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ILMA-ASEET  
 
1 YLEISTÄ 
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) lajikohtaisia sääntöjä 
(www.ampujainliitto.fi/kilpailutoiminta ) ja Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin 
poikkeuksin.  
 
2 OSALLISTUMISOIKEUS 
 
Osallistumisoikeus kilpailuihin yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä on myös oikeus 
osallistua kilpailuun. 
 
3 EDUSTUSOIKEUS 
 
Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. 
 
4 MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN 
 
4.1 Kilpailukutsu 
 
Kilpailukutsu on julkaistava viimeistään kolme (3) kuukautta aikaisemmin yleissääntöjen 
mukaisesti. 
 
Kilpailukutsussa tulee olla mm. 
 
- järjestäjä, yhteyshenkilöt  
- kilpailupaikka ja aika 
- sarjat 
- osanottomaksu 
- huoltojärjestelyt, mm. majoitus 
- ohjeet ilmoittautumisesta 
 
4.2 Kilpailuohjelma 
 
Kilpailuohjelma (eräluettelot) on julkaistava viikkoa ennen kilpailuja. 
 
4.3 Varustus 
 
Varusmiehet esiintyvät sotilasasussa tai yhtenäisessä urheiluasussa.  
Kilpailusuorituksen aikana varustus SAL:n sääntöjen mukainen. 
 
4.4 Palkinnot 
 
4.4.1 Henkilökohtaiset sarjat 
 
Kolmelle parhaalle Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailumitali. Muista palkitsemisista vastaa 
järjestävä seura. 
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4.4.2 Joukkuekilpailu 
 
Voittajajoukkueelle (henkilökunta) Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailumitali.  
Varusmiesten joukkuekilpailun parhaalle joukkueelle ja sen jäsenille Sotilasurheiluliiton 
mestaruuskilpailumitali. Muista palkitsemisista vastaa järjestävä seura. 
  
4.4.3 Yleismestaruuskilpailu 
 
Voittajaseuralle Sotilasurheiluliiton hankkima kiertopalkinto vuodeksi haltuun. Seura huolehtii 
asianmukaisista kaiverruksista sekä palkinnon toimittamisesta seuraaviin kisoihin. 
 
5 TUOMARINEUVOSTO 
 
Kilpailujen järjestäjä nimeää tuomarineuvoston ennen kilpailujen alkua. 
 
- kilpailujen järjestäjän edustaja (puheenjohtaja) 
- SotUL:n edustaja 
- kilpailujoukkueiden edustaja  
 
6 KILPAILUT 
 
6.1 Yleistä 
 
Kilpailulajeina ovat ilmakivääri ja ilmapistooli. 
 
6.2 Sarjat 
 
6.2.1 Henkilökohtainen kilpailu 
 
Yleinen  60 ls  
Yleinen 45 v 40 ls  
Naiset  40 ls  
Varusmiehet kilpa 60 ls  
 
Varusmiehet harraste 20 + 20 ls (vain ilmakivääri) 
Kaksi suorituskertaa, joista parempi  huomioidaan. 
 
6.2.2 Joukkuekilpailu 
 
Joukkuekilpailu järjestetään kaikissa sarjoissa. Joukkuetulokseen huomioidaan kahden  parhaan 
ampujan tulos. Joukkuetta ei nimetä etukäteen. 
 
Jos joukkueella ei ole kolmea ampujaa yleisessä sarjassa, niin joukkueeseen hyväksytään y45 v / 
naiset / varusmiehet –kilpasarjan tulos, kun ampuja ampuu 60 ls. otetaan 40 ensimmäistä laukausta 
henkilökohtaiseen kilpailuun. 
 
Lajissaan ampuja voi osallistua vain yhteen joukkuekilpailuun.   
 
6.2.3 Yleismestaruus 
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Seurat kilpailevat yleismestaruudesta, johon huomioidaan seuran parhaan ampujan tulos sarjoista:  
 
- yleinen 
- varusmiehet kilpa 
- yleinen 45 v / naiset  (ilmapistooli / ilmakivääri 40 ls) 
 
Huomioidaan sekä kivääri että pistooli, yhteensä kuusi tulosta. 
 
6.3 Säännöt 
 
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Ampumaurheiluliiton lajikohtaisia sääntöjä ja Suomen 
Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä tässä asiakirjassa olevin poikkeuksin. 
 
6.4 Vastalauseet 
 
Toimitaan SAL:n sääntöjen mukaisesti. 
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