välinen 

sitoumus, jolla luvan myöntäjä sitoutuu 
julkaisemaan kilpailukutsun ja kilpailun 
tulokset siitä erikseen säädetyin ehdoin. 
Järjestäjä sitoutuu luvan saatuaan järjes
tämään luvassa mainitun kilpailun sään
töjä sekä kilpailuun liittyviä määräyksiä ja 
ohjeita noudattaen.
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1.4.2.1 Kilpailujen järjestäminen ilman lupaa
 Sellaisen kilpailun järjestäminen ilman lu

paa, jonka järjestämiseen tämän säännön 
mukaan vaaditaan lupa on kiellettyä ja 
johtaa kohdan 1.8. mukaiseen rangaistus
menettelyyn. 

1.4.2.2 Luvattomaan kilpailuun osallistuminen
 Sellaiseen kilpailuun osallistuminen 

(1.4.2.1), jonka liitto on kieltänyt voi johtaa 
kohdan 1.8 mukaiseen rangaistusmenet
telyyn.

1.4.2.3 SM-kilpailumääritteen käyttö 
 SAL:n alaisessa kilpailutoiminnassa on 

määritteet SM, SMkilpailu ja suomen
mestaruuskilpailu varattu virallisille, tä
män 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 SMkilpailu” 
tms., jolla annetaan ymmärtää, että kilpai
lulla olisi tasoaan virallisempi status.

 Kilpailuvaliokunta voi antaa luvan määrit
teen poikkeavalle käytölle SMkilpailuihin 
kiinteästi yhteydessä olevalle kilpailulle 
kuten SMkarsintakilpailu, esiSM, tms.
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1.4.3 Järjestämissopimus 
 on liiton ja järjestäjän välinen sopimus 

kilpailun järjestämisestä. Järjestämisso
pimuksena toimii normaalisti hyväksytty 
järjestämislupaanomus.

 Erillinen sopimus voidaan solmia liiton tai 
järjestäjän vaatimuksesta, jos se katso
taan tarpeelliseksi.

1.4.4  Urheilijasopimus 
 on liiton ja liiton valmennus, edustus tai 

maajoukkueryhmään tai kansainväliseen 
arvokilpailuun tai sellaiseen kilpailuun, 
johon osallistuminen on rajoitettu ja liitto 
karsii ja lähettää urheilijoita, valitun kilpa
ampujan välinen sopimus, jolla säädetään 
ryhmään kuulumisesta tai kilpailuun osal
listumisesta johtuvia velvoitteita ja oikeuk
sia.

 Urheilijasopimus voi olla kertaluontoinen, 
esim. tiettyä kilpailua varten tai pidempi
aikainen.

1.4.5  Lisenssi 
 on liiton ja ampujan välinen sopimus, jol

la säädetään sopijapuolten oikeuksista ja 
velvoitteista kansallisessa kilpailutoimin
nassa. Kulloinkin voimassaolevat lisens
sisopimus ja vakuutusehdot löytyvät liiton 
internetsivuilta. Sopimuksella ampuja si
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toutuu noudattamaan liiton kilpailusääntö
jä ja saa oikeuden osallistua kansalliseen 
kilpailutoimintaan. Lisenssi on myös am
pujan tapaturmavakuutus. Sopimus astuu 
voimaan, kun ampuja maksaa sopimus
maksun ja se on määräaikainen. Lasten 
Kultahippuvakuutus rinnastetaan lisens
siin ja koskee tukisarjoja.

 Lisenssin voi lunastaa vain SAL:n jäsen
seuraan kuuluva urheilija. Lisenssiä lu
nastettaessa on urheilijan ilmoitettava se 
seura/ne seurat, jota/joita hän lisenssi
kaudella edustaa.

1.4.6 Sopimukset paikallisten ratojen tai tilojen 
haltijoiden, maanomistajien, tiekuntien ja 
asukkaiden kanssa ovat sopimuksia, joilla 
taataan kilpailun läpivieminen loukkaa
matta minkään osapuolen etuja. Tarvit
tavat sopimukset on pyrittävä tekemään 
kirjallisina.

1.4.7  Kilpailuun ilmoittautuminen 
 on järjestäjän sekä kilpailijan ja hänen 

seuransa välinen sopimus, jolla järjestäjä 
sitoutuu tarjoamaan kilpailijalle kilpailulle 
määriteltyjen sääntöjen mukaisen kilpai
lun ja jolla kilpailija sitoutuu noudattamaan 
kilpailun sääntöjä ja ohjeita sekä maksa
maan osallistumismaksun. Sopimuksen 
purkamisesta on säädetty kohdassa 3.5.
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 Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija myön
tää liitolle, alueelle, lajijaostolle, järjestä
jälle ja medialle oikeuden julkaista hänen 
kilpailutuloksensa sekä tallentaa tulos ur
heilutilastointia varten.

1.4.7.1 Jälki-ilmoittautuminen kilpailuun
 Kilpailun järjestäjä voi kilpailun ilmoittau

tumisajan päättymisen jälkeen hyväksyä 
kilpailuun jälkiilmoittautumisia. Etukäteen 
asiasta kilpailukutsussa ilmoitettuaan jär
jestäjällä on oikeus periä jälkiilmoittau
tuneilta korkeampi osallistumismaksu, 
joka voi olla enintään puolitoistakertainen 
(1,5x) normaaliin osallistumismaksuun 
nähden.

1.4.8  Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
 Jokaisella ampumaradalla, kiinteällä tai 

tilapäisellä, pitää olla pelastus ja turvalli
suussuunnitelma, joka on laadittu yhteis
työssä paikallisen pelastusviranomaisen 
kanssa.

1.5  Sääntöjen säätäminen ja voimaansaat-
taminen

1.5.1  Näiden sääntöjen voimassaolosta sekä 
muuttamisesta ja täydentämisestä päät
tää SAL:n liittovaltuusto.

1.5.2  Aloitteen näiden sääntöjen muuttamista 
ja täydentämistä voivat tehdä liittohallitus 
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tai sen asettamat asiantuntijaelimet sekä 
liittovaltuusto ja sen jäsenet tai liiton jär
jestösääntöjen mukaisessa järjestykses
sä liiton jäsen.

1.5.3  Liittohallitus tai sen valtuuttamat elimet 
voivat täydentää näitä sääntöjä antamalla 
kilpailun järjestäjää ja kilpailijoita koskevia 
teknisluontoisia ohjeita ja suosituksia (esi-
merkki: tulkkauslaitteiden hyväksyminen 
tai ratoja koskevat vaatimukset järjestä-
mislupia myönnettäessä). Ohjeet ovat si
tovuudeltaan sääntöluontoisia.

1.5.4  Lajisääntöjen voimaan astumisesta, voi
massaolosta sekä muuttamisesta ja täy
dentämisestä päättää liittohallitus.

1.5.5  Sääntömuutoksista ja täydennyksistä tie
dotetaan liiton jäsenlehdessä sekä liiton 
internetsivuilla, jonka jälkeen ne katso
taan tulleen yleiseen tietoon. Ajan tasalla 
olevat säännöt julkaistaan liiton internetsi
vuilla.

1.6  Sääntöjen soveltaminen
1.6.1  Nämä säännöt ovat SAL:n kilpailutoimin

taa säätelevät säännöt. Ne ovat voimassa 
Suomessa tapahtuvassa kansallisen ta
son ampumaurheilutoiminnassa (1.3.1.2) 
kaikissa ISSF:n lajeissa ja soveltuvin osin 
muissa SAL:n lajeissa. Kansainvälisen 
tason kilpailutoiminnassa (1.3.1.1) nou
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datetaan kyseessä olevan kansainvälisen 
liiton sääntöjä. Myös paikallisen tason kil
pailutoiminnassa (1.3.1.3) voi daan näitä 
sääntöjä soveltuvin osin käyttää. 

1.6.2  Jos näiden sääntöjen ja mahdollisten eri
kielisten käännösten välillä syntyy tulkin
taeroja, niin suomenkielinen alkuperäis
teksti katsotaan määrääväksi.

1.6.3 Säännöt koskevat ampumaurheilun paris
sa toimivia järjestöjä (katso 1.1.3–1.1.12) 
ja kohdassa 1.2 mainittuja henkilöitä.

1.6.4 Järjestäjän kilpailuohjeet täydentävät näi
tä sääntöjä paikallisten olosuhteiden vaa
timassa laajuudessa.

1.6.5 Näitä yleissääntöjä suositellaan käytet
täväksi soveltuvin osin myös paikallisen 
tason ampumakilpailuissa.

1.7  Sääntöjen toimeenpano
1.7.1 Sääntöjen toimeenpanooikeus on liitto

hallituksella, kilpailuvaliokunnalla, liiton 
toimistolla, alue ja lajijaostolla, kilpailun 
järjestäjällä, kilpailun TA:lla, kilpailun joh
dolla sekä seuralla.

1.8  Seuraamukset sääntörikkomuksista
1.8.1  Seuraamusmuodot sääntörikkomuksista 

on lueteltu SAL:n kurinpitosäännöissä. 
Seuraamuksia voidaan antaa kilpailijalle, 
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järjestäjälle, toimitsijalle, huoltajalle, val
mentajalle, katsojalle. Seuraamus voi olla 
yksittäiselle henkilölle tai jäsenyhdistyk
selle.

1.8.2  Seuraamukset voivat olla kertaluontoi
sia (esim. hylkääminen, mitätöiminen, 
rangaistusmaksu, ennätys, luokitus tai 
mestaruusarvon poistaminen kilpailulta 
tai sarjalta), määräaikaisia (esim. toimin
takielto, kilpailukielto, järjestämiskielto tai 
edustusoikeuden epääminen) tai pysyviä 
(elinikäinen kilpailu tai toimintakielto, lii
tosta erottaminen).

1.8.3  Määräaikaisten rangaistusten kesto mää
räytyy kulloinkin käytettävän kurinpito
säännöstön mukaan. Dopingrikkomusten 
osalta noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevia Suomen antidopingsääntöjä kos
kien rangaistuksia ja niiden kestoja (kts. 
myös kohta 2.5).

1.8.4  Kielto ja epäämisrangaistukset ovat voi
massa rangaistusta koskevan päätök
sen antamisesta lähtien. Määräaikaisen 
rangaistuksen alkamisajankohta voidaan 
kuitenkin määrätä siirrettäväksi myöhem
mäksi, jos se muuten osuisi sellaiseen 
ajankohtaan, että rangaistus käytännössä 
menettäisi merkityksensä joko osittain tai 
kokonaan. 
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1.8.5 Määräaikaisista ja pysyvistä rangaistuk
sista sekä sakkorangaistuksista päättää 
aina liiton toimintasäännöissä mainittu 
kurinpitovaltaa käyttävä taho lajijaoston, 
kilpailuvaliokunnan tai liittohallituksen 
esityksestä liiton kurinpitosääntöjen mu
kaisesti. Epäillyissä dopingrikkomuksis
sa kurinpitovaltaa käyttää voimassa ole
vassa Suomen antidopingsäännöstössä 
mainittu kurinpitoelin. Kurinpitovaltaa va
kavissa eettisissä rikkomuksissa käyttää 
urheilujärjestöjen yhteinen kurinpitoelin. 
Näillä tahoilla on omat kurinpitosääntön
sä, joihin SAL ja liiton kurinpitosääntöjen 
soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yh
teisöt sitoutuvat.

2 OIKEUSSÄÄNNÖKSET

2.1  Jäsenyys ja osallistumisoikeus
2.1.1 Kansalliseen kilpailutoimintaan osallistu

valta seuralta edellytetään seurailmoituk
sen palauttamista ja jäsenmaksun suoritta
mista liiton toimintasääntöjen mukaisesti.

2.1.2  Jokaisella on oikeus liittyä seuran jäse
neksi seuran sääntöjen edellyttämässä 
järjestyksessä. Seuralla on oikeus rajoit
taa jäseneksi pääsyä säännöissään mai
nituin perustein. Henkilö voi yhtä aikaa 
olla jäsenenä useammassa seurassa.
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2.1.3  Jokaisella on oikeus osallistua kansalli
seen ampumaurheilutoimintaan edelly
tystensä mukaan liiton toimintasääntöjen 
mukaisesti. Kilpailutoiminnassa osallistu
mista voidaan kuitenkin rajoittaa taidon, 
iän ja sukupuolen perusteella.

2.1.4  Kansallisen tason kilpailutoimintaan osal
listuvan tulee olla liiton jäsenseuraa edus
tava kilpaampuja, ja hänen on kilpailupai
kalla esitettävä voimassa oleva edusta
mansa seuran/edustamiensa seurojen ni
missä oleva lisenssi kilpailun järjestäjälle. 
Ilmoittautuessaan hänen on ilmoitettava 
edustamansa seura sekä muut järjestäjän 
kilpailukutsussa pyytämät tiedot.

2.2  Edustusoikeus
2.2.1  Edustusoikeudella tarkoitetaan kilpailu

edustusta ja se on sidoksissa kilpailukau
teen.

 Ampumaurheilun kilpailukausi ja lisenssi
kausi on kalenterivuosi 1.1.31.12.

2.2.2  Kilpailija voi saman kalenterivuoden ai
kana edustaa lajiryhmittäin (katso 1.3.7) 
vain yhtä seuraa.

 Edustusseura määräytyy sen mukaan, 
mitä seuraa ampuja ensimmäisen ker
ran kansallisen ja alueellisen tason (kts. 
1.3.1.21.3.1.2.3.3) kilpailussa kilpailu
kaudella edustaa. 
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2.2.3 Kahta tai useampaa seuraa eri lajiryh
missä edustavan ampujan on ilmoitettava 
seurat ja lajiryhmät liiton toimistoon ennen 
kuin edustaa ensimmäisen kerran ko. laji
ryhmässä seuraa.

2.2.4 Lisenssiä lunastaessa on kilpaampujan 
ilmoitettava edustamansa seura/seurat. 
Edustusseuran vaihdosta on ilmoitettava 
liiton toimistoon.

2.2.5 Ampuja voi riippumatta edustamastaan 
seurasta, edustaa kotimaataan kansain
välisissä edustustehtävissä. Edustaes
saan muuta maata kuin Suomea hän ei 
voi saavuttaa Suomen ennätyksiä.

2.2.6  Edustusoikeuden vaihdossa suomalaisen 
ja ulkomaisen seuran välillä noudatetaan 
sen maan sääntöjä, joiden alaista seuraa 
ampuja on viimeksi edustanut.

2.2.7  Liitto vastaa lisenssirekisterin ylläpidosta.

2.3  Järjestämisoikeus 
2.3.1  Kansallisen tason kilpailujen järjestä

misoikeus on ensisijaisesti kaikilla liiton 
jäsenseuroilla ja seurayhtymillä, toissijai
sesti aluejaostoilla ja lajijaostoilla sekä vii
me kädessä liitolla.

2.3.2 Kilpailun järjestämisluvan hakemisesta ja 
järjestämisoikeuksien myöntämisestä on 
säädetty erikseen kohdassa 3.2.
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2.4 Eettisesti moitteeton toiminta
2.4.1  Liiton jäsenen (seuran) ja ampujan on 

toimittava kaikessa ampumatoiminnassa 
Suomen lakia, suomalaisen urheilun eetti
siä periaatteita sekä reilun pelin sääntöjä 
(liite 6) noudattaen.

2.4.2 Alkoholi on ampumaurheilussa kielletty. 
Alkoholin nauttiminen sekä alkoholin vai
kutuksen alaisena esiintyminen kilpailu
alueella on kielletty. Kilpailualue käsittää 
taululinjan, ampumalinjan, toimitsijoille 
varatun tilan sekä katsomon.

2.4.2.1 Alkoholi ei kuulu kiellettyjen lääkeainei
den ja menetelmien listalle ampumaur
heilussa eikä sitä testata dopingtesteissä. 
Väärinkäytettynä alkoholi on vaarallista 
terveydelle ja aiheuttaa turvallisuusriskin 
ampumaradalla. Kilpailun johtajalla ja/
tai kilpailun juryllä on oikeus välittömästi 
sulkea kilpailusta pois sellainen urheilija, 
joka osoittaa merkkejä alkoholin tai huu
maavien aineiden vaikutuksen alaisena 
olemisesta. Vaikutuksen toteamiseen riit
tää puhallustesti (alkometrillä) ja/tai psy
komotorinen testi. Henkilö, joka esiintyy 
häiritsevästi, voidaan poistaa kilpailupai
kalta.

 Suomen lain mukaan henkilöä ei voida 
velvoittaa puhallustestiin muutoin kuin 
viranomaisen toimesta. Henkilön joka ei 



26

vapaaehtoisesti suostu puhallustestiin on 
muutoin pätevästi pystyttävä todistamaan, 
ettei ole alkoholin vaikutuksen alainen.

2.4.3 Tupakka ja alkoholituotteiden mainon
ta tai muu yhdistäminen kilpailutapahtu
maan on kielletty.

2.5 Antidopingsäännöt
2.5.1 Doping on ampumaurheilussa kielletty. 

2.5.2 Riippumatta siitä, onko jonkin lajiryhmän 
kansainvälisillä lajiliitoilla dopingsäännös
töä vai ei, noudatetaan kaikessa SAL:n 
alaisessa kilpailutoiminnassa kulloinkin 
voimassa olevaa Suomen Urheilun Eet
tisen Keskuksen SUEK ry:n vahvistamaa 
antidopingsäännöstöä (Suomen antido
pingsäännöstö), kansainvälisen liiton an
tidopingsäännöstöä ja määräyk siä sekä 
Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) 
että Paralympiakomitean (IPC) antido
pingsäännöstöjä. Liiton kilpailutoimintaan 
osallistuvat urheilijat ja urheilijoiden tuki
henkilöt ovat velvollisia tutustumaan voi
massa oleviin antidopingsäännöstöihin.

2.5.3 Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat ovat 
velvollisia noudattamaan ja tuntemaan 
yleisesti urheilussa ja ampumaurheilussa 
erityisesti sovellettavat voimassa olevat 
antidopingsäännöstöt ja säännöt. Suo
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men Ampumaurheiluliiton Antidopinigoh
jelma on luettavissa liiton nettisivuilla.

2.5.4 Kaikki SAL:n alaiseen kilpailutoimintaan 
osallistuvat urheilijat ja kilpailulisenssin 
lunastaneet urheilijat ovat dopingtestauk
sen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulko
puolella.

2.5.5 Kohdan 2.5.1 valvomiseksi voidaan tehdä 
dopingtestejä Suomen antidopingsään
nöstön edellyttämässä laajuudessa missä 
ja milloin tahansa.

2.5.6 Dopingrikkomukset
 Dopingrikkomukset ja niistä määrättä

vät seuraamukset on määrätty kohdassa 
2.5.2 mainitussa antidopingsäännöstöis
sä. Dopingrikkomuksia ovat Suomen anti
dopingsäännöstön mukaan mm.:

  Kielletty aine tai näyttö kielletyn mene
telmän käytöstä urheilijan elimistöstä 
otetussa näytteessä.

  Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö 
tai käytön yritys.

  Kieltäytyminen dopingtestistä.

  Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvel
vollisuuden laiminlyönti.

  Dopingvalvonnan tai testin manipu
lointi ja sen yritys.
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  Dopingaineiden hallussapito.

  Dopingaineiden ja menetelmien levit
täminen.

  Dopingin edistäminen.

2.5.7 Dopingrikkomuksesta koituvat seuraa-
mukset

2.5.7.1 Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä 
seuraamuksena mm.:

  Kilpailutuloksen mitätöinti.

  Urheilutapahtuman tulosten hylkäämi
nen.

  Urheilun toimintakielto.

  Kirjallinen varoitus.

2.5.7.2 Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyt
tää voimassa olevassa Suomen antido
pingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. 
Sen asemesta, tai sen lisäksi kansainvä
linen lajiliitto voi päättää dopingrikkomuk
sesta määrättävästä seuraumuksesta ja 
muista kurinpitotoimista edellä mainituis
sa antidopingsäännöstöissä, säännöissä 
ja sääntöjä alemman asteisissa määräyk
sissä vahvistetulla tavalla.

 Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija 
tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaa
maan dopingrikkomuksella aiheuttaman



29

sa vahingon urheiluseuralleen, lajiliitolle 
sekä kansainväliselle liitolle.

2.5.8 Antidopingsopimuksista ja valistuksesta 
on säädetty kohdassa 1.4.1. 

2.6  Urheilullinen tasapuolisuus
2.6.1  Kilpailun järjestäjä, TA, sekä jury on vel

vollinen, jokainen oman tehtävänsä mää
räämässä laajuudessa, huolehtimaan ur
heilullisen tasapuolisuuden toteutumises
ta.

2.6.2 Järjestäjän on kilpailua toteuttaessaan 
taattava kilpailijoille urheilullinen tasapuo
lisuus.

2.7  Käyttäytyminen
2.7.1  Kaikki ampumaurheilun parissa mukana 

olevat ovat omalta osaltaan velvollisia yl
läpitämään rehtiä urheiluhenkeä.

2.7.2  Kilpailijat, tuomarit, toimitsijat, valmenta
jat, huoltajat sekä kilpailun seuraajat ovat 
velvollisia käyttäytymään tahdikkaasti toi
siaan kohtaan.

2.8 Mainonta ja sponsorointi
2.8.1 Suomessa järjestettävässä kansainväli

sessä kilpailutoiminnassa noudatetaan 
kulloinkin kyseessä olevan kansainväli
sen lajiliiton sääntöjä sekä SAL:n hallituk
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sen vahvistamia mainos ja sponsoroin
tisäädöksiä kansainvälisessä kilpailutoi
minnassa. 

2.8.2 Kansallisessa kilpailutoiminnassa ei ole 
rajoituksia valmistajan tavaramerkkien ja 
yhteistyökumppaneiden tuotemerkkien 
käytölle urheilijoiden ja joukkueiden toi
mitsijoiden henkilökohtaisessa varustuk
sessa seuraavia poikkeuksia lukuun otta
matta. Kiellettyjä mainoksia ovat mm.:
 alkoholi ja tupakkamainokset
 huumaus ja dopingainemainokset
 epäsiveelliset mainokset
Katso tarkemmin liite 13.

2.8.3 Kohdassa 2.8.2 mainittu oikeus koskee 
ainoastaan urheilijoiden ja joukkuetoimit
sijoiden henkilökohtaisia varusteita. Mai
nostaulujen, lakanoiden, lippujen ja 
raken teiden pystyttäminen kilpailupaikal
le sekä muu mainonta ja myynninedistä
minen sekä näistä päättäminen on kilpai
lujärjestäjän yksinoikeus. 

3  KILPAILUN EDELLYTYKSET

3.1  Yleiset edellytykset
3.1.1 Kilpailutapahtumasta vastaa järjestäjä.

3.1.2 Kilpailun suunnittelussa on otettava huo
mioon liiton ympäristöohjelma.
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3.1.3 Järjestäjä on velvollinen selvittämään ja 
anomaan paikallisilta viranomaisilta kil
pailun läpiviemiseen vaadittavat luvat 
sekä saattamaan pelastautumis ja tur
vallisuussuunnitelma ajan tasalle (katso 
1.4.8).

3.1.4 Järjestäjän on kilpailua suunnitellessaan 
huomioitava mitä kohdissa 1.3 ja 1.4 on 
mainittu.

3.1.5 Ampumakilpailua ei saa järjestää sellai
sissa oloissa, joissa kilpailijoille, toimitsi
joille, kilpailun seuraajille tai ulkopuolisille 
henkilöille tai omaisuudelle aiheutuu il
meinen onnettomuus tai vahinkovaara.

3.1.6 Kilpailun on tilojen ja tekniikan osalta vas
tattava kilpailun tarpeita. Arvokilpailuille 
(1.3.2) asetetut vaatimukset on määritel
ty säännöissä sekä järjestelyohjeissa ja 
 sopimuksissa.

3.2  Kilpailun järjestämisluvat ja lupamak-
sut

3.2.1 Kansainvälisiltä liitoilta anottavien kan
sainvälisten kilpailujen (katso sääntö 
1.3.1.1), hakemisesta päättää liittohalli
tus. Näitä kilpailuja ovat esim. MM, EM, 
MC, ja PMkilpailut. Esityksen kansainvä
lisen arvokilpailun hakemisesta voi tehdä 
liiton jäsenseura, laji tai aluejaosto.
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3.2.2 SM-kilpailujen hakeminen ja myöntä-
minen

 ISSF:n lajien Suomen Mestaruuskilpailut 
myöntää kilpailuvaliokunta ellei liittohalli
tus ole päättänyt pitää vastuulleen kuu
luvan SMkilpailujen järjestämislupien 
myöntämisen itsellään (Kts. liite 15). 

 Ei ISSFlajien, ml. sportinglajit, osalta SM
järjestämisluvat myöntää ao. lajijaosto, el
lei hallitus ole päättänyt muuta menettelyä 
(ks. liite 15).

3.2.2.1 Järjestämislupahakemus
 Lajiryhmissä kivääri, pistooli, liikkuva 

maali ja haulikko järjestämislupa haetaan 
kahdessa vaiheessa; alustavalla lupaha
kemuksella eli ennakkohakemuksella ja 
varsinaisella järjestämislupahakemuksel
la. Tällä hakumenettelyllä on tarkoitus yl
läpitää lajiryhmittäin aina neljän vuoden 
kilpailukalenteria, jossa mitä lähemmäksi 
kilpailun pitoaika tulee, sitä täydellisem
mät tiedot kilpailusta on kilpailukalente
rissa. Ennakkohakemus ja varsinainen 
hakemus tulee tehdä liiton internetsivujen 
kautta.

 Lajiryhmissä practical, mustaruuti, kasa
ammunta ja siluetti tätä järjestelmää voi
daan noudattaa sovelletusti.
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3.2.2.2 Alustava järjestämislupahakemus
 Ennakkohakemukset lajiryhmissä kivää

ri, 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 toimite
taan lajijaoston kilpailupäällikölle, lajijaos
ton 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

3.2.2.3 Ennakkohakemusten käsittely
 Ennakkohakemukset käsitellään vain ha

kuajan umpeuduttua.

 Liiton toimisto toimittaa ao. lajijaostolle 
ajoissa tulleet ennakkohakemukset kä
sittelyä varten. Lajijaoston tehtävänä on 
tulleiden hakemusten pohjalta laatia kil
pailuvaliokunnalle perusteltu ehdotus ha
kuvuoden alustavasta SMkilpailukalente
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rista oman lajiryhmänsä osalta. Mikäli sa
moissa SMkilpailuissa on eri lajiryhmien 
lajeja, laativat nämä lajiryhmät yhdessä 
esityksen kilpailukalenteriksi.

 Ehdotus hakuvuoden kalenteriksi tulee 
laatia ajoissa tulleiden ennakkohakemus
ten pohjalta. Mikäli jollekin lajille ja/tai 
sarjalle ei ole tullut ennakkohakemuksia, 
on lajijaoston pyrittävä löytämään kysei
selle lajille/sarjalle järjestäjä parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Myöhään tulleita tai 
erikseen pyydettyjä hakemuksia voidaan 
huomioida vain mikäli ajoissa tulleita ha
kemuksia ei ole tai perustelluista syistä 
kyseistä kilpailua ei voida myöntää yhdel
lekään hakijalle. Yksittäisten lajien ja/tai 
kilpasarjojen sovittaminen eri hakijoiden 
kesken on mahdollista.

 Laatiessaan ehdotusta kilpailukalenterik
si, lajijaoston on huomioitava mm.:

  järjestäjän kyky järjestää SMkilpailuja.

  rata ym. puitteet ehdotetulla kilpailu
paikalla. Painoarvoa pitää luotilajeissa 
antaa järjestäjän mahdollisuudelle jär
jestää kilpailut elektronisilla taululaitteil
la.

  mahdolliset järjestäjän juhlavuodet, 
sekä muut huomioitavat tapahtumat ja 
kehityshankkeet.
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  alueellinen tasapuolisuus, ottaen huo
mioon myös aiemmille vuosille myön
netyt SMkilpailut.

  vuosittain toistuvien ennätyskelpoisten 
kilpailujen pitoajat sekä tiedossa olevat 
kansainväliset arvokilpailut.

 Lajijaosto toimittaa ehdotuksensa lajiryh
mänsä kilpailukalenteriksi perusteluineen 
kilpailuvaliokunnalle marraskuun alkuun 
mennessä. Mikäli lajiparlamentti järjeste
tään ennen sitä, tulee lajijaoston esitellä 
ehdotuksensa siellä.

 Kilpailuvaliokunta käsittelee lajijaostojen 
ehdotukset ja toimittaa liittohallitukselle 
hyväksyttäväksi ehdotuksensa yhdiste
tyksi kilpailukalenteriksi.

 Liitohallitus pyrkii vahvistamaan kilpailu
kalenterin joulukuun kokouksessaan.

 Liiton toimisto ilmoittaa hallituksen käsit
telyn jälkeen hakijoille hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä, jonka jälkeen järjestämis
lupamaksut tulevat maksettavaksi.

 Mustaruudin, siluetin, kasaammunnan ja 
practicalin osalta lajijaostot käsittelevät 
kalentereitaan ja myöntävät järjestämislu
vat. Lajijaostojen on kuitenkin informoita
va kilpailuvaliokuntaa kilpailukalentereis
taan vuosittain joulukuun alkuun mennes
sä.
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3.2.2.4 Hakemusten täydentäminen
 Ennakko hakemukset pitää täydentää vii

meistään 30.9. kaksi vuotta ennen kilpai
lun järjestämisvuottavarsinaisella järjestä
mislupahakemuksella.

 Hakemusten täydentämisen aikarajan jäl
keen lajijaostot tekevät tarkennetun ehdo
tuksen lajiryhmiensä kilpailuajankohdiksi 
kahden vuoden kuluttua järjestettäville 
kilpailuille. Tämä tehdään samassa yh
teydessä kun laaditaan kohdan 3.2.2.1 
mukainen alustava SMkilpailukalenteri 
neljän vuoden kuluttua järjestettäville SM
kilpailuille. Tämän tarkennetun kalente
rin käsittely etenee samalla tavalla kuin 
alustavan kalenterin käsittely kohdassa 
3.2.2.2. 

