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PL 27, 24101 SALO 

www.sasa.fi 

 

Salon Seudun Ampujat järjestää  

Taas vähän uudenlainen  

ETÄKILPAILU 

 
Aika   Tiistai 12.1.2021 

Paikka Mikä tahansa sähköisellä taululaitteella varustettu 10 m 

ilma-aserata tai SCATT 

 

Lajit ja sarjat   10m ilmakivääri ja 10m ilmapistooli 

 

Sarjat   Y (40 laukausta) 

   Liikuntavammaisten sarjat 

Kultahippusarjat 

 

Aikataulu   Koelaukaukset klo 17.30 

   Peruskilpailu klo 17.45 

Finaali (10m ilmakivääri, Y-sarja) n. 30 minuuttia peruskilpailun 

päättymisen jälkeen 

 

Ilmoittautuminen Viimeistään 11.1.2021 lomakkeella osoitteessa 

https://www.sasa.fi/etakilpailut/12-01-2021-etakilpailu/  
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Etäkilpailua koskevat yleiset ohjeet Kilpailu suoritetaan noudattaen soveltuvin osin SAL:n 

kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita sekä SAL:n lajisääntöjä 

ja kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. Kukin kilpailija vastaa 

siitä, että kilpailijan varusteet ja toiminta kilpailun aikana on 

kaikin puolin sääntöjen mukaista. 

Kilpailuun on mahdollista osallistua miltä tahansa ilma-

aseradalta, jossa käytössä on jokin yleisesti tunnettu 

elektroninen taululaite (Megalink, Sius, Inband). Koska useat 

ilma-aseradat ovat poissa käytöstä, on kilpailuun mahdollista 

osallistua myös käyttäen SCATT-laitetta, jonka asetukset 

vastaavat käytettyä ”ampumamatkaa”. 

Suositeltavaa on, että radalla on lisäksi internetyhteys sekä 

mahdollisuus liittyä teams-kokoukseen kilpailun ajaksi.  

Varsinaisena kilpailupäivänä kilpailijat kuulevat 

ammunnanjohtajan komennot teams-yhteyden kautta. 

Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat ilmoittavat 

sähköpostiosoitteen, johon kutsu teams-kokoukseen ennen 

kilpailun alkua lähetetään. Suositeltavaa on, että kilpailijat 

tekevät suorituksensa samanaikaisesti varsinaisina 

kilpailupäivinä. 

Mikäli kilpailusuorituksen tekeminen varsinaisena 

kilpailupäivänä on kotiradan käyttövuorojen tai muun 

vastaavan syyn vuoksi mahdotonta, voi kilpailija tehdä 

kilpailusuorituksensa myös varsinaista kilpailupäivää edeltävän 

viikon aikana. Ennakkoon tehtyjen suoritusten tulokset on 

tallennettava tulospalveluun viimeistään varsinaista 

kilpailupäivää edeltävänä päivänä klo 20.00. Varsinaisena 

kilpailupäivänä kilpailusuorituksen voi suorittaa vain 

ilmoitettuna kilpailuaikana. Huom! 10m ilmakiväärin Y-sarjassa 

järjestettävään finaaliin päästäkseen urheilijan on tehtävä 

kilpailusuorituksensa varsinaisena kilpailuaikana. 

Peruskilpailun jälkeen kilpailijan tulee viipymättä tallentaa 

tuloksensa tulospalveluun internetlomakkeella 

https://www.sasa.fi/etakilpailut/12-01-2021-etakilpailu/.  

Tallentaessaan kilpailutuloksensa kilpailija vakuuttaa tuloksen 

syntyneen sääntöjen mukaisesti. Kilpailijan tulee ilmoittaa 

tuloksensa kymmenen laukauksen sarjoissa ja lisäksi tallentaa 

valokuva tuloksen osoittavasta sähköisen taululaitteen 

näytöstä. 

Finaalia koskevat ohjeet 10m ilmakiväärin Y-sarjassa järjestetään peruskilpailun lisäksi 

erityinen parikilpailun finaalia muistuttava finaali. 

 Finaalin parit muodostetaan siten, että peruskilpailun 1. ja 16. 

muodostavat parin, peruskilpailun 2. ja 15. muodostavat parin, 

peruskilpailun 3. ja 14. muodostava parin jne.  
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 Mikäli peruskilpailuun varsinaisena kilpailupäivänä osallistuu 

vähemmän kuin 16 urheilijaa, finaaliin pääsee peruskilpailun 

perusteella kahdeksan parasta urheilijaa (eli neljä paria). 

 Finaaliin osallistumisen edellytyksenä on, että urheilija 

viimeistään 20 minuuttia ennen finaalin alkua ilmoittautuu 

finaaliin nettilomakkeella https://www.sasa.fi/etakilpailut/12-

01-2021-etakilpailu/finaali-lomake/. Urheilijaa pyydetään 

lähettämään ilmoittautumisen yhteydessä myös ”selfie”.  

 Finaalissa Teams-yhteys on välttämätön. Varmistathan siis, 

että käytössäsi on toimiva internetyhteys. 

 Finaalissa noudatetaan normaaleja 10m ilmakiväärin finaalin 

ohjelmaa, komentoja ja ampuma-aikoja. Ohjelmaan kuuluu siis 

kaksi viiden laukauksen kilpailusarjaa ja 14 yksittäislaukausta. 

Viiden laukauksen sarjojen ampuma-aika on 250 sekuntia ja 

yksittäislaukauksien ampuma-aika 50 sekuntia.  

 Laukausten osuma-arvot ilmoitetaan Teams-yhteydellä kilpailun 

järjestäjille lukemalla ääneen kunkin laukauksen osuma-arvo. 

Viiden laukauksen kilpailusarjojen osuma-arvot ilmoitetaan 

sarjan päättymisen jälkeen ja yksittäislaukausten osuma-arvot 

ilmoitetaan kahden laukauksen välein. Kilpailun järjestäjät 

ohjaavat tulosten keräämistä ja urheilijat voivat seurata finaalin 

tilannetta Teams-kokouksessa.  

 Parin osuma-arvot lasketaan yhteen. Alimman yhteistuloksen 

ampunut pari karsiutuu kahdennentoista laukauksen jälkeen ja 

tätä jatkuu aina kahden laukauksen jälkeen kunnes kulta- ja 

hopeamitali on ratkennut.  

Osuma-arvon ilmoittamista kontrolloidaan finaalin aikana 

satunnaisesti kohdistetuilla pistokokeilla. Pistokokeessa 

järjestävät pyytävät osuma-arvon ilmoittamisen jälkeen 

jakamaan kuvan taululaitteen näytöstä. 

 

TERVETULOA KOKEILEMAAN MITEN ETÄFINAALI SUJUU! 
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