OHJE
Practical-yhdistelmäsääntöpäivitys
2015-2018
Seuraavilla päivityksillä saadaan practical-ammunnan
painetut yhdistelmäsäännöt 2015 päivitettyä 2018
säännöiksi:
1. Korvaa 2015 sääntöjen sivut 13, 21, 34, 35, 38, 46,
47, 67, 72, 73, 149, 158, 179, 180, 181, 183 ja 185
oheisilla päivityssivuilla. Leikkaa sivut oikean
kokoisiksi.
2. Liitteet B5 ja B6 eivät enää ole osa kiväärisääntöjä.
Merkitse tämä esimerkiksi vetämällä rasti ko.
sivujen (156 ja 157) otsikossa olevan K-kirjaimen
yli.
3. Viivaa sivulta 187 kohta E 14. yli. Numeroi kohdat
E 15. - E 20. sivuilta 187-189 uudelleen.
4. Muuta kannessa oleva vuosiluku 2015 2018:ksi.

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.2
1.2.2.1

1.2.2.2

6
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ta yhdestä paikasta tai näkymästä. Mikäli ohjelmassa vaaditaan yli 23 laukausta, sitä ei saa vaatia aloitettavaksi lataamattomalla aseella.
IPSC:n hyväksymä ohjelmien jakauma on 3 lyhyttä ohjelmaa / 2 keskipitkää ohjelmaa / 1 pitkä ohjelma (Katso taulukko liitteessä A4).
[P-H] Tyhjällä patruunapesällä tai tyhjällä lipaskuilulla/rullalla lähtöjä (katso osio 8) ei tulisi vaatia
enemmässä kuin 25%:ssa kilpailun ampumaohjelmista.
[K] IPSC-kiväärikilpailuissa suositellaan taulujen
etäisyyksistä seuraavaa: 30% kaikista tauluista lähempänä kuin 60 metriä, 50% 60-150 metrissä ja
20% 150-300 metrissä.
Erityiset ohjelmat
Luokitteluohjelmat - aluejohtajan tai IPSCn valtuuttamat ampumaohjelmat, joiden tuloksia voidaan käyttää alueelliseen tai kansainväliseen luokitukseen. Luokitteluohjelmat tulee järjestää näiden sääntöjen mukaisesti ja suorittaa niihin liittyvien muistiinpanojen ja kaavioiden mukaisesti. Tulokset tulee esittää valtuuttavalle taholle vaaditussa muodossa (mukaan lukien mahdolliset maksut), jotta ne tunnustetaan.
[P] Pudotusohjelma - Kilpailusta erillinen tapahtuma. Kaksi kilpailijaa ampuvat vuorollaan yhtäaikaisesti kaksi identtistä ja vierekkäistä tauluryhmää
karsintakilpailun erissä (katso liite A3). Tauluryhmät eivät saa vaatia enempää kuin 12 laukausta
ja kunkin kilpailijan on suoritettava pakollinen uu-
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13

2.1.12

[H] Sallitut patruunat – Kussakin ampumaohjelmassa täytyy määritellä yksi sallittu patruunatyyppi, t.s. lintuhauli, susihauli tai täyteinen.