 Liittohallitus pyrkii vahvistamaan tarken
netut ajat joulukuun kokouksessaan.

 Mustaruudin, siluetin, kasaammunnan ja 
practicalin osalta lajijaostot vahvistavat 
itse tarkennetut ajankohdat. Lajijaostojen 
on kuitenkin informoitava kilpailuvaliokun
taa kilpailukalentereidensa tarkennuksista 
vuosittain joulukuun alkuun mennessä.

3.2.2.5 Järjestämisluvan peruuttaminen
 Järjestäjä voi itse peruuttaa hänelle myön

netyn SMkilpailun järjestämisluvan ilmoit
tamalla siitä järjestämisluvan myöntäjälle.
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 Mikäli järjestäjä peruuttaa myönnetyn SM
kilpailun järjestämisluvan, annetaan kilpai
lun järjestäminen toiselle järjestäjälle. Jos 
peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 
30.9 kaksi vuotta ennen kilpailun pitovuot
ta (varsinaisen järjestämislupahakemuk
sen määräaika) järjestämislupamaksua 
ei palauteta ellei kyse ole viranomaisten 
toimenpiteistä johtuvasta peruutuksesta.

 Järjestämisluvan myöntäjä voi peruuttaa 
SMkilpailun järjestämisluvan ellei täyden
nyskehotuksesta huolimatta, kohtuullisen 
ajan kuluttua järjestämisluvan täydentä
misen määräajasta, saa vaadittavia täy
dennystietoja.

 Järjestämisluvan myöntäjä voi peruuttaa 
myönnetyn SMkilpailun järjestämisluvan, 
jos on ilmeistä, ettei järjestäjä pysty järjes
tämään kilpailua tarkoituksenmukaisesti 
tai olosuhteet ovat muuttuneet sellaisik
si, ettei kilpailun järjestäminen kyseisellä 
kilpailupaikalla ole tarkoituksenmukaista 
eikä järjestäjällä ole osoittaa sopivaa paik
kaa. Järjestäjä ei esim. ole vakuutuksis
taan huolimatta hankkinut käyttöön elekt
ronisia taululaitteita.

 Järjestämisluvan myöntäjä voi myös pe
ruuttaa myönnetyn SMkilpailun järjestä
misluvan jos järjestäjä on järjestänyt aiem
min myönnetyn SMkilpailun moitittavasti 
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ja on todennäköistä, ettei järjestäjä tule 
korjaamaan laiminlyöntejään riittävästi.

 SMkilpailun järjestämislupa perutaan jos 
järjestäjälle on SAL:n liittohallituksen toi
mesta langetettu kilpailujen järjestämis
kielto, jonka kiellon aikana kilpailu on tar
koitus järjestää.

 Järjestämisluvan myöntäjän peruuttaes
sa kilpailun järjestämisluvan yllä olevista 
syistä, lupamaksua ei palauteta.

 SM ja muiden kilpailujen muu peruutta
minen, keskeyttäminen ja mitätöiminen 
katso kohta 3.4.

3.2.3 Suomessa järjestettävät ISSF:n lajien en
nätyskelpoiset kilpailut sekä muut kohdan 
1.3.1.2.1 ISSF:n lajien kilpailut myöntää 
hakemuksesta kilpailuvaliokunta. Kilpai
lujen järjestämislupahakemukset tulee 
jättää liiton internetsivujen järjestämislu
pajärjestelmän kautta noudattaen samaa 
menettelyä kuin SMkilpailujen osalta. 
Kilpailujen järjestämislupaa voidaan kui
tenkin hakea myös myöhemmin. Järjes
tämislupia myönnettäessä noudatetaan 
sovelletusti samaa menettelyä kuin SM
kilpailujen osalta.

 EiISSFlajien osalta järjestämisluvat 
myöntää ao. lajijaosto. Jaostojen on toimi
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tettava tiedot myöntämistään kilpailuista 
liiton toimistolle välittömästi.

3.2.4 ISSFlajien AMkilpailuluvat tulee hakea 
omalta aluejaostolta:

 30.4. mennessä kilpailut ajalle 1.10.–31.3.
 30.9. mennessä kilpailut ajalle 1.4.–30.9.

 Muiden alueellisten ISSF:n lajien kilpai
lujen luvat myöntää se aluejaosto, jonka 
alueella kilpailu järjestetään. Jos kilpailun 
järjestäjä on eri alueelta, kuin järjestämis
luvan myöntäjä, tulee järjestäjän informoi
da omaa aluejaostoa. EiISSFlajien osal
ta järjestämisluvat myöntää ao. lajijaosto. 
Alue ja lajijaostojen on toimitettava tieto 
myöntämistään kilpailuista liiton toimistol
le välittömästi.

3.2.5 Avoimista aluekilpailuista ja muista aluei
den myöntämistä kilpailuista päättävät 
aluejaostot omien aikataulujensa mukai
sesti. Jaostojen on ilmoitettava alueensa 
seuroilla hakumenettelyistään.

3.2.6 Paikallisen tason kilpailujen (1.3.1.3) jär
jestämiseen ei tarvita järjestämislupaa.

3.2.7 Lajijaostot voivat järjestää erikseen omien 
lajiensa katsastus ja sarjakilpailuja sekä 
ylläpitää rankingtilastoa laatimiensa ja jul
kaisemiensa sääntöjen mukaisesti. 

 Järjestämislupavaatimus ja myöntäjä 
riippuu kilpailujen tasosta.
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3.2.8 Lajijaostot toimivat kilpailuvaliokunnan 
asiantuntija ja valmistelueliminä järjestä
mislupia käsiteltäessä ja kilpailukalenteria 
laadittaessa.

3.2.9 Kilpailuhakemus on tehtävä liiton kilpailu
järjestelmän kautta.

3.2.10 Järjestämisluvan myöntäjä voi jättää myö
hästyneen tai puutteellisen anomuksen 
kokonaan käsittelemättä palauttamalla 
sen lähettäjälle.

3.2.11 Järjestämisluvan myöntäjän on viipymät
tä informoitava hakijaa hakemuksesta 
tehdystä päätöksestä. Järjestämisluvan 
myöntäjä perii myöntämästään kilpailusta 
liittovaltuuston päättämän järjestämislu
pamaksun.

3.2.12 Järjestämisluvan myöntäjä voi perustel
luista syistä, kuten turvallisuus tai viran
omaisten määräykset, myöntää kaikkia 
kilpailijoita sitovia poikkeuksia normaalei
hin kilpailusääntöihin.

3.2.13 Liittohallitus määrittää vuosittain lajeittain 
SMkilpailuissa suurimman mahdollisen 
kilpailijalta perittävän osallistumismaksun 
sekä joukkuemaksun.

 Muiden kilpailujen osalta järjestämisluvan 
myöntäjä vahvistaa suurimman sallitun 
kilpailijalta perittävän osallistumismaksun 
sekä joukkuemaksun.
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3.3  Kilpailukalenteri
3.3.1 Liiton toimisto julkaisee sähköisen kilpai

lukalenterin. Kalenteria laadittaessa va
rataan arvokilpailuille sekä perinteisille 
kilpailuille vakioajankohdat huomioiden 
myös, mitä kilpailutoiminnasta on sovittu 
SML:n, SFS:n sekä reserviläisjärjestöjen 
välillä. Katso liite 3.

3.3.2 Alue ja lajijaostot voivat julkaista oman 
alueen tai lajiryhmänsä kilpailukalenterin.

3.4  Kilpailun peruuttaminen, keskeyttämi-
nen ja mitätöiminen

3.4.1  Pitämättä jätetty kilpailu tai sarja on pe
ruutettu. 

3.4.2 Kilpailu tai sarja peruutetaan tai keskeyte
tään, jos olot ilmeisesti saattavat kilpailijat 
ja toimitsijat vaaraan tai järjestäjästä riip
pumattomista syistä olot eivät ole kaikille 
urheilullisesti tasapuolisia. Peruutuksesta 
tai keskeytyksestä on välittömästi tiedo
tettava sekä kilpailijoille, että liitolle sopi
valla tavalla.

3.4.3 Ennen kilpailupäivää peruutuksen tekee 
järjestäjä yhdessä TA:n kanssa. Peruu
tuksen kilpailupäivänä tai jo aloitetun kil
pailun keskeytyksen tekee kilpailun johto 
yhdessä TA:n ja juryn kanssa.
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3.4.4  Kilpailu tai sarja voidaan mitätöidä, jos kil
pailu ei teknisesti ole tasapuolinen (järjes
telyvirhe) kaikille osapuolille. Päätöksen 
kilpailun mitätöimisestä tekee TA tai jury. 
Mitätöidyn kilpailun osallistumismaksut on 
palautettava.

3.4.5 Mikäli kilpailun tai sarjan peruutus tapah
tuu ennen kilpailupäivää, peruutetun kil
pailun tai sarjan osallistujien osallistumis
maksut on palautettava.

3.4.6 Mikäli kilpailu, sarja tai erä peruutetaan 
kilpailupäivänä järjestäjästä riippumatto
masta syystä (esim. sääolot), on osallistu
mismaksu palautettava.

3.5  Ilmoittautumisen purkaminen
3.5.1 Ilmoittautuneella kilpailijalla on oikeus 

perua osallistumisensa ennen ilmoittau
tumisajan päättymistä, jolloin osallistumis
maksu on palautettava.

3.5.2 Mikäli kilpailija ilman pätevää syytä ilmoit
tautumisajan jälkeen peruuttaa osanot
tonsa, ei maksettua kilpailumaksua palau
teta.

3.5.3 Jos järjestäjä suo mahdollisuuden mak
saa osallistumismaksut kilpailupaikalla, 
tämä ei poista maksuvelvollisuutta ilman 
pätevää syytä poisjääneiltä.
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3.5.4 Liittohallitus voi järjestäjän hakemuksesta, 
kilpailuvaliokunnan suosituksella asettaa 
urheilijan kilpailukieltoon kunnes kaikki 
hänen maksamattomat osallistumismak
sunsa on maksettu.

4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN

4.1  Kilpailun johto
4.1.1  Järjestäjän on nimettävä ennen kilpailun 

hakemista liiton kilpailuhakemuslomak
keessa mainitut toimihenkilöt sekä ennä
tyskelpoisten ja sitä vastaavien kilpailujen 
osalta esitettävä TA:a, joka on antanut 
suostumuksensa tehtävään. Myös muis
sa kilpailuissa voidaan luvan myöntäjän 
vaatimuksesta edellyttää TA:n nimeämis
tä. TA:n tehtävät ovat liitteessä 4 ja päte
vyysvaatimukset liitteessä 5.

4.1.2 Kilpailun johdolla (1.1.12) tulee olla asi
aankuuluva pätevyys.

4.1.3  Kilpailun johto, TA sekä juryn ja vetoomus
juryn (mikäli sellainen sääntöjen mukaan 
on nimettävä) kokoonpano on ilmoitettava 
kilpailuohjeissa tai eräluettelossa.

4.2  Kilpailukutsu 
4.2.1  Liiton myöntämän kilpailun kilpailukutsu 

on julkaistava kilpailun laatuun nähden 
hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuu
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kausi ennen kilpailupäivää liiton internet
osoitteessa. Kilpailukutsu voidaan lisäksi 
julkaista järjestäjän, SAL:n kilpailukalen
teriin ilmoittamassa internetosoitteessa, 
Urheiluampujalehdessä sekä postitse lii
ton jäsenseuroille.

4.2.2 Liiton myöntämän kilpailun kilpailukutsus
sa tulee olla seuraavat tiedot:

 a) kilpailun nimi

 b) kilpailun järjestäjä ja kilpailupaikka
 c)  kilpailun taso ja lajit
 d)  kilpailupäivä(t)
 e)  sarjat ja mahdolliset osallistumisrajoi

tukset
 f)  kilpailun ohjelma ja eräluetteloiden jul

kaiseminen
 g)  ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumi

sen määräpäivä
 h)  osallistumismaksu ja muut mahdolliset 

maksut sekä ohje maksujen suoritta
mista varten

 i)  jälkiilmoittautumista koskeva ohje
 j)  kilpailun johtaja sekä ammunnan joh

tajat, tekninen asiantuntija
 k)  viestintävastaavan yhteystiedot ja pu

helinnumero tiedusteluja varten

 Kilpailukutsuun voidaan lisäksi tarvittaes
sa laittaa mm. seuraavat tiedot:
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 l)  opastus kilpailupaikalle
 m)  harjoittelumahdollisuus
 n) varusteiden säilytys
 o)  pukeutumis ja peseytymismahdolli

suudet
 p) lasten kaitseminen
 r)  kilpailun ravintola
 s)  majoitus
 t)  palkinnot

4.2.3  Alueen myöntämän kilpailun kilpailukut
susta ja sen julkaisemisesta päättää alue
jaosto.

4.2.4 Muiden kilpailujen kilpailukutsusta ja sen 
julkaisemisesta päättää kilpailun järjestä
jä.

4.3  Eräluettelot
4.3.1 Kilpailujen läpiviemiseksi laaditaan erä

luettelot. Ohjeet eräluetteloiden laatimi
sesta ovat lajisäännöissä.

 Mikäli kilpailujen läpiviemisen kannalta ei 
ole tarpeen, niin kilpailut eivät tulisi alkaa 
liian aikaisin aamulla. Tällä huomioidaan 
samana päivänä kauempaa tulevat kilpai
lijat.

4.3.2 Kilpailujen eräluettelot on julkaistava vii
meistään 7 päivää ennen kilpailupäivää 
järjestäjän, SAL:n kilpailukalenterissa il
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moittamassa internetosoitteessa tai lä
hetettynä kirjallisesti niille seuroille, jotka 
ovat ilmoittautuneet kilpailuihin määrä
ajassa.

 Eräluettelon yhteydessä julkaistaan myös 
tieto ennakkoon ilmoittautuneista joukku
eista (laji, kilpasarja, joukkueen nimi).

4.4 Kilpailuohjeet
4.4.1 Kilpailupaikan virallisella ilmoitustaululla 

on julkaistava kilpailuohjeet, joista ilmene
vät: 

 a)  kilpailun johto sekä toimintojen ja pal
velujen johtavat toimihenkilöt

 b)  kilpailun TA ja juryt
 c)  kilpailun aikataulu
 d)  ratoihin ja ampumapaikkoihin liittyvät 

ohjeet
 e)  kilpailukorttien antaminen 
 f)  kilpailunumeroiden käyttäminen
 g)  käymälät, pukeutumis ja peseytymis

paikat
 h)  palvelut kilpailukeskuksessa ja mah

dolliset opasteet ja viitoitukset
 i) palkinnot, lukumäärät sarjoittain ja 

jaon ajankohta
 j) alueellisissa mestaruuskilpailuissa ja 

SMkilpailuissa ympäristöohje. Ympä
ristöohjeella tarkoitetaan ohjeistusta 
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radan käyttäjille, kilpailijoille, yleisölle 
jne. radan/kilpailun jätehuollosta ja eri
laisten materiaalien kierrätyksestä.

 k)  muut tarpeelliseksi katsottavat asiat

4.5 Taulut
 Ennätyskelpoisissa kilpailuissa on:

 käytettäessä pahvitauluja, käytettävä 
SAL:n kilpailuvaliokunnan ennätyskel
poisiksi hyväksymiä virallisia tauluja, ja

 käytettäessä elektronisia tauluja, käy
tettävä kilpailuvaliokunnan hyväksy
miä taululaitteita.

 Ennätyskelpoisissa tauluissa on SAL:n 
ennätyskelpoisuusmerkki sekä tauluval
mistajan tunnistenumero. Nämä taulut 
voivat olla myös kilpailuvaliokunnan hy
väksymiä kansainvälisten liittojen valmis
tuttamia tauluja, jolloin niissä ei välttämät
tä ole SAL:n hyväksymismerkintää Näissä 
tauluissa pitää olla vähintään kansainvä
lisen liiton hyväksymismerkintä. Kilpailu
järjestäjä voi myös valmistuttaa kilpailua 
varten tauluja. Nämä tulee hyväksyttää 
kilpailuvaliokunnassa. 

 SAL:n nettisivuilla on luettelo ennätyskel
poisten taulujen valmistajista.

 Muissa kilpailuissa voidaan järjestäjän 
harkinnan mukaan käyttää myös muita 
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kuin ennätyskelpoisia tauluja ja taululait
teita.

 Liitteessä L.11 on kuvattu ennätyskelpois
ten pahvitaulujen hyväksymismenettely.

4.6 Tulospalvelu
4.6.1 Tulospalvelu kilpailun aikana
4.6.1.1 Tulospalvelu kilpailupaikalla 
 Kilpailupaikalla on oltava selvästi näky

vä, hyvin otsikoitu virallinen ilmoitustaulu, 
jossa julkaistaan mahdolliset välitulokset, 
alustavat lopputulokset ja viralliset tulos
luettelot sekä vastalauseiden päättymis
ajat. Tämä taulu voi kokonaan tai osittain 
olla elektroninen.

 Ampumapaikalla pitää olla lajisääntöjen 
mukainen ampujan tuloksen muodostu
mista seuraava tulostaulu. Tämä taulu voi 
myös olla elektroninen.

4.6.1.2 Ulkoinen tulospalvelu
 Mikäli tuloksia ei voida reaaliaikaisesti 

julkaista internetissä tulee mahdollisuuk
sien mukaan kilpailujen aikana julkaista 
välituloksia, joko liiton tai järjestäjän inter
netsivuilla. Mikäli kilpailu on useampipäi
väinen, tulee tiedotusvälineille toimittaa 
päiväkohtaisia tuloksia mediamuodossa 
(katso 4.6.3.2).
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4.6.2 Tulospalvelu kilpailun jälkeen
 Viralliset kilpailutulokset on toimitettava 

SAL:n toimistoon viimeistään kilpailun 
päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä ar
kipäivänä sekä PDF että mediamuodos
sa. Lisäksi tulokset on julkaistava liiton 
internetsivuilla PDFmuodossa. Tulokset 
voidaan lisäksi julkaista järjestäjän inter
netsivuilla tai postittaa kilpailuun osallistu
neille seuroille kirjeitse tai sähköisesti.

 Alue tai lajijaoston myöntämien kilpailu
jen tulokset tulee myös toimittaa alue tai 
lajijaoston kilpailupäällikölle.

 Tämän lisäksi on noudatettava liiton kul
loinkin voimassaolevia tarkempia ohjeita 
tulosten toimittamisesta liittoon, sen tilas
tonpitäjälle sekä tiedotusvälineille. Ohje 
löytyy liiton internetsivuilta.

 SAL:n kilpailu ja tilastointijärjestelmän 
(KITI) valmistuttua tulee tulokset ladata 
järjestelmään järjestäjän toimesta välittö
mästi kilpailun jälkeen. Kilpailu ja tilas
tointijärjestelmän valmistuttua poistuu 
vaatimus toimittaa tulokset erikseen liit
toon sekä tilastonpitäjälle.

 Kilpailun järjestäjältä, joka ei lataa kilpai
lunsa tuloksia kilpailu ja tilastointijärjes
telmään voidaan taannehtivasti periä kil
pailulupamaksun korotus.
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4.6.3 Tulosluettelo
4.6.3.1 Virallisen tulosluettelon muoto
 Virallisen tulosluettelosta tulee ilmetä ai

nakin:

a) Kilpailukohtaiset tiedot:

  kilpailun nimi 
  kilpailun pitokunta 
  kilpailun järjestäjä 
  kilpailun ajankohta

b) Lajikohtaiset tiedot

  laji 
 laukausmäärä

c) Sarjakohtaiset tiedot lajeittain

 (kts. 5.1, 5.2 ja 5.3)

d) Kilpailijakohtaiset tiedot kilpasarjoittain 
paremmuusjärjestyksessä.

  kilpailijan numero, mikäli käytetään 
 nimi, 
 seura, 
 tulos laukaussarjoittain/kierroksittain  
 lopputulos, 
 mahdolliset pudotusammunnat, 
 sijoitus sekä  
 mahdolliset huomautukset.

e) Joukkuekohtaiset tiedot kilpasarjoittain 
paremmuusjärjestyksessä.
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  sija, 
 joukkueen nimi 
 joukkueenjäsenten nimet, 
 seura,  
 tulos laukaussarjoittain/kierroksittain  
 lopputulos sekä  
 mahdolliset huomautukset.

 Tulosluettelo voi myös sisältää muuta re
levanttia tietoa. Tulosluettelon pitää nou
dattaa kunkin lajiryhmän kansainvälisen 
liiton käytäntöä siinä missä tämä on mah
dollista. 

 Virallinen tulosluettelo laaditaan PDF
muotoon siten, että samaan tiedostoon 
koostetaan kaikkien kilpailulajien ja sarjo
jen tulokset.

 Kilpailu ja tilastointijärjestelmään ladatta
vien tulosten muodosta on erillinen ohjeis
tus.

4.6.3.2 Tulosluettelo mediamuodossa
 Tuloksia tulee toimittaa tiedotusvälineille 

tekstitiedostoina (ei PDF). Tiedotusväli
neille toimitettavien tulosluetteloiden tar
kempi sisältö ja muoto selviää erillisestä 
ohjeesta, joka löytyy liiton internetsivuilta.
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5 SARJAJAKO

5.1 Sarjajaon soveltaminen
5.1.1 Tämän sääntökohdan sarjajako koskee 

SMkilpailujen sekä ennätyskelpoisten kil
pailujen sarjajakoa.

5.1.2 Muissa kilpailuissa voidaan noudattaa 
myös taitotasoon perustuvaa sarjajakoa.

 Taitotasoon perustuvasta sarjajaosta an
taa ohjeet kilpailuvaliokunta ja lajijaosto.

 Käytettävästä sarjajaosta on ilmoitettava 
kilpailukutsussa. 

5.1.3 Paikallisen tason kilpailuissa käytetään 
seuran päättämää sarjajakoa.

5.1.4 Lasten (alle 14v.) sarjajaosta ja kilpailun 
teknisestä suorittamisesta on määrätty 
erillisissä tukiammunnan säännöissä.

5.1.5 Tukiammunnalla tarkoitetaan kivääri ja 
pistoolilajien lasten sarjoja.

5.2 Henkilökohtaisen kilpailun sarjajako
5.2.1 ISSF:n lajeissa, pl. haulikko, käytettävä 

sarjajako on:

 M kaikki miehet ja pojat ikään katso
matta.

 N kaikki naiset ja tytöt ikään katsomat
ta.
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 Y     Kaikki miehet ja naiset ikään katso
matta (vain liikkuva maali laji 4).

 M20 poika, joka on alle 21 vuotta kilpailun 
ensimmäisenä päivänä.

 N20 tyttö, joka on alle 21 vuotta kilpailun 
ensimmäisenä päivänä.

 Y20 poika tai tyttö, joka on alle 21 vuot
ta kilpailun ensimmäisenä päivänä 
(300 m lajit). 

 M18 poika, joka on alle 19 vuotta kilpailun 
ensimmäisenä päivänä.

 N18 tyttö, joka on alle 19 vuotta kilpailun 
ensimmäisenä päivänä.

 M16 poika, joka on alle 17 vuotta kilpailun 
ensimmäisenä päivänä.

 N16 tyttö, joka on alle 17 vuotta kilpailun 
ensimmäisenä päivänä.

 Y14 poika tai tyttö, joka on alle 15 vuot
ta kilpailun ensimmäisenä päivänä 
(vain liikkuva maali).

 M50 kalenterivuonna vähintään 50 täyttä
vä mies.

 N50 kalenterivuonna vähintään 50 täyttä
vä nainen.

 M60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttä
vä mies.

 N60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttä
vä nainen.

 Y70 kalenterivuonna vähintään 70 täyttä
vä mies tai nainen.

 Y75 kalenterivuonna vähintään 75 täyttä
vä mies tai nainen.
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 Y80 kalenterivuonna vähintään 80 täyttä
vä mies tai nainen.

 Y85 kalenterivuonna vähintään 85 täyttä
vä mies tai nainen. Sarja ainoastaan 
liikkuvassa maalissa.

 SAL:n alaisissa kilpailuissa ”kilpailun en
simmäisenä päivänä” tarkoitetaan kilpai
lutapahtuman sitä päivää, jona käydään 
kilpailun ensimmäinen laji ja sarja, ei sitä 
päivää, jona urheilija aloittaa oman kilpai
lusuorituksensa.

5.2.2 Haulikkolajeissa, pl. sportinglajit, on sar
jajako Y16, M20, M, N20, N, N50, M50, 
Y60, Y70, Y75 ja Y80. 

 Y16 poika tai tyttö, joka on alle 17 vuotta 
kilpailun ensimmäisenä päivänä.

 Y60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttä
vä mies tai nainen.

 Muut sarjat kohdan 5.2.1 mukaisin määri
telmin.

 SAL:n alaisissa kilpailuissa ”kilpailun en
simmäisenä päivänä” tarkoitetaan kilpai
lutapahtuman sitä päivää, jona käydään 
kilpailun ensimmäinen laji ja sarja, ei sitä 
päivää, jona urheilija aloittaa oman kilpai
lusuorituksensa.

5.2.2.1	 Haulikkolajien	finaalikilpailut
 Niissä haulikkolajeissa, joissa sääntöjen 

mukaan ammutaan finaali:
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a) määräytyvät luokkavoittajat kussakin 
luokassa Y16, N20 ja M20, peruskil
pailun mukaan. Muissa sarjoissa voit
tajat määräytyvät finaalien jälkeen. 

b) ammutaan SM, AM ja ennätyskelpoi
sissa kilpailuissa juniorisarjoissa M20, 
N20 ja Y16 yksi yhteinen juniorifinaali. 
Yhdistettyyn juniorifinaaliin pääsevät
kahdeksan parasta ampujaa sarjasta 
riippumatta.

c) koostuu ikäsarjojen (N50, M50, Y60, 
Y70, Y75 ja Y80) finaali 25 kiekon kier
roksesta, jonka tulos lisätään peruskil
pailun tulokseen lopputuloksen saami
seksi.

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

e) Mikäli sarjoissa M, N, yhdistetyssä 
juniorifinaalissa tai sarjassa Y (parikil
pailut) on vähemmän urheilijoita kuin 
ISSF:n finaalisäännöissä ilmoittama 
määrä menetellään finaalin (semifi
naalit ja mitaliottelu/ottelut) osalta siten 
kuin SAL:n kirjaamassa poikkeavassa 
menettelyssä kyseisessä finaalisään
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nössä kuvataan (kts. haulikon lajisään
nöt). Mikäli tämän menettelyn perus
teella juniorifinaalia ei järjestetä (vain 
yksi urheilija) ei erillistä finaalipalkintoa 
jaeta.

f) Finaalin ampumisessa erillisessä jouk
kuekilpailussa noudatetaan kohdan e) 
menettelyä.

5.2.2.2 Liikuntavammaisten haulikkolajeissa, 
ml. sporting, sarjajako on avoin (LV1), is
tuen (LV2), seisten alaraaja (LV3) ja seis
ten yläraaja (LV4). Sarjat on tarkemmin 
määritelty liitteessä 10.

 Liikuntavammaisten haulikkolajeissa ei 
ammuta finaaleja.

5.2.3 Sporting-lajien sarjajako on Y, N, Y17, 
Y20, Y56, Y66 ja Y73.

 Y (Open) Yleiskilpailu. Kaikki urheilijat 
ikään tai sukupuoleen katsomatta 
osallistuvat yleiskilpailuun. Tämän 
lisäksi urheilija voi tuloksellaan osal
listua myös enintään yhteen ikänsä 
tai sukupuolensa mukaiseen sar
jaan.

 Y17 kalenterivuonna enintään 17 vuotta 
täyttävä poika tai tyttö.

 Y20 (Junior) kalenterivuonna enintään 20 
vuotta täyttävä poika tai tyttö.

 Y56 (Senior) kalenterivuonna vähintään 
56 vuotta täyttävä mies tai nainen.



57

 Y66 (Veteran) kalenterivuonna vähintään 
66 vuotta täyttävä mies tai nainen.

 Y73 (Master) kalenterivuonna vähintään 
73 vuotta täyttävä mies tai nainen.

 N (Lady) kaikki naiset ja tytöt ikään kat
somatta.

 Sarjajako noudattaa FITASC:n sarjaja
koa, pl. Y17sarja, joka on kansallinen 
sarja, sillä poikkeuksella, että 56, 66 ja 
73ikäisten sarjat ovat, FITASC:n sarjaja
osta poiketen, yleisiä sarjoja, ei miesten 
sarjoja. 

 Se joka on oikeutettu osallistumaan ikän
sä tai sukupuolensa mukaiseen sarjaan 
on ilmoittautuessaan kilpailuihin ilmoitet
tava mihin sarjaan hän haluaa osallistua.

5.2.4 Siluettiammunnan sarjajako on:
Y  kaikki kilpailijat ikään ja sukupuoleen 

katsomatta
Y17 kalenterivuonna enintään 17 täyttä

vä poika tai tyttö

5.2.5 Mustaruutiammunnan sarjajako on:
Y kaikki kilpailijat ikään ja sukupuoleen 

katsomatta
Y20 kalenterivuonna enintään 20 täyttä

vä poika tai tyttö
N kaikki naiset ja tytöt ikään katsomat

ta
Y60 kalenterivuonna vähintään 60 täyttä

vä mies tai nainen
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5.2.6 Kasa-ammunnan sarjajako on:
Y kaikki kilpailijat ikään ja sukupuoleen 

katsomatta

5.2.7 Practical-ammunnan sarjajako on:
Y (Yleiskilpailu) kaikki kilpailijat ikään 

ja sukupuoleen katsomatta
N (Lady) kaikki naiset ja tytöt ikään kat

somatta
Y15 (Super Junior) poika tai tyttö, joka on 

alle 16 vuotta kilpailun ensimmäise
nä päivänä

Y20 (Junior) poika tai tyttö, joka on alle 
21 vuotta kilpailun ensimmäisenä 
päivänä

Y50 (Senior) mies tai nainen, joka on yli 
50 vuotta tai täyttää 50 vuotta kilpai
lun ensimmäisenä päivänä

Y60 (Super Senior) mies tai nainen, joka 
on yli 60 vuotta tai täyttää 60 vuotta 
kilpailun ensimmäisenä päivänä

 Super Seniorilla on aina oikeus halutes
saan osallistua oman sarjansa sijaan Se
nior sarjaan. Mikäli Super Senioreita ei 
ole riittävän monta, voi kilpailun järjestäjä 
yhdistää Super Senior sarjan Senior sar
jaan.

