
PUOLIAUTOMAATTIKIVÄÄRISÄÄNNÖT – MÄNTSÄLÄN RESERVILÄISET

1. Yleistä
Puoliautomaattikivääriammunta  suoritetaan  kiväärillä  makuulta  ja  pystystä  samalta  matkalta, 
tarkoituksena on 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. Ammunta – Puoliautomaattikivääri 100m

2 x 10 laukausta (makuu, pysty). 5 koelaukausta, aikaa 5 minuuttia. Kilpailulaukausten ampumisaika 10 
(5  +  5)  minuuttia.  Taulu  SAL:n  pistoolikoulutaulu  (kts.  kuva  alla)  tai  samantyyppinen  taulu.  Taulun 
tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä. Sovelletaan SAL:n sääntöjä.

 
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. Hihnatuen käyttö on kielletty.
 
3.2. Makuuasento
Ampuja  makaa  korkeintaan  45  asteen  poikkeuskulmassa  ampumasuunnasta.  Kaikenlaisten  tukien 
käyttö on kielletty, myös hihnatuen.
 
4. Ampuma-ase

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai  sen kaltainen sarjavalmisteinen,  perusvarustuksessa oleva lippaallinen 
itselataava kivääri.  Aseen kaliiberi  on 5,45-8,00 mm ja se voi  olla  koottu yleisesti  saatavilla  olevista 
osista,  mikäli  aseen ominaisuudet  eivät  poikkea aseen perusversiosta.  Esim.  SRA:n vakioluokan tai 
Practicalin standard luokan määräykset täyttävä ase.

Kiellettyä:
· Optiset-, elektroniset- ja opto-elektroniset tähtäimet.
· Tukijalkojen käyttö.
· Aseen turvallisuutta heikentävät muutokset.

Sallittua:



· Laukaisun parantaminen
· Karhennukset/ pintakäsittely
· Toimintavarmuutta ja käsittelyä parantavat pienet muutokset.
· Jälkiasennetut varmistimet
· Äänenvaimentimet ja suujarrut

 
5. Varusteet
Lippaiden  tulee  olla  alkuperäisiä  tai  tarvikelippaita.  Lippaisiin  ei  saa  tehdä  merkittäviä  muutoksia. 
Rumpulippaiden jne. käyttö on kielletty.

Hihnatuen, tukijalkojen tai muun erillisen tuen käyttö on kielletty.

Ratakaukoputken  tai  vastaavan  tähystyslaitteen  iskemien  tähystystä  varten  on  sallittu  vain 
koelaukaussarjan  aikana.  Ulkopuolisen  avustajan  käyttö  iskemien  tähystämiseen  ja  niiden 
ilmoittamiseen on kielletty.

Vaatetuksena  on  sallittu  muuntelematon,  kenttäkelpoinen  ulkoilu-  tai  maastoasu.  SAL:n,   Suomen 
Metsästäjäliiton  tai  muun  yhteisön  ammuntoja  varten  suunniteltujen  varsinaisten  rata-ammunta-
asusteiden (ampumatakki, -liivit, -housut, –kengät ja -käsineet) käyttö on kielletty myös päällysvaatteiden 
alla. Myös taistelu- tai sirpaleliivien tai niiden kaltaisten lisävarusteiden käyttö on kielletty.
 
Sekä ampujainlasit että iirishimmentimet on sallittu.
 
6. Tulokset 

6.1 Tasatuloksen ratkaiseminen
Jos päädytään tasatulokseen, selvitetään järjestys seuraavalla tavalla:

1) Parempi viimeinen sarja (10 lk pystyammunta)
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  (10lk  pystyammunta),  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.