2.2

Ohjelman rakennuskriteerit

2.2.1

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4

2.2.1.5

Ampumaohjelmaa rakennettaessa voidaan käyttää erilaisia fyysisiä esteitä rajoittamaan kilpailijan
liikkumista ja kilpailullisen haasteen lisäämiseksi
seuraavasti:
Rikelinjat - Kilpailijan liikkumista tulisi ensisijaisesti
rajoittaa fyysisin estein, mutta myös rikelinjojen
käyttö on sallittua seuraavasti:
Ehkäisemään vaarallisen tai epärealistisen lähestymisen tai perääntymisen maalien suuntaan
Kuvaamaan fyysisten esteiden tai suojan käyttöä
Määrittämään ampuma-alueen tai sen osan rajat
Rikelinjat tulee kiinnittää tukevasti paikalleen, niiden tulee olla vähintään 2 cm korkeita maanpinnasta, niiden tulisi olla rakennettu puusta tai
muusta jäykästä materiaalista ja niiden tulisi olla
saman värisiä (mielellään punaisia) kilpailun jokaisella asemalla. Ellei rikelinjoilla rajata ampumaaluetta kokonaan, niiden tulee olla vähintään 1,5
metrin mittaisia, mutta niiden tulkitaan jatkuvan loputtomiin (katso myös sääntö 4.4.1).
Jos asemalla on rikelinjoin selkeästi rajattu käytävä tai selkeästi erotettu ampuma-alue, kilpailija
joka oikaisee astuen maahan käytävän tai ampuma-alueen rajojen ulkopuolelle, saa toimintavirheen jokaisesta lau-
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4.1.4.2

4.1.5

4.1.6

(katso sääntö 2.1.3). Pelkästään kokonaisia paperitauluja ei saa käyttää läpäisemättömänä suojana.
[P-K] Suoja, jonka tarkoitus on vaikeuttaa taulun
näkemistä katsotaan läpäiseväksi. Laukaukset jotka ammutaan läpäisevän suojan läpi ammuttavan
taulun osuma-alueelle, tulkataan osumiksi. Laukaukset, jotka ammutaan läpäisevän suojan läpi
sakkotauluun, rangaistaan normaalisti. Kaikki läpäisevän suojan takana olevat taulut täytyy jättää
kokonaisiksi. Läpäisevän suojan takana olevista
tauluista tulee olla suojan ohi tai läpi nähtävissä
ainakin osa.
Yksittäisen, osittamattoman taulun julistaminen
kahdeksi erilliseksi tauluksi teippaamalla, maalaamalla tai muulla vastaavalla tavalla on kielletty.
Samoin on kielletty minitaulun kiinnittäminen täysikokoiseen tauluun.
Ainoastaan IPSC:n hyväksymiä tauluja ja mekaanisesti tai elektronisesti toimivia laitteita saadaan
käyttää liikkuvien taulujen aktivointiin.

4.2

IPSC:n hyväksymät taulut - paperiset

4.2.1

[P] IPSC-pistoolikilpailuissa on sallittua käyttää
kahden kokoisia paperitauluja (katso liite B).
[K] IPSC-kiväärikilpailuissa on sallittua käyttää kolmea erilaista paperitaulutyyppiä (katso liite B).
[H] IPSC-haulikkokilpailuissa on sallittua käyttää
viittä erilaista paperitaulutyyppiä (katso liite B).
IPSC-minitaulu on tarkoitettu kuvaamaan pidemmälle sijoitettua IPSC-taulua. Molempia kokoja

34
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4.2.1.1

4.2.2

4.2.2.1

voidaan käyttää samassa tauluryhmässä mikäli
tauluryhmän kaikki minitaulut on sijoitettu vähintään 2 metriä ko. tauluryhmän kauimmaista täysikokoista taulua pidemmälle (ts. mikäli tauluryhmän
kauimmaisin täysikokoinen taulu on 15 m ampujasta, lähimmän minitaulun tulee olla vähintään 17
m etäisyydellä).
[H] Universal -, A4/A- ja A3/B-tauluja voidaan käyttää samoissa ampumaohjelmissa muiden paperitaulujen kanssa.
[P-K] Paperitaulujen etupuolella on oltava selvästi
merkityt rajaviivat ja 0,5 cm (minitauluissa 0,3 cm)
reuna-alueet, joiden ei kuitenkaan tulisi olla nähtävissä yli 10 metrin etäisyyksille. Voima palkitaan
IPSC-pistooli- ja kiväärikilpailuissa pistealueilla.
[H] Paperitaulujen etupuolella on oltava selvästi
merkityt rajaviivat ja 0,5 cm (minitauluissa 0,3 cm)
reuna-alueet, joiden ei kuitenkaan tulisi olla enää
nähtävissä yli 10 metrin etäisyyksille.
Paperisten sakkotaulujen etupuolella on oltava
selvästi merkitty reuna-alue. Mikäli sakkotauluissa
ei ole reuna-aluetta, on ratamestarin varmistuttava