 Super Juniorilla on aina oikeus halutes
saan osallistua oman sarjansa sijaan Ju
nior sarjaan. Mikäli Super Junioreita ei 
ole riittävän monta, voi kilpailun järjestäjä 
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yhdistää Super Junior sarjan Junior sar
jaan. 

 Kts. IPSCsääntöjen osio 6.j ja liite A2. 

5.3  Joukkuekilpailun sarjajako
5.3.1 Joukkuekilpailujen sarjajako on (poikkeuk

sena kohdat 5.3.3  5.3.8): Y, N, Y50, N50, 
Y70, Y20, N20, Y18, N18, Y16 ja N16.

 Ennakkoon ilmoitetun joukkueen muodos
taa ennen joukkueen ensimmäisen am
pujan suoritusta nimetyt kolme ampujaa, 
jotka täyttävät muut ko. kilpailussa joukku
eelle asetut vaatimukset. Joukkuetulos on 
kilpailijoiden ampuma yhteistulos. Jouk
kueen kaikkien kolmen jäsenen on saata
va hyväksytty tulos jotta joukkuetulos voi
daan hyväksyä (tulos tai tulos merkinnällä 
DNF). Jos joukkueen jäsen tulee hylätyksi 
(DSQ, DQB) hylätään myös joukkueen tu
los.

5.3.2 Järjestäjällä on oikeus hyväksyä joukkue
kilpailuun jälkiilmoittautuneita joukkueita 
(kts. 1.4.7.1).

5.3.3 Y70sarjan joukkuekilpailu järjestetään ki
väärikilpailuissa vain asentolajeissa (tau
lukko 1A, lajit 1, 3, 5 ja 8)

5.3.4 Mustaruutikilpailuissa järjestetään jouk
kuekilpailu vain Y ja Nsarjoissa.
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5.3.5 Haulikkokilpailuissa, pl. sporting, jouk kue
kilpailun sarjajako on Y20, Y, N, Y50 ja 
Y70. Sportinglajien joukkuekilpailun sar
jajako on Y20, Y, N ja Y56. Sportinglajien 
Y20 joukkuekilpailuun voi osallistua tyttö 
joka henkilökohtaisessa kilpailussa osal
listuu Nsarjaan, mutta joka ikänsä puo
lesta voisi osallistua Y20 tai Y17sarjaan.

5.3.6 Siluettikilpailuissa joukkuekilpailun sar
jajako on sama kuin lajin henkilökohtai
sessa kilpailussa. Joukkueeseen kuuluu 
kolme kilpailijaa.

5.3.7 Practicalkilpailuissa joukkuekilpailu voi
daan kilpailun järjestäjän valinnan mu
kaan järjestää kaikissa divisioonissa ja 
sarjoissa (kts. IPSCsääntöjen osio 6.3 ja 
liite A2).

5.3.8 Liikkuvassa maalissa järjestetään myös 
Y60joukkuekilpailu.

5.4  Sarjojen yhdistäminen
5.4.1  Pois lukien SM ja aluemestaruuskilpai

lut järjestäjällä on oikeus yhdistää sarjo
ja henkilökohtaisessa kilpailussa, mikäli 
johonkin kilpailukutsussa mainittuun sar
jaan ilmoittautuu vähemmän kuin neljä 
kilpailijaa. Pois lukien SM ja alueelliset 
mestaruuskilpailut järjestäjällä on oikeus 
olla järjestämättä joukkuekilpailua mikäli 
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sarjaan on ilmoittautunut vähemmän kuin 
neljä joukkuetta.

5.4.2 Veteraanisarjat yhdistetään ikäluokkaa 
nuorempaan sarjaan, ei kuitenkaan nuo
rempaan kuin M50, Y50 tai N50.

5.4.3 Nuorten sarjat yhdistetään ikäluokkaa 
vanhempaan sarjaan ei kuitenkaan M ja 
Nsarjaan.

5.4.4 Tukisarjoja ei voida yhdistää vapaalta am
muttaviin sarjoihin.

5.4.5 Sarja, joka yhdistetään toiseen pidetään 
peruutettuna (katso 3.4). Ampujalla on, 
mikäli hän ei halua osallistua yhdistetyn 
sarjan kilpailuun, oikeus peruttaa osallis
tumisensa ilmoittamalla tästä järjestäjälle. 
Tällöin ampujalla on oikeus saada osallis
tumismaksunsa takaisin.

5.5 Finaalien ampuminen ISSF:n lajeissa
 Niissä kiväärin ja pistoolin lajeissa, jois

sa SMtaulukoiden 1A ja 1B kohdalla on 
merkitty ammuttavaksi finaali on SM-kil
pailuissa aina ammuttava ISSF:n sääntö
jen mukainen finaali. 

 Muissa kiväärin ja pistoolin ennätyskel
poisissa kilpailuissa kilpailun järjestäjä voi 
päättää ammutaanko finaalit vai ei. Kilpai
luanomuksessa, kilpailukutsussa ja kil
pailuohjeissa on mainittava ammutaanko 
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finaaleja vai ei ja jos ammutaan niin missä 
sarjoissa ja minkä muotoisena.

 Haulikon ennätyskelpoisissa kilpailuissa, 
ml. SM-kilpailuissa, finaalit järjestetään 
SMtaulukon 3 mukaisesti. Poikkeukset 
katso sääntö 5.2.2.1.

6  KILPAILIJAA KOSKEVAT  
 MÄÄRÄYKSET

6.1  Kilpailukelpoisuus ja osallistumis-
oikeus

6.1.1 Kansallisen tason kilpailutoimintaan ovat 
oikeutettuja osallistumaan liiton jäsenseu
rat ja seurojen liittoon ilmoittamat jäsenet.

6.1.2 Kilpailijalla tulee olla voimassa oleva 
edustusseuransa/seurojensa nimissä ole
va lisenssi, joka on vaadittaessa esitettä
vä kilpailupaikalla järjestäjälle.

6.1.3 Järjestäjä on velvollinen järjestämään kil
pailuissa lisenssien tarkastuksen niiden 
ampujien osalta, joiden lisenssiä ei voida 
tarkistaa liiton kilpailujärjestelmässä.

6.1.4 Paikallisen tason kilpailutoiminnassa 
(1.3.1.3) ei tarvita lisenssiä. Seura voi kui
tenkin edellyttää järjestämissään tapahtu
missa osallistujilta lisenssin tai vastaavan 
vakuutusturvan.
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6.1.5 ISSF:n lajien ennätyskelpoisissa kilpai
luissa ja aluemestaruuskilpailuissa, mu
kaan lukien tuki ja liikuntavammaisten 
sarjat saa kilpailija samana päivänä osal
listua samassa lajissa kahteen sarjaan 
mikäli tämä on mahdollista järjestäjän laa
timan aikataulun puitteessa.

6.1.6 Siluettikilpailuissa kilpailija voi osallistua 
lajeittain vain yhteen sarjaan. Practical 
ja Sportingkilpailuissa kilpailija osallistuu 
aina yleiskilpailuun. Tämän lisäksi hän 
voi osallistua ikänsä ja sukupuolensa mu
kaan korkeintaan yhteen sarjaan (practi
calin osalta kts. IPSCsäännöt osio 6.3 ja 
liite A2).

6.1.7 Järjestämisluvan myöntäjä tai kilpailun jär
jestäjä voi kilpailuteknisistä syistä rajoittaa 
osallistumista kilpailuun. Rajoituksista ja 
mahdollisista karsinnoista on ilmoitettava 
kilpailukutsussa.

6.1.8 Suomen mestaruuskilpailujen osalta rajoi
tuksista ja karsinnoista on säädetty koh
dassa 7.3 ja 7.4.

 Rajoitusten ja karsintojen toimeenpanosta 
päättää kilpailuvaliokunta.

6.1.9 Alueen mestaruuskilpailujen osalta rajoi
tuksista ja karsinnoista päättää aluejaos
to.
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6.1.10 SAL:n jäsenseuroihin kuuluvilla liikunta
vammaisilla urheiluampujilla on osallistu
misoikeus kaikkiin SAL:n kilpailuihin niillä 
osallistumisrajoituksilla ja kelpoisuusvaa
timuksilla kun on kohdissa 6.1.2  6.1.9.

 Kiväärin ja pistoolin vammattomien sarjoi
hin voi osallistua ainoastaan vammaluok
kaan SH1 luokiteltu ampuja, joka ampuu 
ilman tukea. Tarkemmat ohjeet sääntö
poikkeuksineen löytyvät lajisääntökirjois
ta.

 Muiden lajien osalta noudatetaan liikun
tavammaisten osallistumisessa vammat
tomien sarjoihin kunkin lajin normaaleja 
kilpailusääntöjä.

6.2  Edustusoikeus
6.2.1 Ampuja saa edustaa asuinpaikastaan riip

pumatta mitä tahansa liiton seuraa, jonka 
jäsen hän on.

6.2.2 Saman kalenterivuoden aikana ampuja 
voi edustaa lajiryhmittäin vain yhtä SAL:n 
seuraa. Edustus määräytyy sen mukaan, 
mitä seuraa ampuja kalenterivuoden aika
na ensimmäisen kerran edustaa.

6.2.3 Huippu ja edustusampujan on ilmoitet
tava seuran vaihdosta liiton toimistoon 
ennen kuin edustaa ensimmäisen kerran 
uutta seuraa.
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6.2.4 Kahta tai useampaa seuraa eri lajiryhmis
sä edustavan ampujan on ilmoitettava lii
ton toimistoon seurat joita eri lajiryhmissä 
edustaa.

6.2.5 Kohdat 6.2.1 – 6.2.3 eivät estä ampujaa 
kuulumasta jäsenenä useampaan seu
raan ja osallistumasta näiden seurojen 
järjestämiin paikallisen tason kilpailuihin.

6.2.6 Mikäli seura kesken kilpailukauden lak
kautetaan voi kilpailuvaliokunta hake
muksesta myöntää kilpailijalle oikeuden 
edustaa loppukauden toista seuraa, jonka 
jäsen hän on. Tämä ei koske tapausta, 
jossa seura eroaa tai erotetaan liitosta.

6.3  Joukkueiden muodostaminen
6.3.1 Seurajoukkueille tarkoitettuun kilpailuun 

osallistuvan joukkueen jäsenten tulee olla 
saman SAL:n jäsenseuran edustuskelpoi
sia jäseniä.

6.3.2 Henkilökohtaisen kilpailun yhteydessä 
käytävään joukkuekilpailuun joukkueet il
moitetaan ennakkoon ja nimetään, joko 
ennakkoon tai kilpailupaikalla, henkilö
kohtaiseen kilpailuun osallistuvista ampu
jista. Nimeäminen on tehtävä ennen kuin 
ensimmäinen joukkueenjäsen aloittaa 
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kilpailunsa. Seurajoukkueiden määrää ei 
sarjoittain ole rajoitettu.

 Seurajoukkueiden niminä käytetään seu
ran lyhennettä sekä juoksevaa numeroin
tia, joko sarjoittain tai lajeittain.

 Eräluetteloita laadittaessa on henkilökoh
tainen kilpailu määräävä. Eräjaot tehdään 
sen perusteella.

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

a) Kivääri, pistooli, liikkuva maali:

Joukkuesarja Henkilökohtaiset sarjat

Y M, M20, M18, M16, M50, Y501, 
M60, Y601, Y702, Y752, Y802, 
Y855, 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, 

Y855, N50, N60



67

Joukkuesarja Henkilökohtaiset sarjat

N50 N50, N60
Y603 M60, Y70, Y75, Y80, Y85, N60
Y704 Y70, Y75, Y80

 1) vain liikkuvan maalin lajeissa 4 

 2)  ei kiväärin 10 m, 50 m ja 300 m  
 3asentokilpailuissa

 3) Y60joukkuesarja vain liikkuvassa 
 maalissa

 4)  vain kiväärin 10 m, 50 m ja 300 m 
 2asentokilpailuissa

 5) Y85sarja vain liikkuvassa maalissa

b) Haulikko (pl. sportinglajit)

Joukkuesarja Henkilökohtaiset sarjat

Y M, M20, Y16, M50, Y60, 
Y70, Y75, Y80, N, N20, 
N50

N N, N20, N50 
Y20 M20, Y16, N20
Y50 M50, Y60, Y70, Y75, 

Y80, N50
Y70 Y70, Y75, Y80
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c) Sportinglajit

Joukkuesarja Henkilökohtaiset sarjat

Y Y, Y20, Y17, Y56, Y66, 
Y73, N

N N
Y20* Y20, Y17
Y56 Y56, Y66, Y73

*  Y20joukkuesarjaan voi osallistua 
myös tyttö, joka henkilökohtaisessa 
sarjassa ampuu Nsarjassa, mutta 
joka voisi ikänsä puolesta henkiläkoh
taisessa kilpailussa osallistua Y20 tai 
Y17sarjaan.

d) Tukisarjoissa joukkueet muodoste
taan TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA 
KULTAHIPPUKILPAILUTohjeen sekä 
liiton nuorisovaliokunnan ohjeiden mu
kaisesti.

e) Liikuntavammaisten joukkuekilpailuis
sa joukkue muodostetaan lajin, ikäsar
jan ja vammaluokan mukaan. Liikun
tavammaisten joukkuekilpailu käydään 
aina henkilökohtaisen kilpailun yhtey
dessä. Ikämiesten joukkue muodoste
taan kohdan 1 mukaisesti vammaluo
kittain.
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f) 25 m pienoispistoolin Y50sarjan jouk
kuekilpailuun seura voi nimetä urhei
lijoita myös N50 ja N60sarjan 25 m 
(urheilu)pistoolin osanottajista.

6.3.4 Mikäli järjestetään erillisiä joukkueSMkil
pailuja, joukkueet muodostetaan sääntö
kohtien 6.3.1  6.3.3 mukaisesti kuitenkin 
siten, ettei vaatimusta henkilökohtaisen 
kilpailuun osallistumisesta (6.3.2) eikä 
henkilökohtaisen sarjan laukausmääristä 
(6.3.3) oteta huomioon. (Selvennys: esim. 
nainen voi osallistua erillisessä joukkue
SMkilpailussa Ysarjaan)

 Järjestettäessä erillisiä joukkuekilpailu
ja (pl. erilliset joukkueSMkilpailut), voi
daan käyttää myös muita järjestämisluvan 
myöntäjän hyväksymiä joukkuekilpailu
sääntöjä. Säännöt ja ohjeet on julkaistava 
kilpailukutsun yhteydessä.

6.3.5 Parikilpailun joukkueet
 Parikilpailu järjestetään 10 m kiväärissä ja 

10 m pistoolissa sarjoissa Y20, Y ja Y50; 
trapissa ja skeetissä sarjassa Y. Parikil
pailun joukkueet muodostetaan sääntö
kohtien 6.3.1  6.3.3 mukaisesti kuitenkin 
siten, ettei vaatimusta henkilökohtaisen 
kilpailuun osallistumisesta oteta huomi
oon. Parikilpailun joukkueet ilmoitetaan 
ennakkoon ja nimetään, joko ennakkoon 
tai kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua.



70

 Parikilpailun kilpailusäännöt löytyvät 10 m 
kiväärin ja 10 m pistoolin osalta teknisistä 
säännöistä (TS), ja trapin ja skeetinn osal
ta haulikon säännöistä (H).

7 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJA  
 KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

7.1 SM-kilpailujen järjestäminen
7.1.1 Liittohallitus myöntää SMkilpailujen jär

jestämisoikeuden kohdan 3.2.2. mukai
sesti.

7.1.2 SMkilpailujen ajankohdat pyritään mää
rittelemään kansainvälisen kilpailuka
lenterin mukaisesti siten, että huippu ja 
edustusampujilla on mahdollisuus osal
listua SMkilpailuihin. ISSF:n lajien SM
kilpailujen ajankohdat päättää liittohallitus 
kilpailuvaliokunnan esityksen perusteella. 
EiISSFlajien SMkilpailujen ajankohdat 
päättää kyseinen lajijaosto.

7.1.3 Suomen Mestaruuskilpailu on kansallinen 
arvokilpailu, jonka järjestämisestä voidaan 
laatia liiton ja järjestäjän välillä erillinen 
järjestämissopimus. Sopimus noudattaa 
SM ja arvokilpailujen järjestämisohjetta 
(liite 1).

7.1.4 SMkilpailujen erityismääräyksiä ja ohjeita 
voidaan soveltuvin osin käyttää ennätys
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kelpoisissa ja sitä vastaavissa kilpailuissa 
sekä alueen mestaruuskilpailuissa.

7.2  SM-kilpailujen lajit, sarjat, aikataulu ja 
palkinnot

7.2.1  SM-kilpailujen lajit ja sarjat
 SMkilpailujen lajit ja sarjat ovat henkilö

kohtaisen kilpailun osalta esitetty taulu
koissa 1 – 8. SMkilpailuissa henkilökoh
taisen kilpailun yhteydessä ammutuissa 
joukkuekilpailuissa käytettävä sarjajako: 
katso kohdat 6.3.1 – 6.3.3.

 Parikilpailun lajit ja sarjajako, katso kohta 
6.3.5.

 Kunkin lajin suoritustavasta, ampuma
ajasta ja koelaukausmääristä on voimas
sa mitä SAL:n näissä yleissäännöissä ja 
eri ampumalajien säännöissä on määrät
ty.
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.
   Taulukko 1A:  Kiväärilajit

Laji / sarjat M M20 M18 M16

M50, 
M60, 
Y70, 
Y75, 
Y80

1 300 m kivääri 3x20 3x205  3x201,2

2 300 m kivääri m  60 605    402 

3 300 m vakiokivääri 3x20 3x205   3x201,3

4 300 m vakiokivääri m  405   403

5 50 m kivääri 3x20F 3x20F 3x20 3x20 3x201,2

6 50 m kivääri m  60 60 60  40  60

7 10 m ilmakivääri  60F 60F 60  40  40

8 10 m ilmakiv. asento 3x20 3x20 3x20 3x20 3x201,2

9 10 m ilmakivääri m 604 604 604 404 604

Laji / sarjat N N20 N18 N16 N50 
N60

1 300 m kivääri 3x20 3x202

2 300 m kivääri m 60      402  

3 300 m vakiokivääri 3x20

4 300 m vakiokivääri m        

5 50 m kivääri 3x20F  3x20F 3x20 3x20 3x20

6 50 m kivääri m 60 60   60 40  60  

7 10 m ilmakivääri 60F 60F 60 40 40

8 10 m ilmakiv. asento 3x20 3x20 3x20 3x20 3x20

9 10 m ilmakivääri m 604 604 604 404 604

F = Sarjassa ammutaan finaali.
1 Y70, Y75, Y80 ampuvat näissä lajeissa 2x30 ls  (polvi ja makuu)
2,3  Voidaan ampua yhdistelmäkilpailuna 40+20+20 ls. 
4  Laji ammutaan SM-kilpailuissa desimaalipistein  EST-tauluihin
5 Sarja on näissä lajeissa Y20 
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.
  Taulukko 1B:  Pistoolilajit 

Laji / sarjat M M20 M18 M16

M50, 
M60, 
Y70, 
Y75, 
Y80

1 50 m pistooli 60 60 60  60

2 25 m isopistooli 60 60

3 25 m (urheilu)pistooli 60  60 60 40   

4 25 m pienoispistooli    60

5 25 m vakiopistooli 60 60 60   60

6 25 m olympiapistooli 60F 60F 60 60

7 10 m ilmaolympiapist. 60(F) 60(F) 60 60 60

8 10 m ilmapistooli 60F 60F 60 40 40

Laji / sarjat N N20 N18 N16 N50 
N60

1 50 m pistooli 60  60

2 25 m isopistooli

3 25 m (urheilu)pistooli 60F 60F 60 40 60

4 25 m pienoispistooli

5 25 m vakiopistooli 60 60 60   60

6 25 m olympiapistooli 60 60 60

7 10 m ilmaolympiapist. 60  60 60 60 60

8 10 m ilmapistooli 60F 60F 60 40 40

   Huom. F = Sarjassa ammutaan finaali. 
 (F) = Laji ei ole olympialaji mutta siinä ammutaan finaali
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Taulukko 1C: Tukiammunnan sarjajako

Sarja Lau
kaukset

Ampuma
aika min*

Koe
taulut

Ampuma
asento

Tukimalli

10 m ilma kivääri
8 IT 20 15+20 4 Istuen Kiinteä

10 IT 20 15+20 4

Istuen, 
rintakehä ja 
liipaiseva käsi 
kokonaisuu
dessaan irti 
pöydästä

Kiinteä

12 VT 20 15+30 4 Pysty
Vastapaino

tuki max 
1500 g

12 HT 20 15+20 4 Istuen Hihnatuki

14 VT 30 15+40 4 Pysty Vastapainotu
ki max. 750 g

14 HT 30 15+30 4 Istuen Hihnatuki

1114 A 20 15+20 4 Istuen kuten 
10 ITsarjassa Kiinteä

10 m ilmapistooli

8 IT 20 15+20 4 Istuen, kyynär
päät pöydällä Kiinteä

10 IT 20 15+20 4

Istuen, kädet 
suorana, ilman 
kontaktia 
pöytään

Kiinteä

12 VT 20 15+30 4 Pysty, ote yh
dellä kädellä

Vastapainotu
ki, max 600 g

14 VT 30 15+40 4 Pysty, ote yh
dellä kädellä

Vastapainotu
ki, max 300 g
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1114 A 20 15+20 4 Istuen kuten 
10 ITsarjassa Kiinteä

50 m kivääri
10 T 20 15+20 4 Makuu Kiinteä tuki

12 T 20 15+20 4 Makuu Kiinteä ja/tai 
hihnatuki

14 T 30 15+30 4 Makuu Kiinteä ja/tai 
hihnatuki

25 m pistooli

12 T  4x5 ls 5 min/sarja 1x5 ls
Istuen/seisten, 
ote yhdellä 
kädellä

3pistetuki

14 VT 

Tark
kuus
osio 

3x5 ls
Pikaosio 

3x5 ls

Tarkkuus
osio: 5 min/
sarja
Pikaosio 3/7 
sek./sarja

1x5 ls

1x5 ls

Seisten, ote 
yhdellä kädellä

Vastapaino
tuki max 
300  g

*Jokaisessa lajissa (pl. 25 m pistooli) on 15 min valmistautumis 
ja koelaukausaika.
Tytöt ja pojat ampuvat ikäluokittain samassa sarjassa.
Kilpailukausi käsittää aikavälin 1.1.31.12. Ampuja saa ko. kilpai
lukauden aikana täyttää enintään sarjan mukaisen maksimiiän.
Kultahippukilpailujen ja Kultahippufinaalien henkilökohtaisissa 
sarjoissa ampuja voi osallistua sekä kivääri että pistoolikilpai
luun. Lisäksi ilmakiväärin sarjoissa 12 ja 14 HT/VT ampujalla on 
mahdollisuus osallistua kumpaankin lajiin, mikäli se on merkitty 
kilpailun ohjelmaan ja on myös ko. kilpailunjärjestäjän laatiman 
aikataulun mukaan mahdollista. Mikäli ampuja osallistuu kah
teen ilmakiväärilajiin, hän ei voi osallistua ilmapistoolikilpailuun. 
Sarja 1114 A on tarkoitettu 1114 vuotiaille ensimmäistä kaut
taan kilpaileville.
Kts. tarkemmin tukiammunnan omasta sääntökirjasta.
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R1 ja R2 pidetään samana lajina, vastaavasti R7 ja R8 sekä P1 ja P2 pidetään 
samana lajina. Katso 6.1.5.
* Luokat SH1 ja SH2 yhdessä, kiinteän tuen käyttö on sallittu.

Taulukko 1D: Liikuntavammaisten kivääri- ja 
 pistoolilajit

Laji lka Sarjat ls.

Kivääri

R1, 10 m ilmakiv. pysty SH1 M, M20 60

R2, 10 m ilmakiv. pysty SH1 N, N20 60

R2, 10 m ilmakiv. pysty SH1 N50, M50, Y60, Y70, Y75 40

R3, 10 m ilmakiv. makuu SH1 Y, Y20, Y50, Y60, Y70, Y75 60

R3, 10 m ilmakiv. makuu SH1/2 Y16 30*

R4, 10 m ilmakiv. pysty SH2 Y, Y20 60

R4, 10 m ilmakiv. pysty SH2 Y50, Y60, Y70, Y75 40

R5, 10 m ilmakiv. makuu SH2 Y, Y20 60

R5, 10 m ilmakiv. makuu SH2 Y50, Y60, Y70, Y75 40

R6, 50 m kivääri makuu SH1 Y, Y20, Y50, Y60, Y70, Y75 60

R6, 50 m kivääri makuu SH1/2 Y16 30*

R7, 50 m kivääri asentokilp SH1 M, M20 3x40

R8, 50 m kivääri asentokilp SH1 N, N20 3x40

R8, 50 m kivääri asentokilp SH1 N50, M50, Y60, Y70, Y75 3x20

R9, 50 m kivääri makuu SH2 Y, Y20, Y50, Y60, Y70, Y75 60

Pistooli

P1, 10 m ilmapistooli SH1 M, M20 60

P2, 10 m ilmapistooli SH1 N, N20 60

P2, 10 m ilmapistooli SH1 N50, M50, Y60, Y70, Y75 40

P3, 25 m (urheilu)pistooli SH1 Y, Y20, Y50, Y60, Y70, Y75 60

P4, 50 m pistooli (vapaap.) SH1 Y, Y20, Y50, Y60, Y70, Y75 60

P6, 25 m vakiopistooli SH1 Y, Y20, Y50, Y60, Y70, Y75 60
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  Taulukko 2: Liikkuvan maalin lajit

   Lajit/Sarjat  M M20 
M18 
M16

Y14 M50, 
M60, Y70, 
Y75, Y80, 

Y85
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 N20, N18 
N16

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, Y85
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  Taulukko 3: Haulikkolajit 

Lajit/Sarjat

M M20 
Y16

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

7. Trap parikilpailu
Y (yksi miespuolinen ja yksi nais-

puolinen urheilija). ISSF:n kulloin-
kin voimassa oleva kiekkomäärä

8. Skeet parikilpailu
Y (yksi miespuolinen ja yksi nais-

puolinen urheilija). ISSF:n kulloin-
kin voimassa oleva kiekkomäärä

9. Trap joukkue-
kilpailu3

Erillinen joukkuekilpailu 
3x75 kiekkoa + mitaliottelut

10 Skeet joukkue-
kilpailu3

Erillinen joukkuekilpailu 
3x75 kiekkoa + mitaliottelut

 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.
 3) = Skeet ja trap joukkuekilpailu voidaan käydä, joko erillisenä jouk-

kuekilpailuna ISSF:n sääntöjen mukaisesti KY:n kohdan 6.3.3.b 
mukaisissa sarjoissa tai laskennallisena henkilökohtaisen kilpailun 
tuloksista (3x125 kiekkoa).
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Taulukko 4B: Liikuntavammaisten haulikkolajit 

Lajit/Sarjat Avoin
LV1

Istuen
LV2

Seisten
alaraaja

LV3

Seisten
yläraaja

LV4
1. Skeet 125 125 125 125
2. Trap 125 125 125 125
3. Autom.trap 100 100 100 100
4. Kansall.trap 100 100 100 100
5. Kansall.skeet 100 100 100 100
6. Kaksoistrap 150 150 150 150
7. Sporting* Yhden päivän kiekot
8. Compak Yhden päivän kiekot
Liikuntavammaiset eivät ammu finaaleja 
* kts. huomautus taulukosta 4A.

