PERINNEASEKILPAILUSÄÄNNÖT – MÄNTSÄLÄN RESERVILÄISET
1. Yleistä
Perinneasekilpailujen tarkoituksena on, paitsi perinteisten sotilaskivääri- ja pistoolilajien säilyttäminen
vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan "jokamiehen" lajeina, myös kaikenikäisten reserviläisten
perusampumataidon kehittäminen

1.1. Vakuutus
Kilpailija vastaa, että hänellä on voimassa oleva ampujanvakuutus, johon sisältyy vastuuvakuutus.
Mäntsälän Reserviläiset ry:n järjestämissä kilpailuissa hyväksytään ainoastaan Reserviläisen
ampumavakuutus ja Suomen Ampumaurheiluliiton lisenssi. Kilpailija on velvollinen ilmoittautuessaan
kilpailupaikalla esittämään vakuutuskortin tai lisenssin.

2. Ammuntalajit
2.1. Perinnekivääri 100m
2 x 15 laukausta (makuu, pysty). 5 koelaukausta, aikaa 5 minuuttia. Kilpailulaukausten ampumisaika 30
(15 + 15) minuuttia. Taulu ns. Syöksyjätaulu (kts. kuva alla). Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto
asentojen välillä. Sovelletaan SAL:n sääntöjä.

2.2. Perinnepistooli 25m Koulu
30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana. 5 koelaukausta. Kilpailulaukausten
ampumisaika 30 minuuttia (6 x 5 minuuttia). Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Taulun tarkastus/paikkaus
tai vaihto jokaisen sarjan jälkeen. Sovelletaan SAL:n sääntöjä soveltuvin osin.

3. Asentomääräykset
3.1. Pystyasento
Ampuja seisoo vapaasti, nojaamatta mihinkään. Kivääriä kannattavat ja tukevat yksinomaan ampujan
kädet ja olkapää. Kannattajakäden olkavarsi ja kyynärpää saavat nojata kylkeen sekä ampujan poski
kiväärin tukkiin. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena siten, että se
tukeutuu vain asetta kannattavaan käteen. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti
kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty.

3.2. Makuuasento
Ampuja makaa korkeintaan 45 asteen poikkeuskulmassa ampumasuunnasta. Käsivarsista saavat
ainoastaan kyynärpäät tukeutua alustaan. Kyynärpäitä varten ei saa kaivaa kuoppia eikä asetella
muitakaan aputukia. Kiväärin on oltava kokonaan irti alustasta. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät
saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja
halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä
aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty.

3.3. Pistooliasento
Ampuja seisoo vapaasti, suhteettomasti vartaloaan kiertämättä ja nojaamatta mihinkään. Asetta
kannatetaan vain yhdellä kädellä, jonka on oltava ojennettu niin, ettei se nojaudu kylkeen. Ase ei saa
nojautua vaatteisiin.

4. Ampuma-aseet
4.1. Perinnekivääri
Perinnekivääri on yleismääritelmältään avotähtäimin varustettu, mallinmukainen ennen vuotta 1945
sotilas- tai palveluskäyttöön suunniteltu sotilaskivääri, jonka toimintaperiaatemääritelmä on lippaallinentai itselataava kertatuli. Kilpailuun voi osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla kiväärimalleilla.
Perinnekiväärin liipaisimen on virittynä kestettävä 1 kg:n laukaisupaino. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa
mallinmukaisesti kivääriin kiinnitettynä käyttää aputukena kaikissa asennoissa. Hihnan ja sen
kiinnityksen on oltava asemallin mukainen, eikä sen hihnaosan leveys saa ylittää 30 mm. Kantohihna
voi olla joko yksiosainen tai kaksiosainen (suojeluskuntamallia).

4.2. Perinnepistooli
Perinnepistooli on yleismääritelmältään vähintään 7 mm kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen
vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai revolveri. Kilpailuun voi osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla
palveluspistoolimalleilla. Lippaaseen tai rullaan on mahduttava vähintään 5 patruunaa. Liipaisimen on
viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n laukaisupaino. Ase on oltava mallin mukainen.

5. Varusteet
Perinnekiväärikilpailuissa sovelletaan SAL:n sääntöjä ampuma-alustan ja kyynärmaton suhteen.
Varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, - housut, -kengät ja –käsine) käyttö on kielletty.
Tavallisia sotilasvarusteita jäykemmät tai paksummat asusteet on kielletty. Puolustusvoimien sarkapuku
(vastaava) tai mantteli (vastaava) on sallittu, samoin pakkaspuku (vastaava), mutta ei yhtäaikaa.
Vastaavien siviiliasusteiden käyttö on vastaavasti sallittu. Erityisten kyynärpää- tai polvitukien tai
suojusten käyttö on kielletty eikä asusteisiin saa lisätä paksunnoksia tai pehmikkeitä. Jalkineet ovat
vapaavalintaiset. Kiväärin tukikäden käsineeksi hyväksytään nahkahansikas tai –rukkanen, jonka alla voi
käyttää villasormikasta tai –lapasta.
Sekä ampujainlasit että iirishimmentimet on sallittu. Kiikarin tai ratakaukoputken käyttö iskemien
tähystykseen on sallittu.

6. Tulokset
6.1 Tasatuloksen ratkaiseminen
Jos päädytään tasatulokseen, selvitetään järjestys seuraavalla tavalla:
1) Parempi viimeinen sarja (kiväärissä 15 lk pystyammunta, pistoolissa viimeinen 5 lk)

2) Enemmän 10, 9, 8, 7, jne.
3) Enemmän napa 10

Jos eroa ei näillä synny, merkitään ampujille sama sijoitus, ampujat merkitään samalle sijaluvulle
sukunimensä mukaiseen aakkosjärjestykseen. Seuraavaa sijoitusta määrättäessä otetaan huomioon
edelliselle sijaluvulle merkittyjen ampujien lukumäärä.
Jos kyseessä on mitalisijat, toimitaan seuraavasti:
1) Ammutaan sarja kerrallaan (kiväärillä 15lk pystyammunta, pistoolilla 5lk), parempi sarja voittaa,

tasatuloksella noudatetaan ylläolevia sääntöjä
2) Jatketaan, kunnes eroa syntyy

6.2 Ylimääräisiä osumia tauluissa
Jos taulusta löytyy enemmän osumia kun sarjaan kuuluu, ja
1) Valvoja näki ampujan ampuvan ylimääräisiä laukauksia, poistetaan tuloksesta ylimääräisten

laukausten lukumäärän mukaisesti parhaimpia osumia
2) Voidaan todistaa tai päätellä, että joku muu ampuja on ampunut tauluun, poistetaan sarjan

lukumäärän ylimenevä lukumäärä huonoimpia osumia
3) Kaikissa muissa tapauksissa poistetaan tuloksesta ylimääräisten laukausten lukumäärän

mukaisesti parhaimpia osumia

7. Häiriöt
Asehäiriö ei oikeuta uusintaan. Kilpailija saa poistaa häiriön suoritusajan puitteissa, kunhan tämä
tapahtuu turvallisesti.

8. Sääntöjen Tulkinta
Sääntöjen tulkinnasta vastaa viime kädessä kilpailun johtaja, jonka sääntötulkinta on lopullinen, ja siitä ei
voi valittaa.