4.3.3
4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.3.3

4.3.3.4
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IPSC-levyt
[P] Erikokoisia metallilevyjä voidaan käyttää maalitaului na (katso liite C3).
[K] Erikokoisia metallilevyjä voidaan käyttää maalitaului na (katso liite C3). On suositeltavaa, että 50-150 metrin
etäisyyksillä käytetään vähintään 15 cm ⌀ / 15x15 cm le vyjä, 150-250 metrin etäisyyksillä vähintään 20 cm ⌀ /
20x20 cm levyjä ja yli 250 metrin etäisyyksillä vähintään
30 cm ⌀ / 30x30 cm levyjä. Myös hyväksyttyjen paperi taulujen kanssa likimain saman muotoisia ja kokoisia
metallitauluja voidaan käyttää.
[H] Erikokoisia metallilevyjä voidaan käyttää maalitaului na (katso liite C3). Myös hyväksyttyjen paperitaulujen
kanssa likimain saman muotoisia ja kokoisia metallitau luja voidaan käyttää.
[P] Levyt eivät tunnusta voimaa. Niitä ei kalibroida eikä
niiden kalibrointia voi haastaa.
[K] Levyt eivät tunnusta voimaa. Niitä ei kalibroida eikä
niiden kalibrointia voi haastaa. Mikäli levyyn tulee suora
ja riittävä (ts. kokokaliiperin) osuma eikä se siitä huoli matta putoa tai kaadu, ratatuomari voi julistaa ratalaite häiriön ja määrätä ampujan uusimaan ampumasuorituk sensa, kunhan viallinen levy on korjattu.
[H] Ei sovellettavissa.
[K-H] Levy, joka ei ensimmäisellä osumalla putoa tai
kaadu, mutta uudelleen ammuttaessa osumasta putoaa
tai kaatuu, ei oikeuta uusintaan.
[P] Ampumaohjelmassa ei saa olla pelkästään levyjä. Jo kaisessa ampumaohjelmassa on oltava vähintään yksi
ammuttava paperitaulu tai popperi (mahdollisten pape risten tai metallisten sakkotaulujen lisäksi).
[K] Ampumaohjelmassa ei saa olla pelkästään levyjä. Jo kaisessa ampumaohjelmassa on oltava vähintään yksi
ammuttava paperitaulu tai popperi
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5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.2

46

on pussissa tai laukussa, ei sitä tarvitse kuljettaa
piippu taivaalle osoittaen. Lukko voi olla auki tai
kiinni, mutta lipun tulee olla aseessa aina, kun sitä
ei käytetä. Irrotettava lipas ei saa olla kiinni. Noudattamatta jättäminen voi johtaa säännön 10.5.1
soveltamiseen.
Jos kilpailija saapuu IPSC-kilpailuun hallussaan
ladattu ase, tulee hänen välittömästi ilmoittautua
ratatuomarille, joka valvoo aseen tyhjentämisen.
Jos kilpailija ei menettele näin voidaan häneen soveltaa sääntöä 10.5.13.
[P] Kotelossa kannetussa pistoolissa tulee olla lipaskuilu tyhjänä ja vasara tai iskuri virittämättömänä. Ensimmäisestä rikkeestä tulee antaa varoitus,
mutta saman kilpailun aikana esiintyvään toiseen
rikkeeseen sovelletaan sääntöä 10.6.1.
[K-H] Säännön 5.2.1 tilanteissa aseessa ei saa
olla minkäänlaisia patruunoita, ei myöskään aseeseen kiinnitetyissä pidikkeissä tai silmukoissa eikä
hihnassa, paitsi ratatuomarin suorasta käskystä
hänen valvonnassaan.
[P] Käsittely - Kilpailija ei saa käsitellä asettaan
muutoin kuin aseenkäsittelyalueen rajojen sisäpuolella tai ratatuomarin suoran valvonnan ja käskytyksen alaisena. Sana “käsitellä” sisältää aseen
koteloinnin tai kotelosta poiston vaikka ase olisi
suojuksessa taikka kokonaan tai osittain koteloidun aseen pukemisen kilpailijan päälle ja riisumisen kilpailijan päältä. Rikkomuksiin sovelletaan
sääntöä 10.5.1.
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5.2.3