Taulukko 4A: Sporting-lajit 
Lajit/Sarjat Y, N, Y17, Y20, Y56, Y66, Y73
Englantilainen sporting* 75-200
Kansainvälinen sporting*  
(FITASC) 75-200

Compak-sporting 75-200
* SM-kilpailut voidaan järjestää joko Englantilaisessa sportin-

gissa tai kansainvälisessä sportingissa tai molemmissa. 
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1 Big Bore Pistol (BBP): Y, Y17
1.1 Revolver (BBPR) 40, 60 tai 80 ls
1.2 Production (BBPP) 40, 60 tai 80 ls
1.3 Standing (BBPS) 40, 60 tai 80 ls
1.4 Unlimited (BBPU) 40, 60 tai 80 ls
1.5 Yhteistulos (BBP Agg) Yhteistulos lajeista 1.1 ... 1.4

Ampumamatkat Kana 50 m Sika 100 m
Kalkkuna 150 m Pässi 200 m

2 Small Bore Pistol (SBP): Y, Y17
2.1 Revolver (SBPR) 40, 60 tai 80 ls
2.2 Production (SBPP) 40, 60 tai 80 ls
2.3 Standing (SBPS) 40, 60 tai 80 ls
2.4 Unlimited (SBPU) 40, 60 tai 80 ls
2.5 Yhteistulos (SBP Agg) Yhteistulos lajeista 2.1 ... 4.4

Ampumamatkat Kana 25 m Sika 50 m
Kalkkuna 75 m Pässi 100 m

3 Field Pistol (FP): Y, Y17
3.1 Production (FPP) 40, 60 tai 80 ls
3.2 Prod. Any Sights (FPPAS) 40, 60 tai 80 ls
3.3 Yhteistulos (FP Agg) Yhteistulos lajeista 3.1 ja 3.2

Ampumamatkat: Kana 25 m Sika 50 m
Kalkkuna 75 m Pässi 100 m

4 Big Bore Rifle (BBR): Y, Y17
4.1 Silhouette (BBRS) 40, 60 tai 80 ls
4.2 Hunting (BBRH) 40, 60 tai 80 ls
4.3 Yhteistulos (BBR Agg) Yhteistulos lajeista 4.1 ja 4.2

Ampumamatkat: Kana 200 m Sika 300 m
Kalkkuna 385 m Pässi 500 m

5 Small Bore Rifle (SBR): Y, Y17
5.1 Silhouette (SBRS) 40, 60 tai 80 ls
5.2 Light (SBRL) 40, 60 tai 80 ls
5.3 Yhteistulos (SBR Agg) Yhteistulos lajeista 5.1 ja 5.2

Ampumamatkat: Kana 40 m Sika 60 m
Kalkkuna 77 m Pässi 100 m

Taulukko 5 Siluettilajit
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6 Standing (S) Yhteistulos lajeista 1.3, 2.3, 3.1, 3.2 
(BBPS, SBPS, FPP ja FPPAS)

7 Ilma-aseet: Y, Y17
7.1 Vakiopistooli seisten (APP) 40, 60 tai 80 ls

Ampumamatkat: Kana 10 m Sika 12 m
Kalkkuna 15 m Pässi 18 m

7.2 Vakiokivääri (ARP) 40, 60 tai 80 ls

Ampumamatkat: Kana 18 m Sika 25 m
Kalkkuna 33 m Pässi 41 m

8. .22 kiväärit avotähtäimin Y, Y17 (vapaavalintaisia lajeja)
8.1 Silhouette, Open Sights 40, 60 tai 80 ls
8.2 Light, Open Sights 40, 60 tai 80 ls
8.3 Yhteistulos,avotähtäimin Yhteistulos lajeista 8.1 ja 8.2
8.4 Yhteistulos kaikk .22 kiv. Yht.tulos lajeista 5..1, 5.2, 8.1, 8.2

Ampumamatkat Kana 25 m Sika 50 m
Kalkkuna 75 m Pässi 100 m

Lajit / Sarjat Y Y20 N Y60
1. MIQUELET
  Rihlaton piilukkomusketti, 
 50 m pysty

13 13

2. MAXIMILIAN
 Rihlattu piilukkokivääri, 
 100 m makuu

13

3. MINIE kal yli 13,5 mm
  Sotilas nallilukkokivääri, 
 100 m makuu  

13

4. WHITWORTH 
 Vapaa nallilukkokivääri, 
 100 m makuu

13

Taulukko 6: Mustaruutilajit
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Lajit / Sarjat Y Y20 N Y60
5. COMINAZZO 
 Rihlaton piilukkopistooli, 
 25 m pysty

13

6. KUCHENREUTER
 Nallilukkopistooli, 
 25 m pysty

13 13

7. COLT
 Alkuperäinen nallilukko-
 revolveri 25 m  

13 13

8. VALKYRIE
 Vapaa nallilukkokivääri, 
 100 m makuu   

13

12.  MARIETTE
 Replika nallilukkorevolveri, 
 25 m pysty

13 13 13 13

14. TANEGASHIMA
 Rihlaton lunttulukkokivääri,
 50 m pysty

13

15. VETTERLI
 Vapaa kivääri, 50 m pysty  13 13 13 13

16. HIZADAI
 Rihlaton lunttulukkokivääri,  
 50 m polvi

13

21.  MANTON
 Piilukkohaulikko 25

22.  LORENZONI
      Nallilukkohaulikko 25



83

Lajit / Sarjat Y Y20 N Y60
23. DONALD MALSON 
 Sama nallilukkorevolveri  
 jota kilp. käytt. lajissa 
 Mariette tai Colt, 50 m pysty

13

28. TANZUTSU
 Rihlaton lunttulukkopistooli,
 25 m pysty

13

36. PENNSYLVANIA
 Vapaa piilukkokivääri, 
 50 m pysty

13

37. LAMARMORA
 sotilaskäyttöön tarkoitettu
 nallikukkokivääri
 50 m pysty

13

38. REMINGTON
 Laskennallinen revolverilaji 
 Yhteistulos lajeista 7 tai 12
 ja lajista 23

13+13

90. REMINGTON RIFLE
 Alkuperäinen takaaladattava  
     mustaruutikivääri, 
 avotähtäimin, 100 m makuu

13

91. REMINGTON MATCH
 Takaaladattava mustaruuti-
 kivääri diopteritähtäimin,
 100 m makuu

13

93. SMITH&WESSON
 Takaaladattava mustaruuti- 
 revolveri, 25 m pysty

13
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Taulukko 7: Practical-lajit 
 SMkilpailun on täytettävä IPSC:n “Level 

III” kilpailutason määräykset (kts IPSC
sääntöjen liite A1).

  
Lajit (A, B, C...) ja divisioonat (1, 2, 3...)

A  Pistooli
1 Open
2 Standard
3 Classic
4 Production
5 Production Optics
6 Production Optics Light
7 Revolver

B  Kivääri
1 Semi Auto Open
2 Semi Auto Standard
3 Manual Action Open
4 Manual Action Standard
5 Manual Action Lever Release

C  Haulikko
1 Open
2 Modified
3 Standard
4  Standard Manual

D  Action Air
1 Open
2 Standard
3 Classic
4 Production

E Mini Rifle
1 Open
2 Standard

F Pistoolikarbiini
1 Pistoolikarbiini

G  Tournament
Yhdistelmäkilpailu, jossa samas-
sa kilpailussa ammutaan eri laji-
en (A, B, C) asemia

H  Grand Tournament
Yhdistelmäkilpailu, joka koostuu 
kahdesta tai kolmesta eri lajin (A, 
B tai C) kilpailusta

I  Liiga
Useammasta yhden lajin kilpai-
luista koostuva yhdistelmäkil-
pailu

Luokat: Yleiskilpailu (Y), Lady (N),  Super Junior (Y15),  
  Junior (Y20), Senior (Y50), Super Senior (Y60)

 Kts IPSCsääntöjen osio 6.1 ja liite D
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Taulukko 8: Kasa-ammuntalajit

Ampumalaji Matka 
(m)

Laukaukset
sarjat x kpl

Kiv max.
paino (g)

Heavy Varmint (HV) 100 5 x 5 6122
Heavy Varmint 200 5 x 5 6122
Heavy Varmint 300 5 x 5 6122
Light Varmint (LV) 100 5 x 5 4762
Light Varmint 200 5 x 5 4762
Unlimited (UL) 100 5 x 10 Vapaa
Unlimited 100 3 x 10 Vapaa
Unlimited 200 5 x 10 Vapaa
Unlimited 200 3 x 10 Vapaa
Unlimited 300 3 x 10 Vapaa
Unlimited 300 5 x 5 Vapaa
Unlimited 600 3 x 10 Vapaa
Unlimited aggregate 100 + 200 5 x 10 + 5 x 10 Vapaa
Unlimited aggregate 100 + 200 3 x 10 + 3 x 10 Vapaa
Unlimited aggregate 100 + 200 5 x 10 + 3 x 10 Vapaa

Unlimited aggregate 100 + 200 
+ 300

5 x 10 + 3 x 10 
+ 5 x 5 Vapaa

Unlimited aggregate 300 + 600 3 x 10 + 3 x 10 Vapaa
Heavy Varmint 
aggregate 100+200 5 x 5 + 5 x 5 6122

Light Varmint 
aggregate 100 +200 5 x 5 + 5 x 5 4762

Heavy & light varmint 
aggregate

100+200+ 
100+200

5 x 5 + 5 x 5 + 
5 x 5 + 5 x 5

6122 / 
4672
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Ampumalaji Matka 
(m)

Laukaukset
sarjat x kpl

Kiv max.
paino (g)

Small Bore Rifle (RF) 
(.22 RF) 50 3 x 10 Vapaa

Small Bore Rifle  
(.22 RF) 100 3 x 10 Vapaa

Pienoiskivääri vapaa 
luokka 25 3 x 25 Vapaa

Pienoiskivääri vapaa 
luokka 50 3 x 25 Vapaa

ERABSF:n kansainvälinen 
Sporter 25 3 x 25 3855

ERABSF:n kansainvälinen 
Sporter 50 3 x 25 3855

ERABSF:n kevyen luokan 
pienoiskivääri 25 3 x 25 4762

ERABSF:n kevyen luokan 
pienoiskivääri 50 3 x 25 4762

ERABSF:n raskaan 
luokan pienoiskivääri 25 3 x 25 6804

ERABSF:n raskaan 
luokan pienoiskivääri 50 3 x 25 6804

ERABSF:n kevyen luokan 
ilmakivääri 25 3 x 25 4762

ERABSF:n raskaan 
luokan ilmakivääri 25 3 x 25 6802
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7.2.2  SM-kilpailujen aikataulu
 Kilpailujen järjestäjän on hyväksytettä

vä kilpailun aikataulu kilpailun teknisellä 
asiantuntijalla.

7.2.2.1 Kilpailujen aikataulu on julkaistava erä
luettelossa ja kilpailuohjeissa. Myös finaa
lin alkamisaika on mainittava eräluettelos
sa ja kilpailuohjeissa.

7.2.3 Sarjan SM-arvo
 Henkilökohtaisessa kilpailussa on sarjal

la SMarvo jos siihen osallistuu vähintään 
yksi ampuja.Tuloksen saamiseksi on kil
pailu ammuttava ohjelman mukaisesti hy
väksytysti loppuun.

 Poikkeuksen muodostaa mustaruuti, jos
sa lajia ei järjestetä ellei sarjasta rippu
matta lajiin osallistu vähintään kolme ur
heilijaa.

 Parikilpailun sarjalla on SMarvo ainoas
taan, jos siihen osallistuu vähintään kolme 
joukkuetta.

 Joukkuekilpailu järjestetään ja sillä on 
SMarvo, jos sarjan joukkuekilpailuun 
osallistuu vähintään yksi joukkue.

 Joukkue, jossa yksikin joukkueen jäsen 
hylätään (DSQ, DQB), katsotaan keskeyt
täneeksi eikä sille tule sijoitusta.
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7.2.4 Kilpailuohjelman on annettava kilpailijoille 
ja joukkueille lajeittain ja sarjoittain mah
dollisimman samankaltaiset olot kilpailun 
suorittamiseen.

7.2.5 Palkinnot
7.2.5.1 (Tämä versio sääntökohdasta on voimas

sa 1.1.2023 alkaen). Suomen Mestareille 
kaikissa sarjoissa jaetaan viralliset mes
taruusmerkit, sekä kolmelle parhaalle pal
kintomitalit. Joukkuekilpailuissa jaetaan 
palkintomitalit kolmelle parhaalle joukku
eelle; yksi mitali kullekin joukkueenjäse
nelle ja yksi mitali heidän edustamalleen 
seuralle.

                    Siluetissa suositellaan palkittavaksi mita
leilla myös luokkavoittajat.

7.2.5.1 (Tämä versio sääntökohdasta on voimas
sa 31.12.2022 asti). Suomen Mestareille 
M, Y ja Nsarjoissa jaetaan mestaruus
merkit ja muiden sarjojen voittajille sarjan
sa Suomen mestarimerk ki, sekä kolmelle 
parhaalle palkintomitalit. Joukkuekilpai
luissa jaetaan palkintomitalit kolmelle 
parhaalle joukkueelle; yksi mitali kullekin 
joukkueenjäsenelle ja yksi mitali heidän 
edustamalleen seuralle.

 Siluetissa suositellaan palkittavaksi myös 
luokkavoittajat.
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7.2.5.2 SMmitaleina on käytettävä liiton virallisia 
palkintomitaleita. Viralliset palkintomitalit 
tilataan liiton toimiston antamien ohjeiden 
mukaisesti. Palkintomitaleihin tulee kai
vertaa laji, sarja, vuosiluku ja paikkakunta.

7.2.5.3 SMkilpailuissa kilpaillaan Suomenmes
tariarvonimestä. SMkilpailuissa ei jaeta 
kunniapalkintoja.

7.3  SM-kilpailuun osallistuminen
7.3.1 Suomen Mestaruuskilpailuihin on oikeu

tettu osallistumaan jokainen ampuja, joka

1) täyttää yleiset osallistumis ja edustus
oikeudet (kohta 2.1.4),

2) on kilpailuvaliokunnan tai eiISSFlaji
en ollessa kyseessä lajijaoston määrit
tämien mahdollisten karsintojen kaut
ta saanut osallistumisoikeuden tai on 
SMkilpailujen henkilökohtaisessa kil
pailuissa kyseisessä lajissa ja sarjassa 
sijoittunut kolmen parhaan joukkoon 
välittömästi edeltävänä vuonna.

3) Sarjoihin Y16, M16, N16, Y17, M18, 
N18, M20, Y20, N20, M, Y, N, M50, 
Y50 ja N50 (sportingissa Y17, Y20, 
Y, Y56 ja N) osallistuva on suorittanut 
kyseisessä lajiryhmässä vähintään 
SAL:n 2luokan tuomarikortin, joka on 
kilpailun ajankohtana voimassa. Kortin 
viimeinen voimassaolopäivä on merkit
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ty korttiin. Tuomarikortiksi hyväksytään 
myös kyseisen lajiryhmän kansainväli
nen tuomarikortti sekä ulkomaalaisen 
kotimaassaan suorittama, voimassa
oleva kyseisen lajiryhmän tuomari
kortti. Haulikossa hyväksytään myös 
ISSF:n ratatuomarikortti (shotgun refe
ree licence). Liikuntavammaisten sar
joihin osallistuvilta ei vaadita tuomari
korttia. Tuomarikortin suorittamisesta 
on ohje liitteessä L.5.

7.3.2 Karsintamenettelystä on ilmoitettava vii
meistään kuukausi ennen ensimmäisen 
karsintakilpailun ilmoittautumisen umpeu
tumista, jotta ampujilla on tasapuoliset 
mahdollisuudet saavuttaa osallistumis
oikeus. Mikäli karsintakilpailu käydään 
osana SMkilpailua, on karsinnasta ilmoi
tettava viimeistään kilpailukutsussa.

7.4 SM-joukkuekilpailuun osallistuminen
7.4.1 Joukkuekilpailuun ilmoitetun joukkueen 

jokaisen jäsenen on täytettävä henkilö
kohtaisen kilpailun osallistumisoikeutta 
koskevat kohdat, sekä yleisesti joukkueen 
muodostamiselle asetetut vaatimukset 
(kohta 6.3).

7.4.1.1 Erillisessä joukkueSMkilpailussa Y50 ja 
N50sarjan joukkueeseen osallistuvalta 
ampujalta, joka henkilökohtaisessa kilpai
lussa saisi osallistua M60, N60, Y70, 
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Y75 tai Y80sarjaan (liikkuvassa maalis
sa myös Y85sarjaan) ei vaadita tuoma
rikorttia. Muissa sarjoissa vaaditaan tuo
marikortti iästä riippumatta.

7.4.2 Joukkuemestaruuksista voidaan kilpailla 
karsintakilpailussa, jossa samalla karsi
taan osallistujat peruskilpailuun.

7.4.3 Mikäli joukkuekilpailussa on enemmän 
kuin yksi erä, on eräluetteloita laaditta
essa kuitenkin henkilökohtainen kilpailu 
määräävä. Eräjaot tehdään sen perus
teella.

7.5 SM-parikilpailuun osallistuminen
7.5.1 Parikilpailuun ilmoitetun joukkueen jokai

sen jäsenen on täytettävä henkilökohtai
sen kilpailun osallistumisoikeutta koske
vat kohdat, sekä yleisesti parikilpailujouk
kueen muodostamiselle asetetut vaati
mukset (kohta 6.3).

7.5.1.1 SMparikilpailussa Y50sarjan joukkuee
seen osallistuvalta ampujalta, joka henki
lökohtaisessa kilpailussa saisi osallistua 
M60, N60, Y70, Y75 tai Y80sarjaan ei 
vaadita tuomarikorttia. Muissa sarjoissa 
vaaditaan tuomarikortti iästä riippumatta.
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8  TOIMINTA SÄÄNTÖRIKKOMUKSISSA 

8.1  Vastalauseen ja vetoomuksen tekemi-
nen

8.1.1 Todettuaan sääntöjä rikotun tai epäilles
sään niin tapahtuneen ovat toimitsijat, 
huoltajat ja kilpailijat velvollisia ilmoitta
maan asiasta välittömästi kilpailun johdol
le tai jurylle.

8.1.2 Lajisäännöissä on säädetty vastalau
seista ja vetoomuksista kilpailuteknisten 
rikkomusten suhteen. Vastalause ja ve
toomusmaksuissa noudatetaan kuitenkin 
KY:n määräyksiä.

8.1.3 Mikäli todettu tai epäilty sääntörikkomus 
koskee Kilpailutoiminnan Yleissääntöjä, 
on vastalause jätettävä kirjallisesti kil
pailutoimistoon viimeistään 30 minuuttia 
kilpailun viimeisen erän päättymisen jäl
keen. Vastalauseen käsittelee normaalin 
käytännön mukaan kilpailun jury.

 Mikäli juryn päätöksestä halutaan vedota, 
toimitetaan vetoomus kirjallisesti kilpailu
toimistoon viimeistään 30 minuutin kulut
tua juryn päätöksen julkistamisesta. Ve
toomuksen käsittelee kilpailun vetoomus
jury. Niissä kilpailuissa, jossa ei sääntöjen 
mukaan ole vetoomusjuryä toimitetaan 
vetoomus vetoomusmaksuineen kilpailun 
johdon toimesta kolmen vuorokauden si
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sällä kilpailuvaliokunnalle, joka käsittelee 
asian seuraavassa kokouksessaan.

8.1.4 Kirjallisen vastalauseen jättämisen yhte
ydessä on maksettava vastalausemaksu 
25 euroa. Maksu palautetaan, mikäli vas
talause hyväksytään.

8.1.5 Mikäli vetoomus tehdään juryn päätöstä 
vastaan vetoomusjurylle tai liiton kilpailu
valiokunnalle, on vetoomusmaksu 50 eu
roa. Maksut palautetaan, mikäli vastalau
se hyväksytään.

8.1.6 Hylättyjen vastalauseiden ja vetoomusten 
maksut jäävät järjestäjälle. Mikäli vetoo
mus käsitellään kilpailuvaliokunnassa ve
toomusmaksu jää liitolle.

8.2  Vastalauseen käsittely
8.2.1  Kilpailunjohdon, TA:n tai juryn on epäil

lessään sääntörikkomuksen tapahtuneen 
tai saatuaan suullisen tai kirjallisen vas
talauseen, kuultava rikkomuksen ja ilmoi
tuksen osapuolia sekä muita, jotka voivat 
valaista asioiden kulkua.

8.2.2 Juryn on ratkaistava kirjalliset vastalau
seet mahdollisimman lyhyessä ajassa. 
Päätös kirjallisesta vastalauseesta on 
tehtävä kirjallisena ja se on päiväyksel
lä ja kellonajalla varustettuna julkaistava 
viralliselle ilmoitustaululle. Kopiot kaikista 
vastalauseista ja päätöksistä on toimitet
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tava tiedoksi järjestämisluvan myöntäjälle 
(liittohallituksen osalta kilpailuvaliokunnal
le).

9 ENNÄTYKSET

9.1  Kansallisen kilpailutoiminnan ennä-
tykset

9.1.1 Kilpailuvaliokunta, laji ja aluejaostot pitä
vät tässä sääntöluvussa määrätyllä taval
la yllä seuraavia ennätystilastoja:

 • Suomen ennätykset

 • Suomen maajoukkue-ennätykset

 • Alueelliset ennätykset

9.1.2 Seuran ennätysten määrittämisestä, hy
väksymisestä ja kirjaamisesta sekä seu
ran ennätysten tilastoista vastaavat seu
rat.

9.1.3 Practical, Sporting, ja putoavan taulun 
lajeissa ei kirjata ennätyksiä.

9.2 Suomen ennätysten kirjaaminen
9.2.1 Suomen ennätykset kirjataan Suomen 

Mestaruuskilpailuissa ammuttavissa la
jeissa ja sarjoissa (katso taulukot 1, 2, 3, 
5, 6, 8) henkilökohtaisina ennätyksinä ja 
seurajoukkueiden parikilpailuennätyksinä 
(SE) sekä seurajoukkueiden ennätyksinä 
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(SJE) seuraavasti (poikkeukset kohdassa 
9.2.3  9.2.5):

SE (SJE) Suomen ennätys (M tai 
Ysarjan lajeissa ja lau
kausmäärillä) sarjasta riip
pumatta

SE (SJE) N naisten Suomen ennätys 
(Nsarjan lajeissa ja lau
kaus määrillä) sarjasta riip
pumatta

SE M20 poikien Suomen ennätys 
sarjassa M20

SE Y20 nuorten Suomen ennätys 
sarjassa Y20

SJE Y20 nuorten Suomen joukkue
ennätys sarjassa Y20

SE (SJE) N20 tyttöjen Suomen ennätys 
sarjassa N20

SE M18 poikien Suomen ennätys 
sarjassa M18

SJE Y18 nuorten Suomen joukkue
ennätys sarjassa Y18

SE (SJE) N18 tyttöjen Suomen ennätys 
sarjassa N18

SE M16 poikien Suomen ennätys 
sarjassa M16

SJE Y16 nuorten Suomen joukkue
ennätys sarjassa Y16
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SE (SJE) N16 tyttöjen Suomen ennätys 
sarjassa N16

SE Y14 nuorten Suomen ennätys 
sarjassa Y14 (vain liikkuva 
maali)

SE Y17 nuorten Suomen ennätys 
sarjassa Y17 (siluetti)

SE Y16 nuorten Suomen ennätys 
sarjassa Y16 (haulikko)

SE M50 Suomen ennätys sarjassa 
M50

SE (SJE) Y50 Suomen ennätys sarjassa 
Y50

SE (SJE) N50 naisten Suomen ennätys 
sarjassa N50

SE M60 Suomen ennätys sarjassa 
M60

SE N60 naisten Suomen ennätys 
sarjassa N60

SE Y60 Suomen ennätys sarjassa 
Y60

SJE Y60 Suomen joukkueennätys 
sarjassa Y60 (liikkuva maa
li)

SE Y70 Suomen ennätys sarjassa 
Y70

SJE Y70 Suomen joukkueennätys 
sarjassa Y70 (kiväärin 
asentokilpailut, haulikko)
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SE Y75 Suomen ennätys sarjassa 
Y75

SE Y80 Suomen ennätys sarjassa 
Y80

SE Y85 Suomen ennätys sarjassa 
Y85 (liikkuva maali)

9.2.1.1 Liikuntavammaisten Suomen ennätykset 
(SE) kirjataan kaikissa taulukkojen 1D ja 
4B lajeissa (pl. sportinglajit), sarjoissa ja 
vammaisluokissa.

9.2.2  Suomen ennätykseksi (SE) kirjataan pe
ruskilpailun ennätys. 

 Mikäli M tai Nsarjan ennätystulos ammu
taan ikäkausisarjassa kirjataan ennätys 
myös kyseisen ikäkausisarjan ennätyk
seksi.

 Niissä lajeissa, jossa voidaan ampua joko 
kokopistein tai desimaalipistein, noteera
taan erikseen Suomen ennätykset desi
maalein ja kokopistein. Desimaalipistein 
ammutut ennätykset merkitään lyhenteel
lä DSE tai DSJE (esim. DSE M20). Suo
men ennätyksiksi desimaalipistein hyväk
sytään vain elektronisiin tauluihin ammut
tuja tuloksia.

 Sisä ja ulkoradoilla ammutut tulokset 
ovat yhdenvertaisia; ennätyksiä ei notee
rata erikseen.
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 Samana päivänä, samassa tai eri kilpailu
tapahtumassa ammutuista tuloksista kir
jataan Suomen ennätykseksi ainoastaan 
korkein tulos. Jos tulokset ovat yhtä suu
ret kirjataan kaikki.

 Ilmakiväärin makuukilpailuissa noteera
taan Suomen ennätykset vain desimaali
pistein ammuttuina ESTtauluihin.

 Kiväärissä ja pistoolissa kirjataan finaa
liennätyksiä ainoastaan ammuttaessa 
vanhanmallisia yksivaiheisia finaaleja (la
jisäännöt 2017). Finaalin Suomen ennä
tyksinä (FSE) kirjataan tällöin finaalikilpai
lun tulos. Uudenmallisissa, kaksivaiheisis
sa finaaleissa (ISSF 2022) ei ennätyksiä 
kirjata. Haulikkolajeissa ei noteerata fi
naaliennätyksiä.

9.2.2.1 Mikäli 50 m kiväärin, 10 m ilmakiväärin 
ja 10 m ilmapistoolin kilpailuissa noteera
taan ennätyksiä, hyväksytään vain elekt
ronisiin tauluihin ammutut finaalin ennä
tystulokset.

9.2.3 Siluettiammunnan Suomen ennätykset 
kirjataan Suomen mestaruuskilpailuissa 
ammuttavissa lajeissa ja laukausmäärillä 
sekä yhteistuloskilpailuissa henkilökohtai
sina ennätyksinä seuraavasti:

SE Suomen ennätys Ysarjan la
jeissa ja laukausmäärillä sar
jasta riippumatta
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SE Y17 nuorten Suomen ennätys 
sarjassa Y17

9.2.4 Mustaruutiammunnan Suomen ennätyk
set kirjataan Suomen mestaruuskilpailuis
sa ammuttavissa lajeissa ja aseilla hen
kilökohtaisina (SE) ja seurajoukkueiden 
(SJE) ennätyksinä seuraavasti:

SE (SJE) Suomen ennätys Ysarjan la
jeissa ja laukausmäärillä sar
jasta riippumatta

SE N Suomen ennätys Nsarjan la
jeissa ja laukaisumäärillä

SE Y20 nuorten Suomen ennätys 
sarjan Y20 lajeissa ja lauka
usmäärillä

 Ennätykset kirjataan erikseen alkuperäi
sillä ja replikaaseilla ammutuista luokista, 
vaikka molemmilla aseilla ammutaan sa
massa sarjassa.

9.2.5 Kasaammunnan Suomen ennätykset 
kirjataan Suomen mestaruuskilpailuissa 
ammuttavissa lajeissa ja aseilla henkilö
kohtaisina ennätyksinä seuraavasti:
SE Suomen ennätys Ysarjan lajeissa 

ja laukausmäärillä sarjasta riippu
matta.

9.2.6 Ennätysluetteloon kirjataan uudet hyväk
sytyt ennätykset ja eri henkilön, tai jouk
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kuekilpailussa eri seuran, hyväksytyt en
nätysten sivuamiset.

9.2.7 Uuden lajin, laukausmäärän, kilpailuajan, 
taulun muutoksen tai sarjan tullessa voi
maan kirjataan uudet ennätykset synty
misjärjestyksessä normaalin käytännön 
mukaan kuitenkin niin, että mikäli finaa
liennätyksiä kirjataan, kirjataan ainoas
taan täysillä laukausmäärillä ammuttuja 
tuloksia.

9.3  Suomen ennätysten hyväksyminen
9.3.1 Suomen ennätykseksi (SE, DSE) voidaan 

hyväksyä liiton jäsenseuraan kuuluvan 
kilpaampujan saavuttama ennätystulos 
seuraavissa kilpailuissa silloin kun kilpa
ampuja edustaa Suomea tai liiton jäsen
seuraa:
a) Suomessa järjestetyt ennätyskelpoisik

si hyväksytyt kilpailut
b) Suomen mestaruuskilpailut
c) KVliittojen sääntöjen mukaisesti jär

jestetyt ulkomaiset Grand Prix kilpailut 
(GP)

d) Maaottelut (MO) ja vastaavat sotilaskil
pailut

e) Maailman ja Euroopan cupit (MC ja 
EC)

f) Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PM) 
ja vastaavat sotilaskilpailut
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g) Euroopanmestaruuskilpailut (EM) ja 
vastaavat sotilaskilpailut

h) Maailmanmestaruuskilpailut (MM) ja 
vastaavat sotilaskilpailut

i) Olympialaiset

9.3.2 Seurajoukkueiden Suomen ennätyksiksi 
(SJE) ja seurajoukkueiden parikilpailun 
Suomen ennätyksiksi (SE) voidaan hy
väksyä samaa jäsenseuraa edustavien 
ampujien saavuttama joukkueennätys
tulos kilpailtaessa joukkueena kohdassa 
9.3.1 mainituissa kilpailuissa.

9.3.3 Ennätystulos on ammuttava asianomai
sen sarjan kilpailussa pl. SE ja SE N, joik
si noteerataan korkein tulos sarjasta riip
pumatta.

9.3.3.1 Poikkeuksen muodostaa myös alle 
20vuotiaan M tai Nsarjassa tai parikil
pailun Ysarjassa ammuttu tulos, joka voi
daan noteerata oman ikäsarjansa SE:ksi, 
kun tulos on ammuttu kohdan 9.3.1.c...i 
tason kilpailuissa.

9.3.4 Esityksen Suomen ennätyksen hyväksy
misestä tekee
a) ennätyskelpoisissa kilpailuissa, SM

kilpailuissa sekä kansainvälisissä Suo
messa järjestetyissä kilpailuissa järjes
täjä (kilpailun johtaja) yhdessä kilpailun 
TA:n kanssa. Esitys on toimitettava lii
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ton toimistolle 7 vrk:n kuluessa kilpailun 
päättymisestä.

b) kansainvälisissä ulkomailla järjestettä
vissä kilpailuissa Suomea edustavan 
joukkueen johtaja. Esitys on toimitet
tava liiton toimistolle 7 vrk:n kuluessa 
joukkueen johtajan paluusta Suomeen.

9.3.5 Suomen ennätykset hyväksyy liiton kilpai
luvaliokunta, ellei liittohallitus ole päättä
nyt pitää vastuulleen kuuluvan ennätysten 
hyväksymisen itsellään (Kts. liite 15). 

9.3.6 Poikkeuksen kohtiin 9.3.4 ja 9.3.5 muo
dostavat kasaammunta, mustaruuti ja 
siluettilajien Suomen ennätykset, jotka 
hyväksyy ja vahvistaa ao. lajijaosto, joka 
myös vastaa lajin ennätysluettelon pitä
misestä. Ko. lajeissa järjestäjä lähettää 
ennätysilmoituksen lajijaoston puheenjoh
tajalle 7 vrk:n kuluessa ennätyksen ampu
misesta.