5.2.3.1

5.2.3.2

5.2.3.3

[P] Ellei kirjallisessa asemakuvauksessa toisin
mainita, tulee kotelon ja muut varusteet sisältävä
vyö olla puettuna vyötärön korkeudella. Vyö tai
alusvyö tai molemmat tulee olla joko pysyvästi
ommeltu vyötärölle tai kiinnitettynä vähintään kolmella vyölenkillä housuihin.
[K] Istumakeppien ja vastaavien käyttö on kielletty.
[H] Ellei kirjallisessa asemakuvauksessa muuta
mainita, kilpailijan patruunavyötä (patruunat kantolaitteissa [”stripper clip”, ”caddie”], lenkeissä, pitimissä, laukuissa tai pusseissa) tai irtolippaita tai
pikalatureita tulee pitää vyötärön korkeudella. Rintakehällä tai poikittain rinnalla olevat patruunavyöt
ja vastaavat on erityisesti kielletty. Käsivarsissa on
sallittua pitää patruunanpitimiä, mikäli näissä patruunat ovat yksitellen lenkeissä tai pidikkeissä.
[P] Naispuoliset kilpailijat noudattavat kaikissa divisioonissa edellä olevaa sääntöä, paitsi asevyötä
voidaan pitää lantion korkeudella. Jos vyötärön
korkeudella pidetään toista vyötä, tulee kotelo ja
kaikki varusteet asentaa alempaan vyöhön.
[H] Ainoastaan yksi patruunavyö on sallittu. Lenkeissä tai pidikkeissä olevia patruunoita saa olla
korkeussuunnassa korkeintaan 170 mm korkeudella. Kantolaitteissa saa korkeussuunnassa saa
olla korkeintaan 6 patruunaa.
[H] Ratamestari voi myöntää vapautuksia säännön
5.2.3 rajoituksista anatomisilla perusteilla. Ratamestarin päätös tällaisessa asiassa on lopullinen.
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6.1.6

6.1.7

kokonaiskilpailun voittajan IPSC Grand Tournament sääntöjen mukaisesti.
Liiga - koostuu kahdesta tai useammasta tietyn asetyy pin IPSC-kilpailusta, jotka järjestetään eri paikoissa ja eri
aikaan. Kunkin kilpailijan saavuttamat kilpailutulokset lii gan järjestäjän määrittelemissä osakilpailuissa lasketaan
yhteen liigan voittajan selvittämiseksi.
IPSC:n alue ei voi aktiivisesti eikä passiivisesti hyväksyä
minkäänlaista ampumakilpailua toisen IPSC:n alueen ra jojen sisäpuolella ilman jälkimmäisen alueen aluejohta jan etukäteen annettua kirjallista suostumusta. Aluee seen, joka rikkoo tätä, voidaan soveltaa IPSC:n peruskir jan kohtaa 5.9.

6.2

Kilpailun divisioonat

6.2.1

IPSC-divisioonat tunnustavat erilaiset aseet ja varusteet
(katso liite D). Kunkin kilpailun täytyy hyväksyä vähin tään yksi divisioona. Jos kilpailussa on useita divisioo nia, tulee kukin divisioona pisteyttää erikseen ja kilpailu tulosten tulee tunnistaa voittaja kussakin divisioonassa.
IPSCn hyväksymissä kilpailussa tulee kussakin divisioo nassa kilpailla vähintään liite A2:ssa määrätty määrä kil pailijoita, jotta divisioona hyväksytään. Jos kilpailijoiden
vähimmäismäärä ei täyty, voi kilpailun johtaja pitää divi sioonan kilpailussa, mutta sillä ei ole virallista IPSC:n
tunnustusta.

6.2.2

6.2.3

Ennen kilpailun aloittamista, kunkin kilpailijan täytyy il moittaa divisioona jossa kilpailee. Kilpailun toimitsijoiden
tulisi tarkistaa kilpailijan varusteet divisioonan sääntöjen
mukaiseksi ennen jokaista ampumasuoritusta. Tämä on
palvelu, jonka tarkoitus on avustaa kilpailijoita tarkasta maan varusteidensa sääntöjenmukaisuus ilmoitetussa
divisioo-
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6.4.5

Mikäli joukkueen jäsen ei kykene aloittamaan kilpailua, hänet voidaan kilpailunjohtajan suostumuksella vaihtaa toiseen ampujaan, joka ei ole vielä
aloittanut omaa kilpailusuoritustaan.
Mikäli joukkueen jäsen hylätään kilpailusta, hylätyn jäsenen tulokset lasketaan nollaksi jokaiselta
asemalta. Hylättyä joukkueen jäsentä ei saa korvata toisella.

6.4.6

6.5

Kilpailijan asema ja valtuutus

6.5.1

Kaikkien kilpailijoiden ja kilpailun toimitsijoiden tulee olla vakituisen asuinpaikkansa IPSC-alueen
henkilöjäseniä. Asuinpaikka määritellään siksi
alueeksi, jossa henkilö on normaalisti asunut vähintään 183 päivää kilpailun alkupäivän kuukautta
edeltäneistä 12 kuukaudesta. Asuminen tarkoittaa
fyysistä läsnäoloa eikä liity kansalaisuuteen tai
muuhun osoitteeseen. Näiden 183 päivän ei tarvitse olla peräkkäisiä eikä niiden tarvitse olla 12 kuukauden ajanjakson viimeisiä päiviä.
Kilpailun järjestäjät eivät missään tapauksessa
saa hyväksyä kilpailijaa tai kilpailun toimitsijaa toiselta alueelta, ilman kyseisen alueen aluejohtajan
vahvistusta kilpailijan tai kilpailun toimitsijan kelpoisuudesta osallistua kyseiseen kilpailuun. Lisäksi kyseisellä toimitsijalla eikä kilpailijalla ei saa olla
voimassa IPSC:n hallituksen määräämää rangaistusta.
Kilpailijat jotka normaalisti asuvat maassa tai
maantieteellisellä alueella, joka ei ole IPSC:n jäsen, voivat liittyä IPSC:n jäsenenä olevaan alueeseen ja kilpailla kyseisen alueen nimissä, mikäli