9.3.7 Suomen ennätysten tilastoinnista vastaa 
liiton toimisto (pl. kohdassa 9.3.6 maini
tut lajit). Liiton toimisto lähettää kirjatuista 
Suomen ennätyksistä kunniakirjan asian
omaisille kilpailijoille sekä seurajoukkue
ennätyksistä myös seuralle.
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9.4  Suomen maajoukkue-ennätysten 
(MJE) kirjaaminen

9.4.1 Maajoukkueennätyksiä kirjataan  kiväärin,  
pistoolin, haulikon, liikkuvan maalin ja 
mustaruudin lajeissa.

9.4.2 Maajoukkueennätykset kirjataan kan
sainvälisissä kilpailuissa (9.3.1.d..i) am
muttavissa lajeissa seuraavasti: 

 MJE miehet, joukkueessa 3 sääntöjen 
mukaan nimettyä ampujaa

 MJE naiset, joukkueessa 3 sääntöjen mu
kaan nimettyä ampujaa 

 MJE pojat (M20), joukkueessa 3 sääntö
jen mukaan nimettyä ampujaa

 MJE tytöt (N20), joukkueessa 3 sääntöjen 
mukaan nimettyä ampujaa

 MJEP, parikilpailun maajoukkueennätys

 MJEP juniorit, junioreiden parikilpailun 
maajoukkueennätykset.

9.4.3 Maajoukkueennätysten luettelon ylläpi
dosta vastaavat lajijaostot, kukin omien 
lajiensa osalta.
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KILPAILUTOIMINNAN  
OHJEET

OHJEET (LIITTEET):

1 = SM ja arvokilpailujen järjestämisohjeet
2 = AMkilpailujen järjestämisohjeet
3 = SM ja AMkilpailujen pitoajat
4 = Teknisen asijantuntijan (TA) toimintaohje
5 = Tuomarikoulutusohje
6 = Urheilun eettiset suositukset
7 = Presidentin kilpailu
8 = Kenraalin kilpailu
9 = Pohjolan maljakilpailu
10 = Liikuntavammaisten luokitus
11 =  Taulujen hyväksyttämisohje
12 = SAL:n kilpailulajit
13 = SAL:n kansalliset ohjeet pukeutumisesta  
 kilpailujen aikana
14 = SAL:n aluejako
15= SAL:n hallintosäännön KY:tä koskevat osat
16 = Lomakkeet

Ohjeet ovat sitovuudeltaan sääntöluontoisia. 
Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton  
liittohallituksen kokouksessa 22.3.2022.
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LIITE 1

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITON  
SM- JA ARVOKILPAILUJEN JÄRJESTÄMIS- 
OHJEET

 Nämä ohjeet ovat tarkoitetut noudatetta
vaksi:

 SMkilpailuissa haulikko, kivääri, pis
tooli ja liikkuvan maalin lajeissa 

 arvokilpailuissa
 sekä soveltuvin osin muissa SAL:n la

jeissa ja kilpailuissa.

L.1.1  JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN
 Ennen kuin seura hakee lupaa kilpailujen 

järjestämiseksi, on sen varmistettava seu
raavien edellytysten täyttyminen:
• ampumaratojen ja -paikkojen riittävyys
•  pätevien toimielinten, tuomareiden ja 

toimitsijoiden saatavuus
• kilpailijoiden majoitus- ja muu huolto

mahdollisuus
• kilpailun vaatiman infrastruktuurin riittä

vyys.

 Järjestämisluvasta ja lupamaksuista on 
säädetty Kilpailutoiminnan Yleissääntöjen 
luvussa 3 ”Kilpailun edellytykset”.
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 Järjestämislupahakemus tulee tehdä liiton 
internet sivuilla olevan kilpailulupajärjes
telmän kautta.

L.1.2 JÄRJESTELYVAIHEET
 Kilpailun järjestäjän on järjestämislupaa 

hakiessaan, viimeistään ennen hake
muksen täydennysvaihetta, perustettava 
järjestelytoimikunta, jonka muodostavat 
kilpailun johto (KY kohta 1.1.11) sekä jär
jestäjän tarpeelliseksi katsomat henkilöt.

 Järjestävän seuran/seurayhteenliittymän 
pitää perustaa järjestelytoimikunta niin 
ajoissa, että toimikunnan jäsenet pää
sevät tutustumaan edellisiin vastaaviin 
kisoihin. Ainakin kilpailun, ammunnan, 
tulospalvelun sekä kilpailutoimiston johta
jan sekä viestintävastaavan tulee päästä 
tutustumaan yksityiskohtaisesti edellisiin 
kilpailuihin.

 Järjestelytoimikunnan tehtävänä on laatia 
kirjallinen raportti kilpailun valmisteluista, 
varsinaisesta kilpailusta sekä kilpailun jäl
keen suoritetusta arvioinnista. 

 Seuraava muistilista on tarkoitettu avuksi, 
kun tarkistetaan mitä pitää tehdä ja milloin

 (muistilista toimii myös hyvänä pohjana 
järjestelyraportin laatimiselle).
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L.1.2.1 5-3 VUOTTA ENNEN KILPAILUJA

  Järjestämisvalmiuksien arviointi.
  Perehtyminen kilpailusääntöihin.
  Alustavan järjestämisluvan haku
  Alustava järjestämislupa myönnetään

L.1.2.2 3-2 VUOTTA ENNEN KILPAILUA:

  Järjestämisvalmiuksien päivittäminen.
  Perehtyminen kilpailusääntöihin.
  Järjestelytoimikunnan nimeäminen.
  Järjestelysuunnitelman laatiminen.
  Pelastus ja turvallisuusohjelman laa

timinen/päivittäminen.
  Järjestelykoneiston suunnittelu:

 Henkilöstön alustava nimeäminen 
vastuullisiin tehtäviin. 

 Pätevien toimihenkilöiden kartoi
tus.

 Tarvittavan koulutuksen järjestä
minen.

 Kilpailun TA:n esittäminen lähialu
een ylituomareista.

L.1.2.3 2-1 VUOTTA ENNEN KILPAILUA:
  Järjestämisluvan täydentäminen (2 v)

 Varsinainen järjestämislupa myönne
tään ja TA nimetään.
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 Allekirjoitetaan mahdollinen järjestely
sopimus SAL:n ja järjestäjän välillä.

 Kilpailun johdon ja tuomariston valin
ta.

 Kilpailuratojen varaaminen.
 Ilmoitukset viranomaisille.
 Mahdollisten lisärakenteiden tai lait

teiden tarpeen toteaminen ja hankin
tasuunnittelu.

 Mahdollisten ruokailu ja majoitustilo
jen varaaminen.

 Ampumaradan kanttiinitilojen varaa
minen.

 Talousarvion laatiminen.
 Tulospalveluohjelmiston hankkiminen 

tai päivittäminen
 Tiedotustoiminnan suunnittelu.
 Yhteistyökumppaneiden kanssa neu

vottelut käyntiin.
 Tutustuminen vastaavaan kilpailuta

pahtumaan.

L.1.2.4 12 - 6 KK ENNEN KILPAILUA:

 Organisaation tarkistaminen, tarvitta
vien toimielinten ja toimitsijoiden ni
meäminen.

 Toimihenkilöiden täydennyskoulutus 
ja harjoittelu.
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 Tulospalveluhenkilöstön kouluttami
nen käytettävään järjestelmään.

 Tarvittavan teknisen kaluston hankin
ta tai varaaminen ja mahdollinen käyt
tökoulutus.

 Lopullisen kilpailuohjelman ja aikatau
lun laatiminen (tarkistaminen)  TA 
hyväksyy.

 Kilpailukutsun laatiminen  TA hyväk
syy.

L.1.2.5  6-3 KUUKAUTTA ENNEN KILPAILUA:

 TA:n vierailu.
 Kilpailuaikataulun tarkistus.
 Talousarvion tarkistus.
 Käsiohjelman kokoaminen.
 Palkintomitalien ja mestaruusmerkki

en tilaaminen.
 Asetarkastustarrojen hankinta.
 Tulkkien ja varustetarkastuksessa tar

vittavien mittareiden varaaminen.
 Tulospalveluohjelman testaaminen.
 Opastuksen suunnittelu.
 Paikoitustilojen järjestely.
 Ampumaratojen kunnon tarkistus ja 

tarvittava viimeistely.
 Taulu yms materiaalin tarkistus.
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 Kilpailukutsun julkaiseminen interne
tissä ja Urheiluampujassa.

 Kilpailujen lääkärin tai lääkintähenki
löstön varaaminen.

 Viimeistelytalkoiden suunnittelu. 

L.1.2.6 VIIME HETKEN VALMISTELUT 5-2  
VIIKKOA ENNEN KILPAILUA:

 Toimihenkilöiden osallistumisen, 
sääntötuntemuksen tarkastaminen 
sekä tarvittavan lisäkoulutuksen ja 
harjoittelun järjestäminen.

 Ratalaitteiden tarkastaminen käytän
nön harjoituksella.

 Turvallisuustekijöiden erityistarkastus 
(=kaikkeen mahdolliseen valmistautu
minen).

 Kutsuvieraiden ohjelman suunnittelu 
ja kutsuminen.

 Tulosten tiedotus kilpailupaikalla, tu
lostaulun järjestäminen ja toiminnan 
suunnittelu yksityiskohdittain.

 Tulospalvelu lehdistölle, radiolle ja 
TV:lle.

 Kilpailukanslian sijoitus ja toiminnan 
suunnittelu.

 Dopingtestaustilan suunnittelu.
 Yhteysvälineiden tarkistaminen.
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 Mitalien ja mestaruusmerkkien var
mistaminen.

 Kilpailutoimiston toimintavalmiuden ja 
kaluston riittävyyden ja toiminnan tar
kistaminen.

 Ilmoittautumisten vastaanotto.
 Eräluetteloiden laadinta.
 Käsiohjelman viimeistely: kilpailujen 

aikataulu, eräjaot, tiedot ampuma
radoista ajoohjeineen, kilpailijoiden 
huoltoon liittyvät asiat, kilpailutoimis
ton antamat järjestelyyn liittyvät eri
tyisohjeet yms.

 Tuloskorttien laatiminen ja kilpailutau
lujen merkintä.

 Eräluettelon lähettäminen.

L.1.2.7 VALMIUDEN TARKISTUS NOIN 7-3 
VUOROKAUTTA ENNEN KILPAILUA:

 Kilpailtavien lajien voimassa olevat 
ennätykset todetaan.

 Kaikki tekniset laitteet ja välineet tar
kastetaan ja koekäytetään.

 Varajärjestelmät ja suunnitelmat tar
kastetaan.

 Järjestetään talkoot kaiken mahdollisen 
valmistamiseksi ennakkoon sekä kilpai
lupaikan saamiseksi viihtyisäksi suoritus
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paikaksi niin kilpailijoille, kutsuvieraille, 
tiedotusvälineille kuin järjestäjille.

L.1.3  KILPAILUORGANISAATIO

  Kilpailujen
  johtaja

 Ammunnan  Kilpailujen 
 johtajat  juryt
 
 Ratahenkilöstö  

 Kilpailu-   Ase- ja varus-  Tulos- Tiedotus- Huolto- 
toimisto  tarkastus toimisto tiimi tiimi

Kilpailujen 
TA

L.1.4  TILAT JA ALUEET SEKÄ KALUSTO
L.1.4.1 Ampumaratojen suositusvaatimukset
 10 m radat: 50 ampumapaikkaa,
  liikkuva maali: 6 rataa.
 25 m radat: 50 ampumapaikkaa 
 50 m radat: 50 ampumapaikkaa
  liikkuva maali 2 rataa.
 100 m radat: hirvi 2 rataa.
 300 m radat: 40 ampumapaikkaa.
 Haulikkoradat:  skeet 35 rataa,
  trap, automaattitrap,  

 kaksoistrap 3 rataa,
  kansallinen trap 35 

 rataa ja  
 kansallinen skeet 35 
 rataa.
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 Niissä luotilajeissa, joissa ammutaan fi
naali, suositellaan erillisen finaaliradan 
käyttöä.

 10 m ja 50 m radoilla suositellaan käytet
tävän elektronisia taululaitteita.

L.1.4.2 Kilpailijoiden vastaanotto järjestetään 
siten, että tilaa on runsaasti huomioiden 
etenkin ensimmäisten erien ilmoittautu
misiin kuuluva joukkueiden nimeäminen. 
Ase ja varustetarkastus sijoitetaan mah
dollisimman lähelle vastaanottoa.

L.1.4.3 Kilpailutoimiston sijainti tulisi olla siten, 
että siitä on lyhyt etäisyys sekä vastaanot
toon että tulospalveluun. Tilatarve on noin 
20 neliömetriä.

L.1.4.4 Tulospalvelu tarvitsee käytännössä kak
si pienehköä (noin 10 neliömetriä) tilaa, 
jotka on eristetty yleisöltä. Toisessa työs
kentelee tulospalvelun johtaja yhdessä 
tulossihteerin kanssa. Toisessa tilassa 
työskentelevät tallentajat ja heillä tulee 
olla työrauha. Lajia kohden yksi tallennus
yksikkö riittää. Käytännössä siis ruutiase
kilpailuissa tallennetaan samanaikaisesti 
kiväärilajeja ja pistoolilajeja eri koneisiin. 
Haulikko ja riistamaalilajit hoitavat tallen
nuksen omilla radoillaan. Viralliset tulok
set tulee julkistaa tunnin sisällä kilpailun 
päättymisestä.
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L.1.4.5. Ensiapu- ja dopingtestaustilat voivat 
olla yhteiset. Dopingtestausta varten tar
vitaan odotustila, jossa on juomia, sekä 
näytteenottotila, jonka yhteydessä on WC. 

L.1.4.6 Lehdistötiloissa on työpöytä ja tulos
lokerikot kutakin toimittajaa varten, langa
ton internetyhteys sekä sähköpistokkeita 
kannettavia tietokoneita varten. Lisäksi 
lehdistötiloissa on oltava tiedotusvälinei
den yhteystiedot, edellisten vastaavien 
kisojen tulokset, ennätykset, käsiohjelma 
tai kilpailuohjeet ja aikataulu sekä henki
lötietoja ennakkosuosikeista. Kisapaikan 
yhteystietojen pitää olla myös toimitusten 
tiedossa.

L.1.4.7 Asesäilytys
 Kilpailuissa on mahdollisuuksien mukaan 

oltava aseille säilytystilat, jonne aseet voi
daan jättää odottamaan seuraavan päi
vän kilpailuja.

L.1.4.8 Kilpailun aikataulu
 Kilpailun aikataulun suunnittelusta vas

taa kilpailun johtaja yhdessä ammunnan 
johtajien kanssa. Kilpailun aikataulun hy
väksyy kilpailun TA. Kilpailujen aikataulut 
käsitellään myös arvokilpailun järjestäjille 
pidettävissä järjestäjäkoulutustilaisuuksis
sa sekä TAkoulutuksissa.
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L.1.5  TOIMIHENKILÖT, PÄTEVYYSVAATI-
MUKSET JA TEHTÄVÄT

L.1.5.1 Lajisääntöjen huomiointi
 Tämän sääntökirjan SMkilpailuja kos

kevien kohtien lisäksi on ISSF:n lajeissa 
noudatettava ”ISSF:n ampumalajien tek
nisten sääntöjen (TS)” sekä kunkin lajin 
sääntöjen määräyksiä ja ohjeita.

L.1.5.2 Vetoomusjury
 ISSF:n lajien SMkilpailuihin pitää aina ni

metä vetoomusjury. Myös muiden lajien 
SMkilpailuihin pitää nimetä vetoomusjury 
mikäli kyseisen lajin säännöt tuntevat ve
toomusjuryn.

 Vetoomusjuryyn kuuluu puheenjohtaja ja 
kaksi jäsentä. Nämä eivät saa olla järjes
tävän seuran jäseniä.

 Puheenjohtajan on oltava kansainvälinen 
tuomari tai kansallinen ylituomari ja jäsen
ten vähintään kokeneita I lk:n tuomareita.

 Puheenjohtajalla tai jäsenillä ei saa olla 
kilpailuun kuuluvia muita tehtäviä, mutta 
he voivat olla kilpailujoukkueiden johtajia 
tai kilpailijoita.

 Vetoomusjuryn ei tarvitse olla läsnä kilpai
lupaikalla mutta jäsenten on oltava tavoi
tettavissa puhelimitse.
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 Vetoomusjuryn kokouksista on tehtävä 
pöytäkirja.

 Mikäli lajin säännöissä ei tunneta vetoo
musjuryä, eikä sitä siksi ole kilpailuun ni
metty, toimii vetoomusjurynä liiton kilpailu
valiokunta (kts. 8.1.38.1.6). Vetoomusju
ryn päätöksistä ei voi valittaa.

 Practicalkilpailuissa vetoomusjury nime
tään IPSCsääntöjen mukaan. Level III 
kilpailuissa vetoomusjuryyn nimetään 3 
jäsentä ja level IIIIV kilpailuissa puheen
johtaja ja 3 jäsentä (kts. IPSCsääntöjen 
osio 11.2).

L.1.5.3 Juryt
 Juryjen lukumäärä riippuu kilpailujen 

koosta sekä ratojen sijainnista. Kilpailuis
sa tulee olla jury jokaiselle radalle. Juryyn 
kuuluu puheenjohtaja sekä kaksi tai neljä 
jäsentä. Puheenjohtajan on oltava kan
sainvälinen tuomari tai kansallinen ylituo
mari ja jäsenten mieluummin ylituomarei
ta tai vähintään I lk:n tuomareita. 

 Puheenjohtajalla ei saa olla kilpailuun 
kuuluvia muita tehtäviä eikä hän voi olla 
kilpailija (pl. haulikkolajit). Juryn jäsen voi 
olla kilpailija, mutta hänellä ei saa olla 
kilpailuun kuuluvia muita tehtäviä. Juryn 
jäsen, joka osallistuu kilpailuun ei voi 
osallistua omaa kilpailuaan koskevaan 
päätökseen tekoon. Juryn kokouksista ja 
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päätöksistä on tehtävä pöytäkirja. Juryn 
yleiset tehtävät on lueteltu lajisääntöjen 
teknisessä osassa.

 Tulostarkastusjury nimetään kivääri, pis
tooli ja riistamaalikilpailuihin (kts vastaa
vat lajisäännöt).

L.1.5.4 Kilpailujen johtajan
 tulee olla organisointikykyinen ja hyvin pe

rehtynyt kilpailujen järjestämiseen ja eri 
ampumalajeihin. Sen lisäksi hänellä tulee 
olla KV, YT tai I lk:n tuomarikortti. Hän 
johtaa kilpailuja kokonaisuudessaan vas
taten siitä, että kaikki kilpailut suoritetaan 
ja kaikki toiminta ampumaradalla (radoil
la) tapahtuu kilpailusääntöjen mukaisesti.

 Hänen johdollaan toimivat lajien ammun
nan johtajat, jotka johtavat rata ja taulu
tuomareita sekä toimitsijoita yhteistoimin
nassa juryn kanssa.

L.1.5.5 Ammunnan johtajan  
(haulikossa päätuomari)

 tulee olla vähintään kokenut I lk:n tuo
mari. Haulikossa on pätevä myös ISSF:n 
kansainvälinen ratatuomari. Hän vastaa, 
yhteistoiminnassa juryn kanssa siitä, että 
hänen johtamansa kilpailu käydään sään
töjen mukaisesti. 
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L.1.5.6 Ammunnan apulaisjohtajan  
(haulikossa ratatuomarin)

 tulee olla vähintään kokenut I lk:n tuomari. 
Haulikossa on pätevä myös ISSF:n kan
sainvälinen ratatuomari. Apulaisjohtaja 
tarvitaan silloin, kun rata on jaettu osiin 
tai osastoihin niin, ettei ammunnan johtaja 
voi hallita jokaista radan osaa. Apulais
johtaja johtaa kilpailua hänelle määrätyllä 
radan osalla ja toimii koko ajan yhteistoi
minnassa juryn kanssa.

L.1.5.7 Taulutarkastajan
 tulee olla vähintään II lk:n tuomari, joka on 

hyvin perehtynyt tulosten määrittämiseen. 
Hänen tehtävänään on määrittää osuman 
arvo tai epäselvissä tapauksissa kutsua 
jury määrittämään se.

L.1.5.8 Ase- ja varustetarkastajien johtajan
 tulee olla ase ja varustetarkastukseen 

kouliintunut vähintään I luokan tuomari. 
Hänen tehtävänään on valvoa asetarkas
tajien toimintaa ja, että aseet ja varusteet 
ovat sääntöjen mukaiset. Tehtävät on lue
teltu lajisäännöissä.

L.1.5.9 EST-toimitsijoiden
 tulee olla käytössä olevien elektronisten 

taululaitteiden hyvin tuntevia toimitsijoita. 
Heidän tehtävänään on huolehtia taulu



120

laitteiden toimivuudesta. Heidän tehtävä
nään on myös ratkaista kaikki taululaite
ongelmat yhteistyössä juryn ja ammun
nan johtajan kanssa. ESTtoimitsijoilla ei 
tarvitse olla tuomaripätevyyttä.

L.1.5.10 Viestintävastaavan
 tehtävänä on vastata kilpailun tiedotta

misen suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Viestintävastaavalla ei tarvitse olla tuoma
ripätevyyttä.



121

LIITE 2

AM-KILPAILUJEN JÄRJESTELYOHJEET

L.2.1 AM-KILPAILUJEN TOIMEENPANO
L.2.1.1 Yleistä
 Aluemestaruuskilpailulla (AM) tarkoite

taan SAL:n alueellisen kokonaisuuden, 
kuten esim. maakunnan, mestaruuskil
pailuja. SAL:n organisaation mukaisesti 
alueorganisaatio voi hallinnoida yhtä tai 
useampaa alueellista kokonaisuutta.

L.2.1.1.1 SAL:n alueorganisaatiot toimeenpanevat 
aluellaan SAL:n aluemestaruuskilpailut 
vuosittain näiden sääntöjen mukaisesti.

L.2.1.1.2 Ampumalajeittain AMkilpailujen miesten 
(M) ja naisten (N) sarjan voittaja nimetään 
lajin alueen mestariksi ja vastaavasti eri 
sarjojen voittajat sarjansa alueen mesta
reiksi.

L.2.1.2 AM-kilpailujen pitoajat
 Alueiden mestaruuskilpailut suositellaan 

järjestettäväksi ilmaaseille talvikaudella 
helmikuun toisena ja ruutiaseille kesäkau
della syyskuun ensimmäisenä viikonvaih
teena (katso liite 3).

 Edellä mainitusta poikkeavista ajoista 
päättävät aluejaostot.
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L.2.1.3 AM-kilpailujen järjestäjät, hakemukset 
ja osanottomaksut

L.2.1.3.1 Alueorganisaatio nimeää hakemuksesta 
AMkilpailujen järjestäjän tai järjestäjät ja 
kilpailupaikat sekä vahvistaa kilpailujen 
aikataulut ja osanottomaksut.

L.2.1.3.2 AMkilpailujen järjestämistä koskevat ha
kemukset on jätettävä alueorganisaatiolle 
kirjallisesti

 30.4. mennessä kilpailut ajalle 1.10.–31.3.

 30.9. mennessä kilpailut ajalle 1.4.–30.9.

 Hakemukset käsitellään hakuajan umpeu
duttua. Hakemukseen on liitettävä ehdo
tus kilpailujen aikatauluksi ja osanotto
maksuiksi.

L.2.1.4 Kilpailukutsut
L.2.1.4.1 AMkilpailukutsut on julkaistava alueen in

ternetsivuilla, tai vaihtoehtoisesti lähetet
tävä kaikille alueen jäsenseuroille postitse 
tai sähköisesti viimeistään 30 vuorokautta 
ennen kilpailujen alkua. Kutsut tulisi lisäk
si julkaista järjestäjän omilla internetsivuil
la.

L.2.1.4.2 Kilpailukutsun tulee sisältää ainakin seu
raavat tiedot:

 – kilpailujen pitoaika ja paikka,

 – kilpailujen aikataulu,
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 – osanottomaksut henkilökohtaiseen ja 
joukkuekilpailuun,

 – määräykset ilmoittautumisesta kilpai
luun, 

 – mahdolliset tulosrajavaatimukset ja 
osanottorajoitukset,

 – mahdolliset paikkakuntaa ja kilpailu
paikkaa koskevat erityistiedot ja opas
tusohjeet, sekä

 – ilmoitus henkilöstä, joka vastaa tiedus
teluun.

 – mahdollisesti, missä internetosoittees
sa eräluettelo ja tulokset ovat nähtävis
sä

 Kilpailukutsun yhteyteen tulee liittää il
moittautumislomake.

L.2.1.5 Eräluettelot
L.2.1.5.1 Kilpailujen läpiviemiseksi laaditaan erä

luettelot ampumalajeittain huomioiden 
laji kohtaisten sääntöjen ampumapaikko
jen jakoa tai ampumajärjestystä koskevat 
määräykset.

L.2.1.5.2 Eräluettelot (pois luettuna haulikko) on 
lähetettävä viimeistään seitsemän päivää 
ennen kilpailua kaikille niille seuroille, jot
ka ovat ilmoittautuneet kilpailuihin määrä
ajassa tai vaihtoehtoisesti eräluetteloiden 
on oltava nähtävillä alueen ja/tai järjestä
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jien internetsivuilla seitsemän päivää en
nen kilpailuja.

 Eräluetteloiden yhteydessä julkaistaan 
myös tieto ennakkoon ilmoittautuneista 
joukkueista (laji, kilpasarja, joukkueen 
nimi).

L.2.1.6 Tulospalvelu
L.2.1.6.1 Tiedottamista koskevassa sääntökohdas

sa 4.6 esitetyn lisäksi on muistettava, että

 – kilpailun aikana tapahtuvan tulospal
velun lisäksi on järjestäjän päivittäin 
toimitettava parhaat tulokset paikal
liselle lehdistölle mediamuodossa ja 
että

 – järjestäjän on heti kilpailujen päätyttyä 
mahdollisuuksien mukaan julkaistava 
täydelliset tulokset PDFmuodossa 
omilla tai liiton/alueen internetsivuilla, 
sekä lähetettävä täydelliset tulokset:

 –  alueorganisaatiolle ja

 –  SAL:n toimistoon

  yhtenä PDFtiedostona.
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L.2.2 OSALLISTUMISOIKEUS AM-KILPAI-
LUIHIN

L.2.2.1 Henkilökohtainen kilpailu
L.2.2.1.1 Alueen mestaruuskilpailuihin on oikeu

tettu osallistumaan jokainen alueeseen 
kuuluvan SAL:n jäsenseuran jäsen, joka 
täyttää sääntökohdan 6.1 mukaiset yleiset 
osanottovaatimukset.

L.2.2.1.2 Osallistumisoikeus eri kilpailusarjoihin 
määräytyy sääntökohdan 5.2 mukaisesti.

L.2.2.1.3 Edellä esitettyjen, osallistumisoikeutta 
koskevien vaatimusten lisäksi edellyte
tään, että jäsenseura, jota kilpailija edus
taa, on maksanut kyseisen vuoden jäsen
maksunsa alueelle ja SAL:lle.

 Ilmaaseiden AMkilpailujen osalta edelly
tetään vastaavasti, että edellisen vuoden 
jäsenmaksu on maksettu.

L.2.2.1.4 Tarpeen vaatiessa on järjestäjällä oikeus 
rajoittaa kilpailujen osanottajamäärää 
aluejaoston hyväksymällä tavalla.

L.2.2.2 Joukkuekilpailu
L.2.2.2.1 Jokainen alueeseen kuuluva SAL:n jäsen

seura on oikeutettu osallistumaan kilpai
luun alueensa joukkuemestaruuksista 
AMkilpailuohjelman mukaisissa lajeissa 
näiden sääntöjen puitteissa.
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L.2.2.2.2 Joukkueissa ampuvien on täytettävä ne 
määräykset, mitä edellä kohdassa L.2.2.1 
on sanottu osallistumisoikeudesta henki
lökohtaiseen kilpailuun.

L.2.2.2.3 Joukkuekilpailun sarjajakoa ja joukkueen 
kokoa koskevat sekä muut yleismääräyk
set on esitetty sääntökohdassa 5.3.

 Joukkueiden lukumäärä on vapaa.

L.2.3 ILMOITTAUTUMINEN AM-KILPAILUUN
L.2.3.1 Henkilökohtainen kilpailu
L.2.3.1.1 Henkilökohtaiseen kilpailuun alueensa 

mestaruudesta on kilpailijan ilmoittau
duttava järjestäjän ilmoittamalla tavalla. 
Osallistumismaksut maksetaan järjestä
jän antamien ohjeiden mukaisesti.

L.2.3.1.2 Jälkiilmoittautuneilta, mikäli kilpailun jär
jestäjä katsoo voivansa ottaa heidät vas
taan, voidaan periä osanottomaksu koro
tettuna (kts 1.4.7.1).

L.2.3.2 Joukkuekilpailu
L.2.3.2.1 Alueen joukkuemestaruuskilpailuun aiko

van jäsenseuran on ennen ilmoittautumis
ajan umpeutumista ilmoitettava osallistu
vien joukkueiden määrä sarjaa kohden. 
Joukkueisiin osallistuvat ampujat voidaan 
nimetä, joko ennakkoon tai paikan päällä 
ennen kilpailujen alkamista. Nimeäminen 
on tehtävä ennen kuin joukkueen ensim



127

mäinen jäsen aloittaa kilpailunsa. Osallis
tumismaksut maksetaan järjestäjän anta
mien ohjeiden mukaisesti. 

L.2.3.2.2 Järjestäjällä on oikeus hyväksyä jälkiil
moittautuneita joukkueita (kts. 1.4.7.1).

L.2.4 AM-KILPAILUOHJELMA JA PALKIN-
NOT

L.2.4.1 Kilpailulajit
L.2.4.1.1 AMkilpailujen kilpailulajit laukausmääri

neen ovat sarjoittain samat kuin kohdassa 
7.2 seuraavin poikkeuksin: 

 Alueorganisaatio voi rataolosuhteet huo
mioon ottaen poiketa kilpailulajeista sekä 
kilpailulajien laukausmääristä.

 Finaalit (pl haulikko) ammutaan alueorga
nisaation harkinnan mukaisesti.

 Alueorganisaatio voi päättää mahdollisis
ta lisälajeista.

 PT-lajit: (Putoavan taulun lajit) ammutaan 
alueorganisaation harkinnan mukaisesti.

 Haulikkolajit: Skeet, trap, 75 kiekkoa + 
finaali kaikissa sarjoissa Y16, M20, M, 
N, N20, M50, N50, Y60, Y70, Y75 ja Y80 
sekä liikuntavammaisten sarjoissa LV1, 
LV2, LV3 ja LV4. Finaalit kts. 5.2.2.1. Kak
soistrap 120 kiekkoa ja kansallinen trap, 
automaattitrap ja kansallinen skeet 100 
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kiekkoa kaikissa sarjoissa Y16, M20, M, 
N, N20, M50, N50, Y60, Y70, Y75 ja Y80 
sekä liikuntavammaisten sarjoissa LV1, 
LV2, LV3 ja LV4.

 Sporting ja compak-sporting: Kiekko
määrät ovat 50100 kaikissa sarjoissa 
Y17, Y20, Y, N, Y56, Y66 ja Y73 sekä lii
kuntavammaisten sarjoissa LV1, LV2, LV3 
ja LV4. Kilpailussa voidaan järjestäjien 
harkinnan mukaan jossakin sarjassa am
pua finaali.

 Siluettilajit: Aluemestaruuskilpailuja ei 
ammuta.

 Kasa-ammuntalajit: Aluemestaruuskil
pailuja ei ammuta.

 Practical: Kilpailun on täytettävä IPSC:n 
“Level II” kilpailutason määräykset (kts. 
IPSCsääntöjen liite A1).

L.2.4.1.2 AMkilpailuissa noudatetaan SAL:n sään
töjä.

L.2.4.2 Kilpailujen aikataulu
2.4.2.1 Kilpailujen järjestäjän on laadittava kilpai

lua varten aikataulu, jonka alueorganisaa
tio vahvistaa ISSFlajien osalta ja ao. laji
jaosto muiden lajien osalta ja joka

 – antaa kilpailijoille lajeittain ja sarjoittain 
mahdollisimman samankaltaiset olo
suhteet sekä
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 – antaa kilpailijoille mahdollisuuden 
osallistua useampaan lajiin.

 Aikataulu on julkaistava kilpailukutsussa.

L.2.4.3 Palkinnot
L.2.4.3.1 Henkilökohtaisessa kilpailussa jaetaan 

palkintomitalit kolmelle parhaalle ja jouk
kuekilpailussa vain parhaalle joukkueelle, 
yksi mitali kullekin joukkueenjäsenelle ja 
yksi mitali heidän edustamalleen seuralle. 
Nuorten kilpailuissa jaetaan mitalit kolmel
le parhaalle joukkueelle. 

L.2.4.3.2 Alueen mestaruuskilpailuissa jaettaviin 
mitaleihin merkitään kaivertamalla kilpai
lulaji, sarja, vuosiluku ja paikkakunta. Vi
ralliset mitalit tilataan alueorganisaation 
antamien ohjeiden mukaisesti.

L.2.4.3.3 Alueorganisaatio antaa ohjeet kunniapal
kinnoista.

L.2.5 AM-KILPAILUJEN ENNÄTYS-
KELPOISUUS JA ENNÄTYKSET

L.2.5.1 Ennätyskelpoisuus
L.2.5.1.1 Alueen mestaruuskilpailut ovat ennätys

kelpoiset aluetasolla ja niissä saavutettu 
ennätystulos voidaan hyväksyä alueen 
ennätykseksi (AE) ja alueen joukkueen
nätykseksi (AJE).
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L.2.5.1.2 Alueorganisaatio kilpailujen toimeenpani
jana on vastuussa niiden ennätyskelpoi
suudesta ja se voi nimetä kilpailuihin tek
nisen asiantuntijan.

 Tekninen asiantuntija on velvollinen huo
lehtimaan siitä, että järjestäjällä on ennä
tyskelpoisten kilpailujen toimihenkilöille 
asetetut vaatimukset täyttävä henkilöstö, 
joka toimii sääntöjen mukaisesti ja että 
radat laitteineen ovat sääntöjen mukaiset 
(katso liite 4, Teknisen asiantuntijan toi
mintaohje, soveltuvin osin).

L.2.5.1.3 Aluemestaruuskilpailut voidaan anoa 
myös SE ja SJEkelpoiseksi.

L.2.5.2 Alueen ennätykset (AE ja AJE)
L.2.5.2.1 Alueen ennätykset vahvistaa ISSFlajien 

osalta alueorganisaatio, joka myös vas
taa ennätysluettelon pitämisestä. Muiden 
lajien osalta ao. lajijaosto vahvistaa ja pi
tää kirjaa alueennätyksistä. Ennätysluet
teloon kirjataan uudet vahvistetut alueen 
ennätykset.

L.2.5.2.2 Alueen ennätykset kirjataan alueen mes
taruuskilpailuissa ammuttavissa lajeissa 
ja laukausmäärillä henkilökohtaisina en
nätyksinä (AE) ja joukkueennätyksinä 
(AJE) seuraavissa sarjoissa:
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– AE (AJE) = alueen ennätys (M 
ja Ysarjan lajeissa ja 
laukausmäärillä) sar
jasta riippumatta,

– AE (AJE) N = alueen naisten ennä
tys (Nsarjan lajeissa 
ja laukausmäärillä) 
sarjasta riippumatta,

– AJE Y20 =  alueen nuorten jouk
kueennätys sarjassa 
Y20,

– AE M20 = alueen nuorten ennä
tys sarjassa M20,

– AE (AJE) N20  = alueen tyttöjen ennä
tys sarjassa N20,

– AJE Y18 =  alueen nuorten jouk
kueennätys sarjassa 
Y18,

– AE M18 =  alueen nuorten ennä
tys sarjassa M18,

– AE (AJE) N18  = alueen tyttöjen ennä
tys sarjassa N18,

– AE M16  = alueen poikien ennä
tys sarjassa M16,

– AE Y16  = alueen poikien ennä
tys sarjassa Y16 (hau
likko),

– AJE Y16  = alueen nuorten jouk
kueennätys sarjassa 
Y16,
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– AE (AJE) N16  = alueen tyttöjen ennä
tys sarjassa N16,

– AE Y14  = alueen ennätys sar
jassa Y14, (vain liikku
va maali)

– AE M50 = alueen veteraanien 
ennätys sarjassa M50,

– AE Y50 = alueen ennätys sar
jassa Y50,

– AJE Y50 = alueen veteraanien 
joukkueennätys sar
jassa Y50,

– AE (AJE) N50 = alueen naisten ennä
tys (Nsarjan lajeissa 
ja laukausmäärillä sar
jassa N50,

– AE M60 = alueen veteraanien 
ennätys sarjassa M60,

– AE N60 = alueen naisten ennä
tys sarjassa N60,

– AE Y60 = alueen veteraanien 
ennätys sarjassa Y60,

– AJE Y60 = alueen veteraanien 
joukkueennätys sar
jassa Y60 (liikkuva 
maali),

– AE Y70 =  alueen veteraanien 
ennätys sarjassa Y70,

– AJE Y70 =  alueen veteraanien 
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joukkueennätys sar
jassa Y70 (kiväärin 
asentolajit ja haulik
ko),

 – AE Y75 =  alueen veteraanien  
  ennätys sarjassa Y75,

 – AE Y80 =  alueen veteraanien  
  ennätys sarjassa Y80,

 – AE Y85 =  alueen veteraanien 
  ennätys sarjassa Y85 
  (liikkuva maali).

 Mustaruutikilpailuissa AE:ksi ja AJE:ksi 
kirjataan ennätykset säännön 5.2.5 mu
kaisissa sarjoissa.

 Haulikkokilpailuissa AE:ksi ja AJE:ksi kir
jataan ennätykset säännön 5.2.2 ja 6.3.3 
mukaisissa sarjoissa.

L.2.5.2.3 Kunkin sarjan ennätystulos on ammuttava 
asianomaisen sarjan kilpailussa pl. AE ja 
AE N.

L.2.5.2.4 Henkilökohtaiseksi alueen ennätykseksi 
(AE) voidaan hyväksyä alueen jäsenseu
raa edustavan ampujan saavuttama en
nätys alueen mestaruuskilpailuissa.

L.2.5.2.5 Joukkueiden alueen ennätykseksi (AJE) 
voidaan hyväksyä asianomaisen alueen 
jäsenseuraa edustavien ampujien saavut
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tama joukkueennätystulos alueen mesta
ruuskilpailuissa.

L.2.5.3 Niissä lajeissa, joissa aluemestaruuskil
pailuissa ohjelman mukaisesti ammutaan 
finaali kirjataan myös alueen finaaliennä
tyksiä (FAE).

 Niissä lajeissa, joissa voidaan ampua joko 
kokopistein tai desimaalipistein noteera
taan erikseen alueen ennätykset desi
maalein ja kokopistein. Desimaalipistein 
ammutut ennätykset merkitään lyhenteel
lä DAE tai DAJE (esim DAE M20).
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LIITE 3

SM- JA AM-KILPAILUJEN PITOAJAT

L.3.1 SM-kilpailujen pitoajat
 SMkilpailut pidetään vuosittain kilpailuka

lenterin mukaisesti.

 Pyrkimyksenä on järjestää ne ISSF:n ki
vääri ja pistoolilajeissa (pl ilmaaseet) 
pääsääntöisesti elokuussa seuraavasti:

 • 1. viikonvaihteessa sarjat M ja N

 • 2. viikonvaihteessa sarjat M20, M18, 
M16, N20, N18, N16 ja

 • 3. viikonvaihteessa sarjat M50, M60, 
Y70, Y75, Y80 sekä N50 ja N60.

 • 4. viikonvaihde on varattu reserviläis
järjestöjen mestaruuskilpailuja varten.

 Juhannuksen jälkeinen viikonvaihde on 
SFS:n mestaruuskilpailujen perinteinen 
pitoaika.

 Ilmaaseiden SMkilpailut pyritään järjes
tämään maalishuhtikuun aikana. Ilma
pistoolin ja kiväärin parikilpailun, ilmaki
väärin asento ja makuukilpailun SM sekä 
ilmaolympiapistoolin SM voidaan järjestää 
erillisenä kilpailuna omana ajankohtana 
tai, joko ilmaaseiden SMkilpailujen tai 
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joukkueSMkilpailujen yhteydessä. Maa
liskuun 2. viikonvaihde on varattu reservi
läisjärjestöjen mestaruuskilpailuja varten.

 Haulikon, liikkuvan maalin ruutilajien sekä 
300 m kiväärilajien SMkilpailut järjeste
tään kansainväliseen kilpailukalenteriin 
sopivana ajankohtana. Heinäkuun viimei
nen viikonvaihde on varattu metsästäjien 
mestaruuskilpailuja varten.

 Sporting, siluetti, mustaruuti, practical 
ja kasaammunnassa SMkilpailut jär
jestetään ao laji jaostojen määritteleminä 
ajankohtina.

 Liikuntavammaisten kivääri ja pistoolila
jien (Taulukko 1D) SMkilpailut pyritään 
ampumaan vastaavien ikäsarjojen vam
mattomien urheilijoiden SMkilpailujen yh
teydessä, mikäli rataolosuhteet sen vaan 
mahdollistavat.

L.3.2 SM-karsinnat ilma-aseilla
 Mahdolliset SMkarsinnat ilmaaseilla (ik 

ja ip) ammutaan viimeistään kuukausi en
nen SMkilpailuja.

L.3.3 AM-kilpailujen pitoajat
 Alueiden mestaruuskilpailut ilmaaseissa 

suositellaan pidettäväksi talvikaudella hel
mikuun toisena ja ruutiaseissa kesäkau
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della syyskuun ensimmäisenä viikonlop
puna.

 Edellä mainitusta poikkeavista ajoista 
päättävät ISSFlajien osalta aluejaostot.  
ja muiden lajien osalta ao. lajijaosto.
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LIITE 4

SAL:N KILPAILUJEN TEKNISEN ASIANTUNTI-
JAN (TA) TOIMINTAOHJE 

L.4.1  TA:n NIMEÄMINEN
L.4.1.1 ISSF:n lajit 
 TA nimetään kaikkiin ennätyskelpoisiin kil

pailuihin.

 Kilpailun TA:n nimeää liiton kilpailuvalio
kunta. TA raportoi järjestelyistä kilpailuva
liokunnalle. TA toimii tehtävässään SAL:n 
edustajana. SAL maksaa nimeämälleen 
TA:lle tehtävästä aiheutuneet kulut järjes
telysopimuksen sekä SAL:n matkustus
ohjesäännön mukaisesti. TA voi osallistua 
kilpailuun, mutta ei voi osallistua omaa 
kilpailusuoritustaan koskevaan päätöksen 
tekoon.

 Mikäli TA nimetään muuhun kilpailuun, 
sopivat järjestämisluvan myöntäjä ja kil
pailun järjestäjä keskenään TA:n kulujen 
korvaamisesta. TA raportoi järjestämislu
van myöntäjälle. 

L.4.1.2 Ei ISSF:n lajit 
 TA nimetään kaikkiin ennätyskelpoisiin ja 

sitä vastaaviin kilpailuihin.
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 Muissa kuin ISSF:n lajeissa TA:n nime
ää lajijaosto. TA raportoi järjestelyistä laji
jaoston puheenjohtajalle tai jaoston erik
seen nimeämälle kilpailupäällikölle. TA:n 
kulujen korvaamisesta sovitaan järjestely
sopimuksessa.

 Practicalkilpailuissa TA:na toimii rata
mestari (kts. IPSCsääntöjen kohta 7.1.5).

L.4.1.3 TA:n estyminen
 Mikäli TA estyy hoitamasta tehtäväänsä, 

tulee hänen ilmoittaa siitä heti Kilpailuva
liokunnan sihteerille sähköpostitse. Jos 
kyseessä on eiISSF:n laji tulee ilmoitus 
tehdä kyseisen jaoston kilpailutoiminnas
ta vastaavalle henkilölle. Kilpailuvaliokun
ta (lajijaosto) nimeää uuden TA:n.

L.4.2  TOIMENPITEET ENNEN KILPAILUA
 Saatuasi TAtehtävän:

	Varmista, että sääntökirjasi ovat ajan 
tasalla.

 Tutustu ennätyskelpoisten kilpailujen 
järjestelyohjeisiin ja valmistaudu tarkis
tamaan niiden toteutussuunnitelma ja 
toteutusvaiheittain.

 Tarkista kilpailun pelastus ja turvalli
suusohjelma

 Ota yhteys kilpailun johtajaan ja sovi 
ensimmäisistä toimenpiteistä. Uuden 
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kilpailupaikan, tai järjestäjän ollessa ky
seessä pyri käymään paikalla, muutoin 
yhteydenotot ennen kilpailua voidaan 
pääsääntöisesti hoitaa puhelimitse ja 
sähköpostin välityksellä.

 1) Ensimmäisellä yhteydenotolla tai käyn
nillä:
• Varmistutaan, että järjestäjän resurs

sit sekä suorituspaikat ovat riittävät 
kilpailun onnistumiseksi.

• Laaditaan kirjallinen suunnitelma jär
jestelyjen aikataulusta ja raportoin
nista TA:lle.

 2) Raportoinnissa kiinnitä erityistä huomi
ota ainakin seuraaviin asioihin:
• Suunnitelmien ja aikataulujen realis

tisuuteen ja konkreettisuuteen.
• Tarkkaile suunnitelmien toteutumis

ta.
• Varmista toimihenkilöiden pätevyys 

ja muistuta koulutustarpeesta.

 3) Toisella yhteydenotolla tai käynnillä:
• Varmistu toimihenkilöiden tietojen ja 

taitojen ajantasaisuudesta.

• Varmistu, että toimihenkilöillä on 
ajantasaiset sääntökirjat. 

 4) Ole järjestäjän tukena, opastajana, 
muistuttajana sekä kannustajana. Vaa
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di laaditun suunnitelman ja väliraport
tien mukaisia toimenpiteitä ja aikatau
lussa pysymistä.

L.4.3  TOIMENPITEET KILPAILUN AIKANA
 TA:n päätehtävänä on varmistaa, että kil

pailun järjestelyissä noudatetaan SAL:n 
kilpailutoiminnan yleissääntöjä sekä kil
pailussa ammuttavien lajien voimassa 
olevia lajisääntöjä. TA:n tehtäviin kuuluu 
olla läsnä kilpailupaikalla koko kilpailun 
ajan.

 Mikäli kilpailussa tehdään ennätystulos 
pitää kilpailupaikalla varmistua ennätyk
sen hyväksymisen edellytykset rata ja 
taululaitteiden sekä ampujan varusteiden 
osalta.

 Erityisesti tulee varmistaa:

 • Että ennen kilpailua pidetään toimitsi
joiden palaveri, jossa varmistutaan toi
mitsijoiden valmiudesta johtaa kilpailut 
(TA läsnä, mahdollisuuksien mukaan 
johtaa tilaisuuden).

 • Rata- ja taululaitteiden toiminta.

 • Juryjen sekä toimitsijoiden tunnollinen 
ja sääntöjen mukainen toiminta.

 • Varustetarkastuksen välineistö.
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 • Osuma-arvon määrittämisen asialli
suus ja sääntöjenmukaisuus.

 • Tulospalvelun toiminta, virallisten tu
losten julkaiseminen ja protestiaikojen 
noudattaminen.

L.4.4  TOIMENPITEET KILPAILUJEN JÄL-
KEEN

 Heti kilpailun päätyttyä:

 • Ennätysilmoitusten täyttäminen sähköi
sesti.

 • Varmista, että kilpailunjohtaja lähettää 
viralliset tulokset SAL:n toimistolle ja 
pyydä tulokset myös itsellesi.

 SAL:n toimistolle viikon kuluessa kilpailun 
päättymisestä:

 • TA-raportti sähköisesti. Kopio raportista 
pitää lähettää kilpailujen järjestäjälle.

 • Kopiot mahdollisista protesteista, ve
toomuksista ja niiden päätöksistä.

  Kaikki raportti ja ilmoituslomakkeet 
löytyvät liiton internetsivuilta, jossa ne 
voidaan täyttää ja lähettää elektroni
sessa muodossa liitolle.
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LIITE 5

TUOMARIKOULUTUSOHJE  
KANSALLISESSA KILPAILUTOIMINNASSA
 Kansallinen tuomarikoulutusohje perus

tuu kansainvälisten liittojen sekä SAL:n ja 
sen ohjelmassa olevien lajien sääntöihin 
tuomareiden ja toimitsijoiden tehtävistä eri 
lajeissa.

L.5.1  TUOMARILUOKAT 
SEKÄ TEHTÄVÄT 

 Kansallinen ylituomari (YT)
 Kansainvälisten Suomessa järjestettävien 

kilpailujen toimitsija kansainvälisten sään
töjen sallimissa puitteissa, sekä kansalli
sen tason kilpailuissa tekninen asiantunti
ja (TA), vetoomusjuryn puheenjohtaja, ve
toomusjuryn jäsen, juryn puheenjohtaja, 
juryn jäsen, kilpailujen johtaja, ammunnan 
johtaja, tulostarkastamon johtaja, ratatoi
mitsija.

 Kansallinen I-luokan tuomari
 Kansallisen tason kilpailuissa kilpailujen 

tai ammunnan johtaja, vetoomusjuryn jä
sen, juryn jäsen, ratatoimitsija, tulostar
kastamon johtaja, ratatuomari (haulikko).

 Kansallinen II-luokan tuomari
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 Kansallisen tason kilpailuissa ratatoimitsi
ja.

 Lajikohtaisesti voidaan em. tehtävänjaos
sa tehdä poikkeuksia lajisääntöjen mukai
sesti tai järjestämisluvan myöntäjän suos
tumuksella.

 Practicalammunnassa on oma tuomari 
ja tuomarikoulutusjärjestelmä, josta vas
taa lajijaosto.

L.5.2  TUOMARIKURSSIEN JÄRJESTÄMI-
NEN

 Tuomarikurssien järjestäjinä toimivat liiton 
kilpailuvaliokunta sekä alueorganisaatiot 
ja lajijaostot. 

 Liiton kilpailuvaliokunta vastaa tuomari
koulutuksesta, kouluttajakoulutuksesta 
sekä koulutusmateriaalin ajantasaisuu
desta, valvoo koulutustoiminnan laa
tua sekä järjestää yhdessä lajijaostojen 
kanssa kansalliseen ylituomaritutkintoon 
liittyvän koulutuksen ja tarvittavat kokeet 
ISSF:n lajeissa. Muissa lajeissa kansalli
sesta ylituomaritutkinnosta vastaavat laji
jaostot.

 Alueorganisaatiot ja lajijaostot järjestävät 
II ja Iluokan tuomarikursseja vähintään 
kerran vuodessa jokaisella alueella. Kurs
sien järjestämisestä on ilmoitettava Suo
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misportissa tapahtumailmoituksella, josta 
selviää: 

 + kurssin aika, paikka ja ohjelma
 + kurssin hinta
 + kurssista vastaava johtaja
 + kouluttajat ja heidän tuomariluokan

sa.

 Svenska Finlands Sportskytteförbund 
(SFS) voi järjestää kaikentasoisia tuoma
rikursseja ruotsiksi. Ylituomarikurssien 
järjestämiseksi vaaditaan kilpailuvaliokun
nan lupa. Muiden kurssien järjestämisestä 
on ilmoitettava liiton toimistoon. SFS vas
taa myös ruotsinkielisestä koulutusmateri
aalista.

 Kaikki, eri tahojen järjestämät tuoma
rikurssit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin 
tulee voida osallistua kuka tahansa liiton 
jäsenseuran jäsen, joka täyttää kyseisen 
tason tuomarikurssille asetetut osallistu
misvaatimukset (kts. L.5.4).

 Tuomarikurssien kutsut tulee, ilmoittautu
misohjeinen julkaista liiton internetsivuilla 
riittävän ajoissa. Ilmoittautumiset tulee ot
taa vastaan Suomisportissa.

 IIluokan tuomarikortti ja 1luokan tuoma
rikortin uusiminen voidaan suorittaa myös 
internetin välityksellä SAL:n osoittamalla 
oppimisalustalla.
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L.5.3  TUOMARIKOULUTTAJIEN PÄTEVYYS-
VAATIMUKSET

 Tuomarikurssin johtajan ja kouluttajien on 
oltava alueen, lajijaoston tai SFS:n hyväk
symiä, päteviksi kouluttajiksi tunnettuja, 
vähintään Iluokan kansallisia tuomareita. 
YTkurssien kouluttajat hyväksyy ISSF:n 
lajeissa kilpailuvaliokunta ja muissa lajeis
sa ko. lajijaosto.

L.5.4  TUOMARIKORTIN MYÖNTÄMISELLE 
JA TUOMARIKURSSILLE OSALLISTU-
MISELLE ASETETTAVAT VAATIMUK-
SET UUSILLE TAI TUOMARITASONSA 
KOROTTAVILLE KOKELAILLE

L.5.4.1 Kansallinen ylituomari (YT)
 • Käytännön kokemusta tuomaritehtä

vissä sekä vähintään kolme vuotta voi
massa ollut ja viisi merkintää sisältävä 
kyseisen lajiryhmän Iluokan tuomari
kortti, jonka voimassaolon umpeutumi
sesta ei ole kulunut yli vuosi. Iluokan 
kortin merkinnät tulee olla kilpailuista, 
joihin vaaditaan järjestämislupa. Mer
kinnät tulee olla järjestäjän allekirjoituk
sella vahvistamat. Sähköisen tuomari
kortin merkinnöistä ja merkintöjen var
mentamisesta antaa kilpailuvaliokunta 
erillisen ohjeen.
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 • On oltava käytössään voimassa olevat 
tarvittavat sääntökirjat ja osattava nii
den käyttö.

 • On hallittava erityisesti kilpailujen jär
jestelyjä koskevat liiton kilpailutoimin
nan yleissääntöjen sekä lajisääntöjen 
määräykset.

 • On osallistuttava liiton järjestämälle yli
tuomarikurssille ja suoritettava vaadittu 
koe hyväksyttävästi.

 Henkilö, jolla on voimassaoleva kansain
välinen tuomarikortti voi aina saada ylituo
marikortin osallistumalla ylituomarikoulu
tuksen osioon 2 (katso kohta L.5.5.3) sekä 
suorittamalla tuomarikoe hyväksytysti.

 Henkilö, jolla on voimassaoleva kansal
linen ylituomarikortti: osallistumisoikeus 
YTkurssille ja YTkortin uusiminen, katso 
kohta L.5.9.

L.5.4.2 Kansallinen I-luokan tuomari
 • Vähintään viisi merkintää sisältävä ky

seisen lajiryhmän IIluokan tuomarikort
ti, jonka voimassaolon umpeutumisesta 
ei ole kulunut yli vuosi. IIluokan kortin 
merkinnät tulee olla tuomarityöskente
lystä paikallisen tason (1.3.1.3) tai sitä 
vaativimmista kilpailuista poislukien 
seuran sisäiset kilpailut tai kilpailijana 
osallistumisesta AM tai sitä vaativim
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missa kilpailuissa. Merkinnät tulee olla 
järjestäjän allekirjoituksella vahvista
mat. Sähköisen tuomarikortin merkin
nöistä ja merkintöjen varmentamisesta 
antaa kilpailuvaliokunta erillisen oh
jeen.

 • On oltava käytössään voimassa olevat 
tarvittavat sääntökirjat ja osattava nii
den käyttö.

 • On omattava järjestely- ja toimeenpa
nokykyä sekä tunnettava kilpailulajis
saan yleisimmin käytetyt asetyypit.

 • On osallistuttava tuomarikurssille ja 
suoritettava hyväksytysti Iluokan tuo
marikoe.

 • On suoritettava Reilusti paras -verkko
koulutus ennen kortin suorittamista.

 Henkilö, jolla on voimassaoleva kansain
välinen haulikon ratatuomarikortti voi aina 
saada Iluokan tuomarikortin osallistu
malla koulutukseen (katso kohta L.5.5.2) 
sekä suorittamalla tuomarikoe ja Reilusti 
paras verkkokoulutus hyväksytysti.

L.5.4.3 Kansallinen II-luokan tuomari
 • On osallistuttava tuomarikurssille sekä 

suoritettava hyväksytysti IIluokan tuo
marikoe. Kurssi ja koe voivat olla inter
netin välityksellä suoritettavia.
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 • On suoritettava Reilusti paras -verkko
koulutus ennen kortin suorittamista.

 • On suoritettava Puhtaasti paras -verk
kokoulutus ennen kortin suorittamista.

L.5.5  TUOMARIKURSSIEN OHJELMAT JA 
KURSSIMATERIAALIT

 Tuomarikurssien materiaalina käytetään 
voimassa olevia seuraavia sääntökirjoja:

+ ”SAL:n kilpailutoiminnan yleissäännöt 
ja ohjeet” (KY)

+ Suoritettavan lajiryhmän säännöt 
(esim. ISSF:n ampumalajien tekniset 
säännöt + lajin säännöt)

+ Tukiammunnan säännöt (pistooli ja 
kiväärilajit)

 Kirjat on oltava kurssille tultaessa, joko 
kirjoina tai sähköisessä muodossa.

 Tuomarikursseilla noudatetaan kilpailuva
liokunnan hyväksymää ohjelmarunkoa. 

L.5.5.1 II-luokan tuomarikurssin sisältö 
 • Väh. 6 oppituntia (á 45 min) + 2 h kes

tävä koe.
 • Tuomarin asennoituminen ja rooli kil

pailuissa.
 • Sääntökirjojen sisältö ja käyttö.
 • Haulikkolajeissa sivutuomarin tehtävät.
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 • Luotilajeissa osuman arvon määrittämi
nen ja siinä tarvittavat apuvälineet.

 • Turvallisuussäännöt.
 • Tulostarkastus.
 • Ampumakilpailut ja kilpailusäännöt.
 • KY:n kilpailijaa koskevat säännöt
 • Tuomarikoe.
 • Reilusti paras -verkkokoulutus
 • Puhtaasti paras -verkkokoulutus

L.5.5.2 I-luokan tuomarikurssin sisältö
 • Väh. 8 oppituntia (á 45 min) + 2 h kes

tävä koe.
 • Kertaus II-luokan sisällöstä (voidaan to

teuttaa IIlk:n kurssin kanssa).
 • Ratatuomarin tehtävät.
 • Perehtyminen kansallisen kilpailutoi

minnan yleissääntöihin ja ohjeisiin.
 • Tuomarikoe.
 • Reilusti paras -verkkokoulutus

L.5.5.3 Kansallisen ylituomarikurssin sisältö
 Kansallinen ylituomarikoulutus on uusille 

kokelaille kaksiosainen ja korttinsa uusi
ville yksiosainen.

 Ensimmäisessä osiossa uudet ylituoma
rikokelaat osallistuvat kolmen oppitun
tiin (n. 3 x 45 min.), jossa käydään yksi
tyiskohtaisemmin läpi Kilpailutoiminnan 
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yleissäännöt ja ohjeet (KY), sekä lisäksi 
oppituntiin Suomen urheilun eettisen kes
kuksen (SUEK) kouluttajan tai SUEKin 
kouluttaman kouluttajan johdolla kilpai
lumanipulaation ehkäisyyn liittyen. Mikäli 
kurssilla järjestetään useamman lajiryh
män ylituomarikoulutus, on tämä osio yh
teinen kaikille uusille ylituomarikokelaille 
lajiryhmästä riippumatta. Tuomarikortti
aan uusimassa olevat ylituomarit saavat 
halutessaan osallistua tähän osioon.