6.5.1.1

6.5.1.2

72
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6.5.2
6.5.2.1

6.5.2.2

6.5.3

IPSC:n hallitus ja kyseisen alueen aluejohtaja hyväksyvät tämän. Jos kilpailijan maa tai maanosa
tämän jälkeen hakee IPSC:n jäsenyyttä, kilpailijan
tulee liittyä kyseisen alueen jäseneksi tämän prosessin aikana.
Kilpailija tai joukkue voi edustaa vain yhtä IPSC
aluetta, missä asuvat, poikkeuksena:
Kilpailija joka asuu yhdellä alueella, mutta haluaa
edustaa aluetta, jonka kansalainen hän on, voi
edustaa kansalaisuusaluettaan, mikäli molempien
alueiden aluejohtajat hyväksyvät tämän kirjallisesti
ennen kilpailun alkua.
Säännön 6.5.1.2 mukaiset kilpailijat voivat edustaa aluetta, jonka jäseniä he ovat, mikäli kyseisen
alueen aluejohtaja hyväksyy tämän ennalta kirjallisesti.
Alueellisissa tai maanosien mestaruuskilpailuissa
vain kilpailijat, jotka täyttävät säännössä 6.5.1 esitetyn asumisvaatimuksen, voivat tulla tunnustetuksi alueelliseksi tai maanosan mestariksi divisioonassa tai sarjassa. Muita alueita tai maanosia
edustavien kilpailijoiden tuloksia ei kuitenkaan saa
poistaa kilpailutuloksista, joiden täytyy pysyä ennallaan. Esimerkiksi:
Alueen 1 Open-divisioonan mestaruuskilpailu

(c)

Senior

(d)

Super
Senior

4.

Kilpailun ensimmäisenä päivänä yli 50-vuotiaat
kilpailijat
Kilpailun ensimmäisenä päivänä yli 60-vuotiaat
kilpailijat. Super Senior voi osallistua Senior-sarjaan,
mutta ei molempiin. Jos Super Senior - sarja ei
saavuta vaadittua kilpailijamäärää, kaikki kyseiseen
sarjaan rekisteröidyt kilpailijat siirretään Seniorsarjaan.

Joukkuesarjat

IPSC kilpailut voivat tunnustaa seuraavat joukkuesarjat:
(a) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa
(b) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Lady - sarjassa
(c) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Junior - sarjassa
(d) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Senior - sarjassa
(e) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Super Senior sarjassa
(f) Alueelliset perhejoukkueet.
Perhejoukkueeseen kuuluu kaksi jäsentä, joista yhden on
oltava Junior – sarjassa ja toisen hänen vanhempansa tai
isovanhempansa. Säännön 6.4.2.1 estämättä joukkueen
jäsenet voivat kilpailla eri divisioonissa ja Lady – sarjaan
rekisteröity naispuolinen kilpailija voi kilpailla
perhejoukkueessa juniorina mikäli hän täyttää asianmukaisen
ikävaatimuksen. Perhejoukkueen tulos saadaan laskemalla
yhteen joukkueen jäsenten prosenttimuotoiset tulokset. Tämä
joukkuesarja on arvioitavana ja ellei sen voimassaoloa jatketa,
se päättyy 31.12.2017.

100% Kilpailija A - Alue 2 (julistetaan kilpailun ja
divisioonan voittajaksi)
99% Kilpailija B - Alue 6
95% Kilpailija C - Alue 1 (julistetaan alueen 1
mestariksi)

Yhdistelmäsääntöpäivitys 2015 → 2018

73

Yhdistelmäsääntöpäivitys 2015 → 2018

149

Liite C1: IPSC-popperien kalibrointi [P-K]
1. Ratamestarin on nimettävä tietyt patruunat ja aseet
käytettäviksi kalibroinnissa. Näitä voivat käyttää hänen erikseen
valtuuttamansa kalibroijat.
2. [P] Ennen kilpailun alkua on kalibrointipatruunoiden
voimakerroin mitattava säännön 5.6.3.3 mukaisesti, paitsi että
siihen käytetään vain 4 patruunaa. Kalibrointiaseista
ammuttujen kalibrointipatruunoiden voimakertoimen on oltava
välillä 120-125, jotta niitä voidaan käyttää.
[K] Ennen kilpailun alkua on kalibrointipatruunoiden
voimakerroin mitattava säännön 5.6.3 mukaisesti.
Kalibrointiaseista ammuttujen kalibrointipatruunoiden
voimakertoimen on oltava 150 (sallittu poikkeama +/- 5%), jotta
niitä voidaan käyttää.
3. Kun patruunat ja aseet on testattu ja ratamestari on ne
hyväksynyt, kilpailijat eivät voi esittää niitä vastaan
huomautuksia.
4. Ratamestarin täytyy järjestää kaikkien popperien kalibrointi
ennen kilpailun alkua ja myös tarvittaessa kilpailun aikana.
5. Ensimmäistä kalibrointia varten popperi säädetään kaatumaan
silloin, kun kalibrointialueelle osuu yksi kalibrointiaseesta
kalibrointipatruunalla ammuttu laukaus. Laukaus on ammuttava
ampumaohjelman kauimmaisesta mahdollisesta paikasta josta
kilpailijoille näkyy edes osa popperin kalibrointialueesta.
Kalibrointialueet on merkitty seuraavilla sivuilla oleviin
piirroksiin.
6. Mikäli ampumaohjelman aikana popperi ei osumasta kaadu,
ampuja voi toimia kolmella eri tavalla:
(a) Popperia ammutaan uudelleen, kunnes se kaatuu. Tässä
tapauksessa ei aiheudu muita toimenpiteitä, ja
ampumaohjelma tulkataan sellaisenaan.

158
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Liite D5: Revolver-divisioona [P]
1.

Vähimmäis voimakerroin Major

170

2.

Vähimmäis voimakerroin Minor

125

3.

Vähimmäis luodin paino

Ei

4.

Vähimmäis luodin kaliberi / hylsyn 9 mm (0,354”) / 19 mm
pituus
(0,748”)

5.

Vähimmäis luodin kaliberi Major
VK:lle

Ei

6.

Vähimmäislaukaisuvastus (katso
liite E4a)

Ei

7.

Pistoolin suurin koko

E

8.

Lippaan suurin pituus

Ei sovellettavissa

9.

Suurin patruunakapasiteetti

Ei, katso alla

10. Pistoolin ja varusteiden suurin
etäisyys ylävartalosta

50 mm (katso sääntö
5.2.5)

11. Sääntö 5.2.10 / Liite E2 pätee

Ei

12. Optiset tai elektroniset tähtäimet

Ei

13. Kompensaattorit, porttaukset,
vaimennin tai liekinsammutin

Ei

Erityisehdot:
14. Rullan kapasiteettia ei ole rajoitettu. Revolverit, joiden
kapasiteetti on yli 6 patruunaa, eivät käy majoriin, vaikka
niistä ammutut patruunat täyttäisivät majorin
vaatimukset.
15. Itselataavat revolverit, joissa on liikkuva luisti, ovat tässä
divisioonassa kiellettyjä.
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10. Kompensaattorin tai äänenvaimentimen pituus mitataan rihlauksen lopusta kyseisen laitteen etureunaan.
Manual Action Standard 10 – divisioona
1. Minimi-PF majoriin
320
2. Minimi-PF minoriin
150
3. Maksimi patruunakapasiteetti (aseeseen saa
11 patruunaa (10 lippaassa)
korkeintaan ladata)
4. Toimintatapa
Käsikäyttöinen
5. Optiset/elektroniset tähtäimet sallittu
Ei
6. Kompensaattorit, porttaukset, äänenvaimentimet ja Korkeintaan 30 x 90 mm
liekinsammuttajat sallittu
7. Etutuet tai vastaavat sallittu
Ei
8. Pystyetukahva, korkeintaan 152 mm (6 tuumaa)
Kyllä
korkea, piipun keskilinjasta mitattuna, sallittu

Erityisehdot:
9. Toimintatapa "käsikäyttöinen" on määritelty siten, että ammutun hylsyn poistamisen tulee tapahtua
kokonaan kilpailijan voimin. Aseet, jotka toimivat kokonaan tai osittain kaasunpaineella, rekyylivoimalla tai
inertialla, eivät ole käsikäyttöisiä.
10. Kompensaattorin tai äänenvaimentimen pituus mitataan rihlauksen lopusta kyseisen laitteen etureunaan.
11. Tämä divisioona on arvioitavana ja ellei sen voimassaoloa jatketa, se päättyy 31.12.2017.