 Toisessa osiossa sekä uudet ylituomari
kokelaat että YTkortin uusivat tuomarit 
käyvät läpi neljän oppitunnin (n. 4 x 45 
min.) lajiryhmäkohtaisen koulutusjakson, 
jossa:

 • kerrataan oleelliset kilpailusääntöjen 
(laji ja TS) sekä KYsääntöjen muutok
set;

 • KY-sääntökirjaa soveltaen, käydään 
läpi kilpailujen toimihenkilöiden tehtäviä 
ml. tuomaritoimintaa; ja

 • perehdytään kilpailun johtajan, juryn,  
vetoomusjuryn, finaalijuryn ja TA:n teh
täviin.

 Tässä jälkimmäisessä osiossa käytetään 
apuna todellista aineistoa vastalauseis
ta, vetoomuksista, TAkertomuksista jne. 
Osio voi myös sisältää ryhmätyötehtäviä.
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 Molemmat osiot suoritetaan saman päi
vän aikana. Poikkeuksellisesti koulutus 
voidaan järjestää kaksipäiväisenä, esim 
viikonlopun aikana. Näin voidaan mene
tellä esim. jos on paljon osallistujia, jotka 
haluavat suorittaa tutkinnon kahdessa tai 
useammassa lajiryhmässä.

 Koulutusjakson jälkeen suoritetaan tuo
marikoe.

L.5.6  TUOMARIKOE
 Kurssien päätteeksi suoritetaan koe. Ko

keeseen osallistuminen edellyttää kysei
sen lajiryhmän koulutuksen osallistumis
ta.  Kokeessa tulee osata käyttää sääntö
kirjoja apuna koekysymyksiin vastatessa. 
I ja IIluokan kokeen tarkoituksena on 
mitata kurssilaisen kyky käyttää sään
tökirjoja ja löytää niistä tarvittava kohta. 
Ylituomarikokeen tarkoituksena on mitata 
kurssilaisten kyky hahmottaa ylituomarin 
tehtäviä sekä varmistaa siihen tarvittava 
riittävä sääntötuntemus. 

 Samalla kurssilla voidaan suorittaa vain 
yhden lajiryhmän tuomarikortti. Poikkeuk
sen muodostaa useampipäiväiset ylituo
marikurssit (katso L.5.5.3), jolloin osa tai 
kaikki kokeet voidaan järjestää kurssin 
viimeisenä päivänä.
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L.5.6.1 I- ja II-luokan koe
 IIluokan kokeen on sisällettävä vähintään 

20 kysymystä kurssin ohjelmaan kuulu
neista aiheista ja säännöistä. Viidesosa 
näistä on oltava kansallisen kilpailutoimin
nan yleissäännöistä ja ohjeista.

 Iluokan kokeen on sisällettävä vähintään 
30 kysymystä, joista kolmasosa on oltava 
kansallisen kilpailutoiminnan yleissään
nöistä ja ohjeista. 

 I ja IIluokan tuomarikokeen koeaika on 2 
h.

 I ja IIluokan kokeen hyväksytty suoritus 
edellyttää, että kokeen pistemäärä on vä
hintään 75% kokonaispistemäärästä.

L.5.6.2 Ylituomarikoe
 Ylituomarikoe koostuu yhdestä lajiryhmä

kohtaisesta kokeesta ja sen tulee mitata 
kokelaan kykyä hahmottaa ylituomarin 
toimikenttään kuuluvia tehtäviä omassa 
lajiryhmässään. Ylituomarikokeessa on 
oltava kysymyksiä 40 pisteen verran. Ko
keessa voi olla monivalintakysymyksiä, 
väittämäkysymyksiä, tekstivastauskysy
myksiä tai muita tehtäviä. Monivalinta ja 
väittämäkysymykset ovat yhden (1) pis
teen arvoisia. Tekstivastaukset ja tehtävät 
voivat, riippuen niiden laajuudesta, olla 
useamman pisteen arvoisia.
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 Esimerkki: Jos kokeessa on yksi teksti
kysymys, jonka vastauksesta voi saada 
enintään 4 pistettä tulee yhden pisteen 
kysymyksiä vastaavasti olla 36 kpl.

 Ylituomarikoe on hyväksytysti suoritettu, 
kun saavutettu pistemäärä on 30 pistettä 
tai yli (min. 75%).

 Ylituomarikurssin koeaika on kaksi (2) 
tuntia.

L.5.7  TUOMARIESITYSTEN KÄSITTELY
 Ennen kurssin alkua jokainen osallistu

ja täyttää kilpailuvaliokunnan hyväksy
män lomakkeen ”esitys kilpailutuomarik
si”. Osallistuja merkitsee lomakkeeseen 
myös päivämäärän, jolloin hän on suorit
tanut Reilusti paras verkkokoulutuksen ja 
IIluokan korttien osalta myös Puhtaasti 
paras verkkokoulutuksen. Osallistuja 
merkitsee lomakkeeseen myös, haluaako 
hän pahvisen tuomarikortin Suomisport
meriitin lisäksi.

 II-luokan kortti
 • Kurssin johtaja lähettää täytetyt esitys

lomakkeet alueorganisaatiolle tai laji
jaostolle, merkiten puoltonsa kokeen 
hyväksytysti suorittaneille.

 • Alueorganisaatio tai lajijaosto tarkis
taa Reilusti paras ja Puhtaasti paras 
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verkkokoulutusten suorituksen SAL:n 
toimistosta tai SUEK:sta, myöntää tuo
marikortit, kirjaa meriitin Suomisportiin 
ja lähettää pahviset kortit niille, jotka 
sellaisen ovat halunneet, joko ao. seu
roille tai suoraan ao. henkilölle.

 • SFS myöntää hyväksymiensä suoritus
ten osalta tuomarikortit. Kortit kirjoittaa 
SAL:n toimisto niille, jotka ovat halun
neet pahvisen kortin.

 • Internetin välityksellä suoritettut tuoma
rikortit hyväksyy ja myöntää liitto.

 • Suomisport-meriitin lisäksi tuomarikortti 
voi myös muulla tavalla olla sähköinen.

 I-luokan kortti
 • Kurssin johtaja lähettää täytetyt esitys

lomakkeet liiton toimistoon merkiten 
puoltonsa kokeen hyväksytysti suoritta
neille.

 • Liiton toimisto vastaa kortin toimittami
sesta ao. henkilölle tarkistettuaan Rei
lusti paras verkkokoulutuksen suori
tuksen ja kirjaa meriitin Suomisportiin. 

 • Suomisport-meriitin lisäksi tuomarikortti 
voi myös muulla tavalla olla sähköinen.

 Kansallisen ylituomarin kortti
 • Kurssin johtaja lähettää täytetyt esitys

lomakkeet liiton toimistoon merkiten 
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puoltonsa kokeen hyväksytysti suoritta
neille.

 • Kilpailuvaliokunta käsittelee esitykset, 
tarkistaa Reilusti paras koulutuksen tai 
verkkokoulutuksen suoritukset ja päät
tää kortin myöntämisestä.

 • Liiton toimisto kirjaa meriitin Suomis
portiin sekä vastaa kortin toimittamises
ta niille, jotka ovat halunneet pahvisen 
kortin.

 • Suomisport-meriitin lisäksi tuomarikortti 
voi myös muulla tavalla olla sähköinen.

L.5.8  TUOMARIKORTTIA KOSKEVAT MÄÄ-
RÄYKSET

 Tuomarikortit ovat ensisijaisesti sähköi
siä, meritteinä Suomisportjärjestelmäs
sä. Halutessaan tuomari voi saada myös 
pahvisen tuomarikortin. 

 Kansallisen ylituomarin (YT) ja kansalli
sen Iluokan (Ilk) tuomarin kortin allekir
joittaa liiton toimihenkilö.

 Kansallisen IIluokan (IIlk) tuomarikortin 
allekirjoittaa alueorganisaation, lajijaoston 
tai SFS:n puheenjohtaja tai kilpailupääl
likkö. Internetin välityksellä suoritetut tuo
marikortit allekirjoittaa liiton toimihenkilö.

 Sähköinen tuomarikortti on pätevä ilman 
allekirjoitusta.
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 I ja IIluokan tuomarikortti on voimassa 
hyväksymispäivästä lukien neljä (4) seu
raavaa täyttä kalenterivuotta. YTkortti 
on voimassa hyväksymispäivästä lukien 
neljä (4) seuraavaa täyttä kalenterivuotta 
kuitenkin siten, että ellei ylituomarikurssia 
järjestetä viimeisen voimassaolovuoden 
aikana on kortti voimassa vielä seuraavan 
vuoden huhtikuun loppuun asti.

 Kortista peritään liittovaltuuston määritte
lemä toimitusmaksu. Maksu sisällytetään 
kurssimaksuun. Mikäli koetta ei hyväksytä 
korttimaksua ei palauteta. 

 Myönnetty kortti voidaan kortin myöntäjän 
esityksestä ja/tai liittohallituksen päätök
sellä peruuttaa tai ottaa pois määräajaksi 
haltijan sopimattoman käytöksen tai epä
selvän toiminnan vuoksi.

 Liiton toimisto pitää rekisteriä kansainväli
sistä sekä kansallisista yli, I ja IIluokan 
tuomareista. Alueorganisaatio ja lajijaos
to voivat pitää rekisteriä alueensa/lajinsa 
tuomareista. Seura voi pitää kirjaa omista 
tuomareistaan.

 Lajijaostojen ja SFS:n tulee välittömästi 
informoida liiton toimistoa sekä ao henki
löiden alueorganisaatiota myöntämistään 
ja uusimistaan tuomarikorteista. Alueor
ganisaation tulee vastaavasti välittömästi 
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informoida liiton toimistoa ja lajijaostoja 
myöntämistään ja uusimistaan tuomari
korteista. Liitto informoi alueita ja lajija
ostoja internetin välityksellä suoritetuista 
tuomarikorteista.

 Alueorganisaatio valvoo alueensa tuoma
reiden toimintaa sekä osallistumista kou
lutukseen. Lajijaostot voivat vastaavasti 
valvoa oman lajiryhmänsä tuomareita.

 YTkortti voidaan varustaa ao. henkilön 
valokuvalla.

 Liittohallitus vahvistaa erikseen tuomarei
den ulkoiset tunnusmerkit (merkki ja vaa
tetus).

L.5.9  TUOMARIKORTIN UUSIMINEN
 II ja Iluokan tuomarikortit uusitaan osal

listumalla tuomarikoulutukseen ja suorit
tamalla tuomarikoe hyväksytysti.

 IIluokan tuomarikortin uusiminen edel
lyttää Reilusti paras verkkokoulutuksen 
suorittamista samana vuonna ennen kou
lutukseen osallistumista.

 Iluokan tuomarikortin uusiminen edellyt
tää, että tuomarikortin kääntöpuolella on 
vähintään viisi (5) tuomarityöskentelymer
kintää ja että uusimisvuonna on suoritettu 
Reilusti paras verkkokoulutus. Iluokan 
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tuomarikortin uusiminen voidaan suorittaa 
SAL:n oppimisalustalla olevalla verkko
koulutuksella ja kokeella heti koulutuksen 
valmistuttua.

 Iluokan kortin merkinnät tuomarityösken
telystä tulee olla kilpailuista, joihin vaadi
taan järjestämislupa. Merkinnät tulee olla 
järjestäjän allekirjoituksella vahvistamat. 
Sähköisen tuomarikortin merkinnöistä ja 
merkintöjen varmentamisesta antaa kil
pailuvaliokunta erillisen ohjeen.

 Iluokan tuomarikortti voidaan uusia vain 
vuoden sisällä kortin voimassaoloajan 
umpeutumisesta edellyttäen, että siinä on 
vaadittavat viisi merkintää.  

 Ylituomarikortti uusitaan vain hyväksytys
ti suoritetun tuomarikokeen perusteella. . 
Uusimisen edellytyksenä on että ao. hen
kilö on suorittanut kahden vuoden välein 
Reilusti paras verkkokoulutuksen. Osal
listumisoikeus ylituomarikurssille päättyy 
kahden ja puolen vuoden kuluttua kortin 
voimassaolon umpeutumisesta. Tämän 
ajan jälkeen kortti voidaan uusia vain 
alempaan luokaan (I tai II) suorittamalla 
sen luokan kurssin ja kokeen.

 Tuomari, joka ei halua uusia korttiaan voi
massa olevassa luokassaan, voi uusia 
sen haluamaansa alempaan luokkaan 
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suorittamalla sen luokan kurssin ja ko
keen.

 Mikäli kilpailusäännöissä tapahtuu suuria 
muutoksia, järjestetään kilpailuvaliokun
nan ohjeiden mukaisesti täydennyskou
lutuksia, joiden perusteella YT ja Iluokan 
kortit uusitaan ja entiset mitätöidään.

 Kadonneen kortin tilalle voidaan hake
muksesta myöntää uusi kortti samaan 
luokkaan, samalle voimassoloajalle.

L.5.10  TUOMARIKORTIN VOIMASSAOLON 
PIDENTÄMINEN

 Erityisten olosuhteiden vallitessa voi liitto
hallitus, kilpailuvaliokunnan suositukses
ta, pidentää kaikkien tai yhden tuomari
korttikategorian tuomarikortit määräajaksi. 
Tällöin pidentyy vastaavasti myös umpeu
tuneiden korttien uusimisen tai korottami
sen määräaika. Uusia kortteja ei piden
tämisen johdosta myönnetä vaan vanhat 
tuomarikortit kelpaavat sellaisinaan. 
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LIITE 6

URHEILUN EETTISET SUOSITUKSET

L.6.1  Yleiset määräykset
 Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun 

pelin periaatteita. Tämän liitteen suositus
ten rikkomisesta johtuvista seuraamuksis
ta päättää SAL:n liittohallitus.

L.6.2 Tiivistelmä liikunnan ja urheilun eetti-
sistä periaatteista

Yleiset periaatteet

1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
 Toista ihmistä on kohdeltava niin kuin 

haluaa itseään kohdeltavan. “Kaikki ih
misolennot syntyvät vapaina ja tasaver
taisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille 
on annettu järki ja omatunto, ja heidän on 
toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hen
gessä.” (YK:n yleismaailmallinen ihmisoi-
keuksien julistus, 1. artikla)

2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
nen

 Liikunta ja urheilu edistää fyysistä, psyyk
kistä ja sosiaalista hyvinvointia.

3. Vastuu kasvatuksesta
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 Lapselle ja nuorelle liikunta ja urheilu on 
tärkeä osa kasvua.

4. Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja 
oikeudenmukaisuus

 Kaiken liikunnan ja urheilun lähtökohta on 
reilu peli.

5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikun-
taan ja urheiluun

 Liikunta ja urheilu edistää ja toteuttaa laa
jaalaista tasaarvoa.

6. Kestävä kehitys ja luonnon kunnioitta-
minen

 Liikunta ja urheilu edistää kestävää ke
hitystä sekä toimii ympäristökasvattajana 
ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen 
lisääjänä.

Täydentävät periaatteet

7. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus
 Liikunta ja urheilu edistää suvaitsevai

suutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä 
sekä ehkäisee rasismia.

8. Dopingin vastaisuus
 Doping ei kuulu liikuntaan ja urheiluun.

9. Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö
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 Liikuntaan ja urheiluun ei liitetä tupakan, 
nuuskan, alkoholin, huumeiden ja muiden 
päihteiden käyttöä tai lääkeaineiden vää
rinkäyttöä.

10. Väkivallattomuus
 Liikuntakulttuuri vastustaa väkivaltaa. Ta

voitteena on toiminta, jossa ei esiinny fyy
sistä eikä psyykkistä väkivaltaa.

11. Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
 Liikuntaorganisaatioissa ei hyväksytä su

kupuolista tai seksuaalista häirintää tai 
hyväksikäyttöä.

12. Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys
 Liikunta ja urheilutapahtumissa yleisö, 

kannattajat, toimitsijat, yhteistyökumppa
nit ja median edustajat viihtyvät ja tunte
vat olonsa turvalliseksi.

13. Vastuullinen taloudenpito
 Liikunnassa ja urheilussa toimitaan talou

dellisesti kestävällä tavalla.

L.6.3 Taloushallinto
 Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urhei

luseura sitoutuu hoitamaan taloushallin
tonsa säädösten ja annettujen ohjeiden 
mukaisesti.
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L.6.4 Kilpailumanipulaatio
 Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, 

että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät 
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolli
seen suoritukseen. 

 Liiton kurinpitosääntöjen perusteella ran
gaistavaa on kilpailun lopputuloksia ja kil
pailutapahtumia koskevat manipuloinnit 
ja niiden yritykset sekä tiedossa olevan 
manipuloinnin ilmoittamatta jättäminen lii
tolle, seuralle tai SUEKille. Urheilutoimija 
(urheilija, valmentaja, huoltaja, seurajoh
to, lääkintähenkilö tai muu urheilijan kans
sa kiinteästi tekemisissä oleva henkilö, 
tuomaristo) ei saa myöskään jakaa sisä
piiritietoa ulkopuolisille. Rangaistuksista 
näistä rikkomuksista säädetään liiton ku
rinpitosäännöissä.

L.6.5 Vedonlyönti
 Urheilija tai valmentaja ei saa itse tai 

edustajan kautta lyödä vetoa omasta kil
pailutapahtumasta tai läheisistä kohteista, 
kuten omasta sarjatasosta ja oman seu
ran ja yhteistyöseurojen kilpailuista. Ran
gaistuksista vedonlyönnistä säädetään 
liiton kurinpitosäännöissä.
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LIITE 7

PRESIDENTIN KILPAILUT

L.7.1  PRESIDENTIN KILPAILUJEN  
TOIMEENPANO

 Yleistä
 Tasavallan presidentti P.E. Svinhufvud 

lahjoitti 09.09.1931 Suomen Ampujainlii
tolle kiertopalkinnon kilpailtavaksi vapaa
kiväärillä jatkuvasti vuosittain tätä tarkoi
tusta varten järjestettävässä ennätyskel
poisessa juhlakilpailussa.

 SAL on laajentanut kilpailutapahtuman 
käsittämään myös muita 300 m lajeja.

 Kilpailusta käytetään nimeä Presidentin 
kilpailut.

L.7.2  KILPAILULAJIT JA PALKINNOT
 Vapaakiväärikilpailu
 Presidentin kilpailujen päälaji on vapaaki

väärikilpailu, joka ammutaan seuraavasti:

 1. Kilpailu on henkilökohtainen ja suorite
taan vapaakiväärillä 300m:n matkalta 
3x40 laukauksen kilpailuna voimassa 
olevien lajikohtaisten sääntöjen mukai
sesti.

 2. Kilpailussa ammutaan vain yksi erä.
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 3. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa tasa
vallan presidentti P.E. Svinhufvudin 
kiertopalkinnon. Hän vastaa sen säily
tyksestä ja hoidosta sekä toimittaa sen 
hyvissä ajoin seuraavien kilpailujen jär
jestäjälle.

 4. Voittaja teettää kiertopalkintoon asian
mukaiset kaiverrukset.

 5. Järjestäjä jakaa palkintomitalit kolmelle 
parhaalle. Mitalit tilataan SAL:sta.

 Muut kilpailulajit
 Presidentin kilpailujen yhteydessä voi

daan järjestää muitakin 300 m lajeja.

 Kaikki kilpailut ovat henkilökohtaisia kä
sittäen vain Ysarjan. Kussakin kilpailussa 
järjes tetään vain yksi erä. Joukkuekilpai
lua ei järjestetä missään lajissa.

 Kunkin lajin voittaja saa haltuunsa mah
dollisen kiertopalkinnon, jonka kanssa me
netellään kuten edellä kohdassa L.7.2.34 
on sanottu pääkilpailun kiertopalkinnosta.

 Järjestäjä jakaa palkintomitalit kunkin lajin 
kolmelle parhaalle, jonka lisäksi järjestä
jä voi jakaa kunniapalkintoja harkintansa 
mukaisesti.
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L.7.3  KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN, PITO-
AIKA JA OSALLISTUMISMAKSUT

 Kilpailujen järjestäminen
 SAL myöntää järjestelytehtävän hake

muksesta jollekin jäsenseuralleen.

 Hakemusmenettely on sääntökohdan 
3.2.3 mukainen. Sen yhteydessä voidaan 
tehdä esitys vapaakiväärikilpailun ohella 
ammuttavista lisälajeista.

 Kilpailujen pitoaika
 SAL varaa vuosittain kilpailukalenteriin 

sopivan ajan niin, että maan parhaimmis
tolla on mahdollisuus osallistua näihin kil
pailuihin.

 Osallistumismaksut
 Kilpailijoilta voidaan periä kohtuullinen 

osanottomaksu, jota koskeva esitys teh
dään hakemuksen yhteydessä. Maksun 
vahvistaa SAL:n kilpailuvaliokunta.

L.7.4  OSALLISTUMISOIKEUS
 Kilpailut ovat ennätyskelpoiset kilpailut.

 Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin 
ratakapasiteetti sallii, niin karsinta teh
dään kilpailua edeltävän SMkilpailun 
vastaavan lajin paremmuusjärjestyksen 
perusteella.
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LIITE 8

KENRAALI RUDOLF WALDÉNIN MUISTOKIL-
PAILUT NUORILLE AMPUJILLE (= KENRAALIN 
KILPAILUT)

L.8.1  KENRAALIN KILPAILUJEN TOIMEEN-
PANO

 Yleistä
 Nuorille ampujille järjestetään vuosittain 

jalkaväenkenraali Rudolf Waldenin muis
tokilpailut, joiden päälaji on vapaapienois
kivääri 3x40 laukausta.

L.8.2  KILPAILULAJIT JA PALKINNOT
 Kilpailulaji

1  50 m kivääri 3x40 ls pojat
2  50 m kivääri 60 ls makuu pojat
3  50 m pistooli 60 ls pojat
4  25 m olympiapistooli 60 ls pojat
5  25 m pistooli 30+30 ls tytöt
6  50 m kivääri 3x40 ls tytöt
7 50 m kivääri 60 ls makuu tytöt

 Kaikki kilpailut ovat henkilökohtaisia. Kat
so myös kohta L.8.4. Joukkuekilpailua ei 
järjestetä missään lajissa.
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 Palkinnot
 Kaikissa kilpailulajeissa on ikuisesti kier

tävät kiertopalkinnot. Voittaja saa kierto
palkinnon vuodeksi haltuunsa. Hän vas
taa sen säilytyksestä ja hoidosta sekä 
toimittaa sen hyvissä ajoin seuraavien 
kilpailujen järjestäjälle.

 Voittaja teettää kiertopalkintoon asianmu
kaiset kaiverrukset kustannuksellaan.

 Palkintomitalit jaetaan kunkin lajin kolmel
le parhaalle, jonka lisäksi järjestäjä voi 
jakaa kunniapalkintoja harkintansa mu
kaan. Mitalit tilataan SAL:n toimistosta.

L.8.3  KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN, PITO-
AIKA JA OSALLISTUMISMAKSUT

 Kilpailujen järjestäminen
 SAL:n kilpailuvaliokunta myöntää järjes

telytehtävän hakemuksesta jollekin jäsen
seuralleen.

 Hakemusmenettely on sääntökohdan 
3.2.3 mukainen.

 Osallistumismaksut
 Kilpailijoilta voidaan periä kohtuullinen 

osallistumismaksu, jota koskeva esitys 
tehdään hakemuksen yhteydessä. Mak
sun vahvistaa SAL:n kilpailuvaliokunta.
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L.8.4  OSALLISTUMISOIKEUS
 Kilpailuihin voivat osallistua edellisen vuo

den nuorten SMkilpailujen tulosten pe
rusteella 1012 parasta ampujaa kuhunkin 
lajiin rataolosuhteista riippuen. Valinnan 
suorittavat liiton nuorisopäällikkö ja pää
valmentaja tai heidän valtuuttamansa val
mentajaryhmä.

 Nuoret saavat kilpailuvuonna täyttää enin
tään 21 vuotta.

 Ratatilanteen salliessa voidaan johonkin 
lajiin kutsuttu kilpailija oikeuttaa osallistu
maan muihinkin lajeihin. Mikäli tässä tapa
uksessa joudutaan suorittamaan karsin
taa, tehdään se SMkilpailujen vastaavan 
lajin paremmuusjärjestyksen perusteella.

 Kilpailuihin voidaan lisäksi hyväksyä 
osanottajaksi tunnettu nuori ampuja, joka 
perustellusta syystä, kuten esim ammun
nan edustustehtävät, sairaus tms, johtu
en ei ole voinut osallistua SMkilpailuihin. 
Tätä koskeva hakemus on jätettävä kilpai
lun järjestäjälle viimeistään 21 vuorokaut
ta ennen kilpailuja.

L.8.5  KILPAILUKUTSUT
 Järjestäjä julkaisee kilpailukutsun Urhei

luampujassa vähintään 2 kk ennen kilpai
lua. Liiton toimisto lähettää valituille hen
kilökohtaiset kutsut vähintään 1 kk ennen 
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kilpailua. Kilpailuun oikeutettujen on vii
meistään 14 vrk ennen kilpailua vahvistet
tava osallistumisensa järjestäjälle.

L.8.6  ENNÄTYSKELPOISUUS JA ENNÄTYK-
SET

 Kenraalin kilpailut ovat ennätyskelpoiset 
kilpailut.
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LIITE 9

SEUROJEN VÄLINEN KILPAILU  
”POHJOLAN MALJASTA”

L.9.1  Yleistä
 Vakuutusyhtiö Pohjola on lahjoittanut 

SAL:lle kiertopalkinnon kilpailtavaksi seu
rojen välisenä kilpailuna SMkilpailuissa 
saavutetuin sijoituksin. Kiertopalkinnon 
nimenä on Pohjolan malja.

L9.2  Kilpailun tarkoitus
 Seurojen välisen kilpailun tarkoituksena 

on seurojen ampumatoiminnan kannus
taminen erityisesti nuorten osalta sekä ta
son laajentaminen seuroissa ja sitä kautta 
myös ampumatason kohottaminen valta
kunnallisesti.

L.9.3  Kilpailun suoritus
 Pohjolan maljasta kilpaillaan vuosittain 

SMkilpailuissa saavutetuin sijoituksin 
henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa 
siten, että sijoituksesta kahdeksan par
haan joukkoon saa pisteitä, niissä sarjois
sa, joilla on SMarvo, seuraavasti:
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 1. sija 8 pistettä

 2. sija 7 pistettä

 3. sija 6 pistettä

 4. sija 5 pistettä

 5. sija 4 pistettä

 6. sija 3 pistettä

 7. sija 2 pistettä

 8. sija 1 pistettä

 Tasatulokset joukkuekilpailun sijoista 48 
ratkaistaan kunkin lajin kolmen ensimmäi
sen joukkueen tasatuloksen ratkaisemi
sesta olevien sääntöjen mukaisesti.

 Kilpailussa ovat mukana kaikki lajiryhmät 
sekä kaikki SMlajit ja sarjat.

 Eniten pisteitä kerännyt seura voittaa kil
pailun.

L.9.4  SM-kilpailun järjestäjän toimenpiteet
 SMkilpailun järjestäjän tulostoimisto las

kee Pohjolan Maljapisteet ja lähettää ne 
kilpailutulosten mukana SAL:n toimistoon.

L.9.5  SAL:n toimiston toimenpiteet
 SAL:n toimisto laskee yhteen seurojen eri 

SMkilpailuista saamat pisteet ja huolehtii 
kiertopalkinnon kaiverruksista.
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L.9.6  Tuloksen julkistaminen
 Kilpailun tulos julkaistaan syksyn liittoval

tuuston kokouksen tai SAL:n kokouksen 
yhteydessä, jolloin myös kiertopalkinto 
POHJOLAN MALJA luovutetaan parhaan 
pistemäärän saavuttaneelle seuralle.

 Seura on velvollinen huolehtimaan kier
topalkinnon säilytyksestä ja toimittamaan 
sen SAL:lle hyvissä ajoin ennen seuraa
vaa luovutusta.
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LIITE 10

VAMMAISURHEILUN LUOKITTELU

L.10.1  Yleistä
 Vammaisurheiluun kuuluu oleellisena 

osana urheilijoiden jakaminen eri luok
kiin. Luokittelun tavoitteena on taata kai
kille urheilijoille tasapuoliset lähtökohdat 
kilpailuun. Paralympialaisissa ja kansain
välisissä arvokilpailuissa luokittelun suo
rittavat terveydenhuollon ammattilaiset ja 
luokittelijoiksi kouluttautuneet lajiasian
tuntijat. Lajista ja lajin vaatimuksista eri 
urheilulajeissa on eri määrä luokkia. Esim. 
yleisurheilun joissain lajeissa kilpaillaan 
yhdistetyissä luokissa, jolloin käytössä on 
tarkkaan määritellyt hyvitysjärjestelmät.

 Luokittelua voidaan verrata vammattomi
en painoluokkalajeihin (esim. paini, judo, 
nyrkkeily). Tavoite on siis sama, eli taata 
kaikille tasapuoliset lähtökohdat kilpai
luun, jolloin tuloksen ratkaisevat urheilul
liset tekijät, ei vamman haittaaste.

L.10.2  Vammaluokitus ampumaurheilun 
kansainvälisessä kilpailutoiminnassa, 
kivääri- ja pistoolilajit

 Voidakseen osallistua kansainväliseen kil
pailutoimintaan, on ampujalla oltava kan
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sainvälinen vammaluokitus. Sen tekevät 
luokitteluun kouluttautuneet asiantuntijat. 
Luokituskorttiin merkitään mm. ampujan 
vammaluokka ja mahdollisesti käytettä
vän pyörätuolin selkänojan korkeus. 

 Liikuntavammaiset ampujat kilpaile
vat kahdessa eri luokassa: SH1 ja SH2. 
Kaikki pistooliampujat kuuluvat luokkaan 
SH1, samoin kivääriampujat, jotka pys
tyvät käyttämään makuuammunnassa 
hihnatukea tai pystyammunnassa tukevat 
käden lonkkaan.