Liite D6: Kivääridivisioonat [K]
Semi Auto
Semi Auto
Manual Action Manual Action
Open SAO Standard SAS
Open MAO
Standard MAS
1. Minimi PF majoriin
320
2. Minimi PF minoriin
150
3. Maksimi patruunakapasiteetti
Ei
Ei
Ei
6 patruunaa (5
(aseeseen saa korkeintaan ladata) sovellettavissa sovellettavissa sovellettavissa
lippaassa)
4. Toimintatapa
Itselataava
Itselataava
Käsikäyttöinen
Käsikäyttöinen
5. Optiset/elektroniset tähtäimet
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
sallittu
6. Kompensaattorit, porttaukset,
Korkeintaan
Korkeintaan
äänenvaimentimet ja
Kyllä
Kyllä
30 x 90 mm
30 x 90 mm
liekinsammuttajat sallittu
7. Etutuet tai vastaavat sallittu
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
8. Pystyetukahva, korkeintaan 152
Ei
Ei
mm (6 tuumaa) korkea, piipun
Kyllä
Kyllä
sovellettavissa
sovellettavissa
keskilinjasta mitattuna, sallittu
Erityisehdot:
9. Toimintatapa "käsikäyttöinen" on määritelty siten, että ammutun hylsyn poistamisen tulee tapahtua
kokonaan kilpailijan voimin. Aseet, jotka toimivat kokonaan tai osittain kaasunpaineella, rekyylivoimalla tai
inertialla, eivät ole käsikäyttöisiä.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Open

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Modified

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Standard

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Standard
Manual

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Korkeintaan 9 Korkeintaan 9
patruunaa
patruunaa

Korkeintaan 14
patruunaa
Kyllä, katso kohta
18
Kyllä, korkeintaan
6 patruunaa

Katso kohta 18

tai muilla tavoilla. Aseisiin, joissa on kiinteä makasiini, saa lähdössä olla ladattuna 14
patruunaa.
Modified-divisioona
19. Syöttöramppiin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä lataamisen helpottamiseksi. Nämä eivät
saa olla 75 mm pidempiä eivätkä ne saa ulottua 32 mm enempää aseen muokkaamattoman
rungon ulkopuolelle missään suunnassa.
Standard- ja standard manual-divisioonat
20. Patruunannostimien ja syöttöramppien muokkaaminen ja vaihtaminen on sallittua edellyttäen,
että mikään näiden osa ei ulotu aseen muokkaamattoman rungon ulkopuolelle.
Standard-divisioona
21. Ulkoiset syöttörampit luistinvapauttimen tilalla on sallittu (ainoastaan Remington 1100:ssa ja
1187:ssa).
Standard manual – divisioona
22. Mikä hyvänsä tehdasvalmisteinen vapaasti saatavilla oleva käsikäyttöinen haulikko (ts.
pumppu, suoravetolukko, taitettava, vipulukko, pulttilukko).
23. Sellaisten kaksipiippuisten haulikoiden yhteydessä, joihin mahtuu kerrallaan korkeintaan 2
patruunaa, käytettäviä laitteita, jotka helpottavat kahden patruunan lataamista, ei katsota
pikalatureiksi.

8. Ulkoiset muutokset kuten painot
tai laitteet joilla kontrolloidaan tai
vähennetään rekyyliä (lukuun
ottamatta tukin takareunaan
kiinnitettävää perälevyä) sallittu
9. Optiset tai elektroniset tähtäimet
sallittu
10. Jälkimarkkina-avotähtäimet sallittu
11. Pyörivät tai useat makasiiniputket
sallittu
12. Latausrajoitus ennen lähtömerkkiä
13. Irtolippaat sallittu
14. Pikalaturit sallittu