L.10.3 Vammaluokitus kansallisessa kilpailu-
toiminnassa kivääri- ja pistoolilajeissa

 Liikuntavammaisten kansalliseen kilpailu
toimintaan voivat osallistua nekin, joiden 
vamma ei oikeuta kansainväliseen luoki
tukseen ja kansainväliseen kilpailutoimin
taan. SAL:n kilpailuihin osallistumisoikeus 
on ampujalla, jolla lääkärin todistuksen 
perusteella tuki ja liikuntavamman inva
liditeettiprosentti ilman aisti ja sisäelin
vammaa on vähintään 10%.

L.10.4 Kansallinen ja kansainvälinen luokitus 
haulikkolajeissa

 SAL on hyväksynyt liikuntavammais ten 
osallistumisen haulikkolajien kilpailuihin 
alkaen 1.1.2009. Kaik kien haulikkolajien 
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SM ja AMkilpailuissa tulee olla liikunta
vammaisten sarjat.

 Kansallinen luokitus luokissa LV2, LV3 ja 
LV4 noudattaa IPC:n (kv. paralympiakomi
tea) alaisen WSPS (World Shooting Para 
Sport) kansainvälistä luokitusta SGS, 
SGL ja SGU. LV1 on puhtaasti kansalli
nen luokitus.

 Sarjat ovat:

 AVOIN, LV1, seisten tai istuen, liikunta
vamman haittaaste vähintään 20%, kä
sissä, jaloissa tai molemmissa.

 ISTUEN, LV2 (SG-S), Urheilijalla, on heik
ko tasapaino ja/tai selkärangan vakaus. 
Urheilija kilpailee pyörätuolista tai jakka
ralta tavanomaisessa istumaasennossa. 
Urheilijalla on alaraajojen heikkeneminen, 
mutta yläraajoissa ei ole toiminnallisia ra
joituksia.

 SEISTEN ALARAAJA LV3 (SG-L). Urhei
lijalla on hyvä tasapaino ja vartalotoimin
ta. Urheilija kilpailee seisten. Urheilijalla 
on alaraajojen heikkeneminen, mutta ylä
raajoissa ei ole toiminnallisia rajoituksia

 SEISTEN, YLÄRAAJA, LV4 (SG-U), Ur
heilijalla on hyvä tasapaino ja vartalotoi
minta. Urheilijoilla on heikkeneminen ei 
ampuvassa raajassa.
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 Nämä neljä sarjaa voidaan  arpoa samoi
hin eriin.

 LV2, LV3 ja LV4 luokan ampujat voivat 
osallistua sarjaan LV1.

 Jokaisella ampujalla, joka osallistuu lii
kuntavammasten sarjoihin, pitää olla 
henkilö kohtainen haulikon luokituskortti, 
joko kansallinen tai kansainvälinen. Jos 
kort ti puuttuu voi ampuja osallistua vain 
avoimeen sarjaan (LV1). Tällöinkin hänel
lä täytyy olla luotettava selvitys vammas
taan (lääkärintodistus). 

 Vammaluokituksen tekee ja kansallisen 
luokituskortin myöntää SAL:n kansallinen 
luokittelija. Kansainvälisen luokitukset te
kee WSPS:n luokitusraati KVkilpailuissa 
tai erityisissä luokitustilaisuuksissa. Ur
heilija, jolla on kansainvälinen luokitus ei 
tarvitse kansallista luokitusta. 

 Lisenssitarkastuksen yhteydessä järjes
täjän on tarkastettava, että ampujalla on 
oikeus osallistua haluamaansa sarjaan.
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LIITE 11

ENNÄTYSKELPOISTEN PAHVITAULUJEN  
HYVÄKSYMISOHJE

L.11.1 Yleistä
 Ennätyskepoisissa kilpailuissa on, silloin 

kun käytetään pahvitauluja, käytettävä 
SAL:n hyväksymiä virallisia tauluja.

 Taulu on ennätyskelpoinen vasta kun se 
on mittauspöytäkirjalla todettu sääntöjen
mukaiseksi ja taulumateriaali on SAL:n 
kilpailuvaliokunnan toimesta koeammuttu 
ja tarkastettu ja SAL:n kilpailuvaliokunta 
on antanut taululle ennätyskelpoisuushy
väksynnän.

 Ennätyskelpoisia tauluja voivat olla ai
noas taan:

 SAL:n hyväksytyiltä taulutoimittajilta 
hankitut ennätyskelpoiset taulut.

 Lajin kansainvälisten liittojen hyväk
symät taulut, jotka SAL on hyväksynyt 
ennätyskelpoisiksi.

 Järjestäjän valmistuttamat taulut, jotka 
SAL:n on tapauskohtaisesti hyväksy
nyt ennätyskelpoisiksi.
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L.11.2 SAL:n hyväksymän taulutoimittajan 
taulut

 SAL:n hyväksymän taulutoimittajan en
nätyskelpoiset taulut tunnistaa siitä, että 
niissä on SAL:n ennätyskelpoisuustunnis
te sekä taulusarjakohtainen ennätyskel
poisuustunniste.

L.11.3 Lajin kansainvälisen liiton taulut
 Jos SAL:n alaisissa ennätyskelpoisissa 

kilpailuissa halutaan käyttää kyseisen la
jin kansainvälisen liiton hyväksymiä tau
luja tulee käytettävät taulut tarkistuttaa 
SAL:n kilpailuvaliokunnassa, joka antaa 
tauluille ennätyskelpoisuushyväksynnän.

 Tämä menettely on tarpeen koska kan
sainvälisten liittojen nimillä varustettuja 
tauluja myyvät useat eri toimittajat eikä 
kansainvälisen liiton logo taulussa takaa 
taulun alkuperää, laatua eikä sitä, että 
taulu olisi kansainvälisen liiton ennätys
kelpoiseksi hyväksymä.

L.11.4 Kilpailujärjestäjän valmistuttamat tau-
lut

 Mikäli kilpailun järjestäjä haluaa itse val
mistuttaa kilpailuissaan käytettävät taulut 
tulee taulut hyväksyttää SAL:n kilpailu
valio kunnassa. Näiden taulujen ennätys
kelpoisuushyväksyminen on kilpailu koh
tainen.



181

L.11.5 Hyväksymismenettely

L.11.5.1 Kaupallinen tauluvalmistaja/valmistut-
taja

 Valmistaja toimittaa SALn kilpailuvalio
kunnalle mittauspöytäkirjan taulu- ja filmi
tarkkuuksista sekä koetaulut tarkastusta 
ja koeampumista varten. Mittauspöytäkir
jan ja koetaulujen tarkistuksen perusteel
la SAL myöntää tauluvalmistajalle taulu
tyyppikohtaisen, painoerittäin vaihtuvan 
koodinumeron sekä oikeuden käyttää en
nätyskelpoisuustunnistetta. Ilman koodi
numeroa ja ennätyskelpoisuustunnistetta 
taulut eivät ole ennätyskelpoisia. Ennätys
kelpoisuustunnisteen käyttäminen tauluis
sa, jotka eivät ole SAL:n ennätyskelpoisik
si hyväksymiä on kiellettyä.

 Uusi hyväksymishakemus tulee tehdä 
joka painoerälle.

 SAL perii ennätyskelpoisuustunnisteen ja 
koodinumeron käytöstä erikseen sovitta
van korvauksen.

L.11.5.2 Kansainvälisten liittojen taulut
 Kilpailujärjestäjä toimittaa SALn kilpailu

valiokunnalle mikäli mahdollista taulutoi
mittajan toimittaman mittauspöytäkirjan 
taulu- ja filmitarkkuuksista sekä koetaulut 
tarkastusta ja koeampumista varten. Kil
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pailuvaliokunnalle on myös toimitettava 
tarkat tiedot taulutoimittajasta sekä vakuu
tus siitä, että kaikki käytettävät taulut ovat 
samaa erää. Mikäli käytettäväksi aijotus
sa tauluerässä on useampia valmistuseriä 
on niistä kaikista toimitettava koetaulut ja 
tiedot. Mittauspöytäkirjan ja koetaulujen 
tarkistuksen perusteella SAL:n kilpailu
valiokunta myöntää kilpailun järjestäjälle 
oikeuden käyttää taulua siinä kilpailussa, 
johon se on haettu ennätyskelpoiseksi.

 Näihin tauluihin ei paineta SAL:n ennätys
kelpoisuustunnistetta.

 SAL perii ennätyskelpoisuushyväksymi
sestä liittohallituksen määräämän mak
sun.

L.11.5.3 Kilpailujärjestäjien valmistuttamat 
taulut

 Kilpailujärjestäjä toimittaa SALn kilpailu
valiokunnalle mittauspöytäkirjan taulu ja 
filmitarkkuuksista sekä koetaulut tarkas
tusta ja koeampumista varten. Mittaus
pöytäkirjan ja koetaulujen tarkistuksen 
perusteella SAL myöntää kilpailun järjes
täjälle oikeuden käyttää taulua siinä kil
pailussa, johon se on haettu ennätyskel
poiseksi.

 On voitava identifioida mihin painoerään 
taulut kuuluvat. Tämän vuoksi tauluihin 
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on painettava vähintään taulujen paino
päivämäärä. Tauluihin voidaan SAL:n 
suos tumuksella painaa myös SAL:n en
nätyskelpoisuustunniste sekä sen kilpai
lun tunniste, johon taulu on haettu ennä
tyskelpoiseksi Ennätyskelpoisuustunnis
teen käyttämistä tauluissa, jotka eivät ole 
SAL:n hyväksymiä on kiellettyä.

 Mikäli kilpailussa halutaan käyttää kahta 
tai useampaa eri painoerää taulua tulee 
kaikista painoeristä toimittaa koetaulut ja 
tiedot SAL:n kilpailuvaliokunnalle.

 SAL perii ennätyskelpoisuushyväksymi
sestä liittohallituksen määräämän mak
sun.

L.11.6 Taulujen ennätyskelpoisuuden raukea-
minen

 Ennätyskelpoisuustunnisteella ja koodinu
merolla varustetun taulun ennätyskelpoi
suus raukeaa kun sellainen sääntö muu
tos astuu voimaan, joka vaikuttaa taulujen 
mittoihin tai ulkonäköön (kts. L.11.2).

 Tiettyyn kilpailuun haettu ennätyskel
poisuus raukeaa kilpailun päätyttyä (Kts 
L.11.34).
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L.11.7 SAL:n logon ja nimen käyttäminen 
tauluissa

 SAL:n logon tai nimen käyttäminen tau
luissa on sallittu ainoastaan erillisellä lu
valla. Sama koskee kaikenlaisia mainos
tekstejä, jossa viitataan SAL:oon.

L.11.8 Taulumateriaali ja taulujen mitat
 Taulumateriaalivaatimukset ja taulujen 

mittatoleranssit löytyvät ISSFlajien osalta 
ISSF:n lajien teknisistä säännöistä (TS). 
Muiden lajien osalta lajisäännöistä.
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LIITE 12

SAL:N KILPAILULAJIT
 Seuraavassa on lueteltu SAL.n kilpailulajit 

lajiryhmittäin. Osalla lajeista ei tällä het
kellä ole SMarvoa eikä niissä järjestetä 
SMkilpailuja. Tarkempi kuvaus lajeista 
löytyy kunkin lajiryhmän sääntökirjoista. 
Laukausmäärät (kiekkomäärät) ja am
muttavat ikäsarjat löytyvät SMkilpailujen 
osalta taulukoista kohdassa 7.2. Niiden 
lajien osalta, joissa ei ammuta SMkilpai
luja vastaavat tiedot löytyvät kunkin lajin 
lajisäännöistä.

12.1  Kiväärilajit
 300 m kivääri kolmiasento (MM/SM)

 300 m kivääri makuu (MM/SM)

 300 m vakiokivääri kolmiasento (MM/SM)

 300 m vakiokivääri makuu (SM)

 50 m kivääri kolmiasento (OL/SM)

 50 m kivääri makuu (MM/SM)

 10 m ilmakivääri (OL/SM)

 10 m ilmakivääri kolmiasento (SM)

 10 m ilmakivääri makuu (SM)

 10 m ilmakivääri parikilpailu (OL/SM)
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12.1.1 Liikuntavammaisten kiväärilajit  
(kaikki lajit SM-lajeja)

 R1 10 m ilmakivääri pysty, SH1 (SM) 

 R2 10 m ilmakivääri pysty, SH1 (SM)

 R3 10 m ilmakivääri makuu, SH1 (SM)

 R4 10 m ilmakivääri pysty, SH2 (SM)

 R5 10 m ilmakivääri makuu, SH2 (SM)

 R6 50 m kivääri makuu, SH1 (SM)

 R7 50 m kivääri 3x40 ls, SH1 (SM)

 R8 50 m kivääri 3x20/3x40 ls, SH1 (SM)

 R9 50 m kivääri makuu, SH2 (SM)

12.1.2 Tukiammunnan kiväärilajit  
(kaikki lajit kultahippulajeja)

 10 m ilmakivääri

 50 m kivääri

12.2  Pistoolilajit
 50 m pistooli (MM/SM)

 25 m isopistooli (MM/SM)

 25 m (urheilu)pistooli (OL/SM)

 25 m pienoispistooli (SM)

 25 m vakiopistooli (MM/SM)

 25 m olympiapistooli (OL/SM)
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 10 m ilmaolympiapistooli (SM)

 10 m ilmapistooli (OL/SM)

 10 m ilmapistoolin parikilpailu (OL/SM)

 Kansallinen olympiapistooli (ei SM)

 Kansallinen 10 m ilmaurheilupistooli  
(ei SM)

 Kansallinen 10 m ilmavakiopistooli  
(ei SM)

12.2.1 Liikuntavammaisten pistoolilajit  
(kaikki lajit SM-lajeja)

 P1 10 m ilmapistooli, SH1

 P2 10 m ilmapistooli, SH1

 P3 25 m pistooli (urheilupistooli), SH1 

 P4 50 m pistooli (vapaapistooli), SH1

 P6 25 m vakiopistooli, SH1

12.2.2 Tukiammunnan pistoolilajit  
(kaikki lajit kultahippulajeja)

 10 m ilmapistooli

 25 m pistooli

12.3  Liikkuvan maalin lajit
 50 m normaalijuoksut (MM/SM)

 50 m sekajuoksut (MM/SM)

 50 m hitaat juoksut (SM, vain Y14sarja)



188

 100 m hirvi kertalaukaukset (PM/SM)

 100 m Hirvi parilaukaukset (PM/SM)

 10 m normaalijuoksut (MM/SM)

 10 m sekajuoksut (MM/SM)

 Putoavat taulut, normaalijuoksut (SM)

12.4  Haulikkolajit
 Skeet (OL/SM)

 Trap (OL/SM)

 Trap parikilpailu (OL/SM)

 Skeet parikilpailu (MM, EM)

 Kaksoistrap (MM/SM)

 Kansallinen trap (SM)

 Automaattitrap (SM)

 Kansallinen skeet (SM)

 Kansainvälinen (FITASC) sporting (MM/SM)

 Englantilainen sporting (MM/SM)

 Compaksporting (MM/SM)

12.4.1  Liikuntavammaisten haulikkolajit 
(kaik ki lajit SM-lajeja)

 Liikuntavammaiset ampuvat kaikki koh
dan 12.4 lajit. Trap (Paratrap) on MM/SM
laji, kaikki muut lajit ovat SMlajeja.
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12.5  Siluettilajit  
(kaikki lajit MM- ja SM-lajeja)

12.5.1 Isokaliperiset pistoolilajit, Big Bore 
Pistol (BBP):

 Revolver (BBPR)

 Production (BBPP)

 Standing (BBPS)

 Unlimited (BBPU)

 Big Bore Pistol Aggregate (BBPAgg) yh
teis tulos lajeista BBPR, BBPP, BBPS ja 
BBPU.

12.5.2 Pienoiskaliperiset pistoolilajit, Small 
Bore Pistol (SBP):

 Revolver (SBPR)

 Production (SBPP)

 Standing (SBPS)

 Unlimited (SBPU)

 Small Bore Pistol Aggregate (SBPAgg) 
yhteistulos lajeista SBPR, SBPP, SBPS ja 
SBPU.

12.5.3 Ratapistoolilajit, Field Pistol (FP):
 Production (FPP)

 Production Any Sights (FPPAS)
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 Field Pistol Aggregate (FPAgg) yhteistu
los lajeista FPP ja FPPAS.

12.5.4 Isokaliperiset kiväärilajit, Big Bore 
Rifle	(BBR):

 Silhouette (BBRS)

 Hunting (BBRH)

 Big Bore Rifle Aggregate (BBRAgg) yh
teistulos lajeista BBRS ja BBRH

12.5.5 Pienoiskaliperiset kiväärilajit, Small 
Bore	Rifle	(SBR):

 Silhouette (SBRS)

 Light (SBRL)

 Small Bore Rifle Aggregate (SBRAgg) yh
teistulos lajeista SBPS ja SBRL

 Silhouette Open Sights (SBRSOS)

 Light Open Sights (SBRLOS)

 Small Bore Rifle Open Sight Aggre
gate (SBROSAgg) yhteistulos lajeista 
SBRSOS ja SBRLOS

 Small Bore Rifle All Sight Aggregate 
(SBRASAgg) yhteistulos lajeista SBRS, 
SBRL, SBRSOS ja SBRLOS

12.5.6 Seisten laji, Standing (S): 
 Yhteistulos lajeista BBPS, SBPS, FPP ja 

FPPAS
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12.5.7 llma-aselajit:
 Vakiopistooli (APP)

 Vakiokivääri (ARP)

12.6  Mustaruutilajit (kaikki lajit MM- ja  
SM-lajeja)

12.6.1 Kiväärilajit
1 – Miquelet
2 – Maximilian
3 – Minie
4 – Whitworth
8 – Valkyrie
14 – Tanegashima
15 – Vetterli
16 – Hizadai
36 – Pennsylvania
37 – Lamarmora
90 – Remington
91 – Remington Match

12.6.1.1 Kiväärin joukkuelajit
9 – Gustav Adolf
10 – Pauly
11 – Versailles
17 – Amazons
19 – Nagashino
20 – Ribgy
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24 – Pforzheim
26 – Wedgnock
27 – Nobunaga
29 – Lucca
31 – Halikko
32 – Magenta

12.6.2 Pistooli- ja revolverilajit
5 – Cominazzo
6 – Kuhenreuter
7 – Colt
12 – Mariette
23 – Donald Malson
28 – Tanzutsu
38 – Remington
93 – Smith&Wesson

12.6.2.1  Pistoolin ja revolverin joukkueljajit
13 – Peterlongo
18 – Boutet
25 – Wogdon
30 – Adams
33 – Forsyth

12.6.3 Haulikkolajit
21 – Manton
22 – Lorenzoni
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12.6.3.1  Haulikon joukkuelajit
34 – Hawker
35 – Bateswille

12.7  Practical-lajit ja divisioonat (kaikki lajit 
MM- ja SM-lajeja)

 A) Pistooli
1 Open
2 Standard
3 Classic
4 Production
5 Production Optics
6 Production Optics Light
7 Revolver

 B) Kivääri
1 Semi Auto Open
2 Semi Auto Standard
3 Manual Action Open
4 Manual Action Standard
5 Manual Action Lever Release

 C) Haulikko
1 Open
2 Modified
3 Standard
4 Standard Manual
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 D) Action Air
1 Open
2 Standard
3 Classic
4 Production

	 E)	Mini	Rifle
1 Open
2 Standard

 F) Pistoolikarbiini
 1 Pistoolikarbiini

 G) Tournament
 Yhdistelmäkilpailu, jossa samassa kilpai

lussa ammutaan eri lajien (A, B, C) ase
mia. 

 H) Grand Tournament
 Yhdistelmäkilpailu, joka koostuu kahdesta 

tai kolmesta eri lajin (A, B tai C) kilpailusta

 I) Liiga
 Useammasta yhden lajin kilpailuista koos

tuva yhdistelmäkilpailu

12.8  Kasa-ammuntalajit (kaikki lajit MM- ja 
SM-lajeja)

 Heavy Varmint (HV) 100m 5x5 ls

 Heavy Varmint 200 m 5x5 ls
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 Heavy Varmint 300 m 5x5 ls

 Light Varmint (LV) 100 m 5x5 ls

 Light Varmint 200 m 5x5 ls

 Unlimited (UL) 100 m 5x10 ls 

 Unlimited 100 m 3x10 ls

 Unlimited 200 m 5x10 ls

 Unlimited 200 m 3x10 ls

 Unlimited 300 m 5x5 ls

 Unlimited 300 m 3x10 ls

 Unlimited 600 m 3x10 ls

 Unlimited aggregate 100+200 m 5x10 ls 
+ 3x10 ls

 Unlimited aggregate 100+200 m 5x10 ls 
+ 5x10 ls

 Unlimited aggregate 100+200 m 3x10 ls 
+ 3x10 ls

 Unlimited aggregate 300+600 m 3x10 ls 
+3x10 ls

 Unlimited aggregate 100+200+300 m 
5x10 + 3x10 ls + 5x5 ls

 Heavy Varmint aggregate 100+200 m 
5x5 ls + 5x5 ls

 Light Varmint aggregate 100+200 m 5x5 
ls + 5x5 ls
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 Heavy & Light Varmint aggregate 
100+200+100+200 m 5x5 ls + 5x5 ls + 
5x5 ls + 5x5 ls

 Small Bore Rifle (.22RF) 50 m 3x10 ls
 Small Bore Rifle 100 m 3x10 ls
 Pienoiskivääri vapaa luokka 25 m 3x25 ls
 Pienoiskivääri vapaa luokka 50 m 3x25 ls
 ERABSF:n kansainvälinen Sporter 25 m 

3x25 ls
 ERABSF:n kansainvälinen Sporter 50 m 

3x25 ls
 ERABSF:n kevyen luokan pienoiskivääri 

25 m 3x25 ls
 ERABSF:n kevyen luokan pienoiskivääri 

50 m 3x25 ls
 ERABSF:n raskaan luokan pienoiskivääri 

25 m 3x25 ls
 ERABSF:n raskaan luokan pienoiskivääri 

50 m 3x25 ls
 ERABSF:n kevyen luokan ilmakivääri 25 

m 3x25 ls
 ERABSF:n raskaan luokan ilmakivääri 25 

m 3x25 ls
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LIITE 13:  SAL:N KANSALLISET OHJEET  
 PUKEUTUMISESTA KILPAILUJEN  
 AIKANA 

1.  Yleistä
 Kaikkien urheilijoiden on luotava positii

vista mielikuvaa lajistaan esiintyessään 
yleisölle ja tiedotusvälineille. Urheilulajia 
arvioidaan erityisesti siitä, esiintyvätkö 
sen urheilijat ja toimitsijat ammattimaisesti 
ja ovatko he kunniaksi lajilleen. Ammun
nan mahdollisuus urheilulajina kiinnostaa 
uusia osallistujia ja kannattajia samoin 
kuin ammunnan arvostus urheilulajina 
riippuu siitä, miten sen urheilijat ja toimit
sijat esiintyvät julkisuudessa ja tiedotus
välineille. Kaikkien ampumaurheilussa 
mukana olevien velvollisuus on esiintyä 
kilpailuissa urheilutapahtumaan sopivalla 
tavalla pukeutuneena. Järjestäjien velvol
lisuutena on valvoa näiden ohjeiden nou
dattamista.

2.  Urheilijoiden ja toimitsijoiden  
pukeutumissäännöt

2.1 Urheilijoiden pukeutuminen harjoituksis
sa, karsinta-, perus- ja finaalikilpailuissa 
on oltava soveliasta kansalliseen urhei
lukilpailuun. Pukeutumisen on luotava 
positiivista mielikuvaa ampumaurheilusta 
urheiluna/urheilulajina.
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2.2 Palkintojenjaossa ja muissa virallisissa 
tilaisuuksissa olisi suotavaa, että urhei
lijoilla olisi seuransa virallinen edustus
asu, verryttelypuku (takki) tai lämmittely
asu (mukaan lukien urheilujalkineet). On 
suotavaa, että etenkin palkintojoukkueen 
kaikki jäsenet pukeutuisivat yhtenäiseen 
asuun. 

2.3 SAL:n pukeutumissääntöjen tarkoitukse
na on, että urheilija kilpaillessaan ja kilpai
lupaikalla ollessaan on pukeutunut urhei
lutyyppiseen asuun, johon sisältyy tai joka 
osoittaa seuran värejä ja merkkejä. So
pivat asut käytettäväksi kilpailun aikana 
ovat esim. harjoitteluasut, verryttelypuvut, 
lämmittelyasut jne.

2.4 Urheilijaa kehotetaan SMkilpailuissa, 
myös kilpasuorituksen aikana, käyttä
mään edustamansa seuran virallista 
vaatetusta tai vähintään seuran virallista 
paitaa, mikäli se lajin erikoisvaatimukset 
ja sääolosuhteet huomioiden on mahdol
lista. Samaa käytäntöä suositellaan nou
datettavan myös muissa kotimaisissa kil
pailuissa. 

  Seuroja kehotetaan ohjeistamaan urheili
joitaan, mikä on seuran virallinen vaatetus 
SMkisoissa.

 Maajoukkuevaatetus ei ole tarkoitettu 
kansalliseen kilpailutoimintaan eikä sen 
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käyttäminen kansallisessa kilpailutoimin
nassa, jossa urheilija edustaa seuraansa,  
siksi ole sallittua. 

2.5 Kiellettyjä asusteita ja varusteita kilpailun 
ja palkintojenjakoseremonian aikana ovat 
maastokuviolliset asusteet ja varusteet, 
(pl toimitsijatehtävissä palveluksessa ole
vat sotilashenkilöt), hihattomat Tpaidat, 
liian lyhyet shortsit (kts. TS), kaiken tyyp
piset sandaalit, paikatut tai reiälliset hou
sut, rosoiseksi lahkeesta leikatut housut, 
samoin kuin vaatteet ja varusteet, joissa 
on eiurheilullisia tai sopimattomia kirjoi
tuksia (viittaukset väkivaltaan, rotuvihaan, 
epätasaarvoon, dopingaineisiin, päih
teisiin, tupakkatuotteisiin, jne). Siniset (ja 
muun väriset) ehjät ja siistit farkut ovat 
sallittuja SAL:n alaisessa kilpailutoimin
nassa.

2.6 Vaatteiden vaihto on tehtävä tarkoituk
seen sopivassa paikassa.

2.7 Kaikkien asusteiden on täytettävä SAL:n 
kaupallisuuden ja mainostamisen säännöt 
koskien esilläolevia valmistajien ja tukijoi
den merkkejä (kts KY.2.8).

2.8 Ohje koskee myös soveltuvin osin kilpai
lujen järjestäjiä ja juryjen jäseniä. Mesta
ruuskilpailuissa (AM, SM) on juryllä ja ra
tatuomareilla oltava yhtenäinen, selvästi 
erottuva asustus (liivi ja/tai paita). 
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LIITE 14 SAL:N ALUEJAKO

SAL Alue Maakunnat Alueeseen ei 
kuulu

Alueeseen 
kuuluu myös

EteläSuomi Uusimaa Loppi
Riihimäki

Häme*
KantaHäme*
PäijätHäme
Pirkanmaa*

Loppi
Riihimäki
Sastamala
Punkalaidun

ItäSuomi* PohjoisKarjala
PohjoisSavo* Varkaus

Kaakkois
Suomi

Kymenlaakso
EteläSavo
EteläKarjala

Varkaus

KeskiSuomi KeskiSuomi
Lappi Lappi

Lounais
Suomi

Ahvenanmaa
VarsinaisSuomi
Satakunta

Sastamala
Punkalaidun

Pohjanmaa
Pohjanmaa
KeskiPohjanmaa
EteläPohjanmaa

Alavieska
Haapajärvi
Kalajoki
Nivala
Reisijärvi
Sievi
Ylivieska

Pohjois
Pohjanmaa*

PohjoisPohjanmaa*
Kainuu

Alavieska
Haapajärvi
Kalajoki
Nivala
Reisijärvi
Sievi
Ylivieska

* = ei kaikki kunnat
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SAL:n yhdeksän aluetta noudattavat pääpiirteittäin 
Suomen maakuntajakoa siten, että alueeseen kuuluu 
yksi tai useampi maakunta. Rajakuntia voi kuitenkin 
kuulua toiseen SAL:n alueeseen. Toiseen alueeseen 
kuuluvat kunnat on merkitty edellä olevaan taulukkoon.

Kun uusi seura perustetaan, määräytyy seuran alue 
sen mukaan mikä kunta merkitään yhdistysrekisteriin 
seuran kotipaikaksi. Seura kuuluu edellä olevan taulu
kon mukaiseen alueeseen, riippumatta siitä mihin maa
kuntaan seuran kotikunta kuuluu, ellei SAL:n kokous, 
SAL:n toimintasääntöjen mukaisesti, muuta päätä.

Mikäli jonkin seuran kotikunta yhdistyy toisen maakun
nan kuntaan, päättää SAL:n kokous erikseen mihin 
SAL:n alueeseen kunta jatkossa kuuluu.
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LIITE 15  SAL:N HALLINTOSÄÄNNÖN KY:TÄ 
 KOSKEVAT OSAT
 Tämä liite valmistuu SAL:n liittohallituksen 

toimesta toukokuun aikana 2022 ja lisä
tään tähän sen jälkeen.
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LIITE 16  LOMAKKEET

 Kilpailutoiminnassa tarvittavat lomakkeet   
löytyvät SAL:n internetsivuilta kohdasta 
”Lomakkeet”, josta ne voi tulostaa tai ko
pioida omalle tietokoneelle. Osan lomak
keista voi täyttää elektronisesti. Elektro
nisten lomakkeiden käyttö on suositelta
vaa.

 Näitä lomakkeita ovat mm:

 Kilpailun ennakkohakemus

 Kilpailun järjestämislupahakemus

 Kilpailun valvontakertomus

 Ennätysilmoituslomake

 Vastalause ja vetoomuslomake

 Esitys kilpailutuomariksi
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