
Etelä-Häme Vapaapienoiskivääri kenttäammunta 10+10 ls säännöt 
Taulu SAL 50 m pienoiskivääritaulu 
 
Huom. Säännöt eroavat huomattavasti RESUL: säännöistä! 
 
Etelä-Hämeen piirien vanhan kenttäammunnan säännöt muutettu vapaapienoiskivääri 
kenttäammunnaksi, jotta myös ne, jotka osallistuvat normaaleihin 
pienoiskiväärilajeihin, mutta ei ole mahdollisuutta ampua ampumahiihtokiväärillä 
voisivat osallistua. Tällä muutoksella pyrittiin lisäämään osallistujamäärää.  
Nykyisin käytössä olevat ampumahiihtokiväärit ovat muuttuneet määrityksiltään 
siten, että vapaapienoiskiväärillä ampuvat voivat käyttää samoja varustuksia kuin 
normaalissa ammunnassaankin. Näin ollen esim. tukin käsitukea tai otteenrajoitinta ei 
tarvitse poistaa ( syy = nykyaikaisen ampumahiihtokiväärin tukin muoto on sellainen, 
että se sisältää jo käsituen  ja osassa kiväärejä hihnankiinnitin ei otettavissa pois). 
 
Mikäli ampumapaikalla tai –radalla ei ole kääntyviä taululaitteita, suoritetaan kenttäammunta siten, että 
taulun esiin tuleminen ja poistuminen osoitetaan vihellyksellä. Ampuma-aika alkaa tällöin kuuluvalla 
vihellyksellä ja päättyy kaksi (2) sekuntia kestävään vihellykseen. Vihellyksen aikana saa ampua. Mikäli 
kilpailija ampuu vihellyksen päättymisen jälkeen, poistetaan häneltä yhtä monta parasta osumaa kuin mitä 
hän on ampunut vihellyksen jälkeen. 
 
Lippaasta ammuttaessa ampuma-aika on 1 min / 5 ls. Kertalaukauskiväärillä ampuma-aika on 1 m 15 sek / 5 
ls.  
 
Kenttäammuntakilpailussa suoritetaan ensiksi makuuammunta ja sen jälkeen pystyasento. Ennen kilpailua 
sallitaan samaan tauluun rajoittamaton määrä koelaukauksia, joiden ampumiseen on aikaa 10 minuuttia. 
Varalippaiden käyttö ammunnan aikana on sallittu. Kilpailussa asentojen välillä ei ole koelaukauksia. 
 
MAKUUAMMUNTA: 
Ampuma-asento makuulta. Kiväärinperän tulee olla ennen ammunnan alkamista maassa ja aseen saa 
nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin (vihellys). Taulut ovat näkyvissä minuutin ( 
lippaaton 1 min 15 sek) ajan, jonka aikana ammutaan 5 laukausta.  
Vaihdetaan uusi kilpailutaulu ja toistetaan kuten edellä. 
 
PYSTYAMMUNTA: 
Ampuma-asento on pystystä. Ennen ammunnan alkamista kiväärinperän tulee näkyä ampujan kainalon alta 
ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin (vihellys). Taulut ovat näkyvissä 
minuutin  ( lippaaton 1 min 15 sek ) ajan, jonka aikana ammutaan 5 laukausta.  
 
Vaihdetaan uusi kilpailutaulu ja toistetaan kuten edellä.  
 
TASATULOS 
Tasatuloksissa ei ammuta uusintaa. 
Tasatulos ratkaistaan:  
       Pystyn tulos 
       Pystyn kymppien, yhdeksikköjen jne. lukumäärä 
       Makuun kymppien, yhdeksikköjen jne. edelleen lukumäärä 
      Jos edelleen sama tulos niin sama parempi sijatulos 
 
Tähystysvälineiden käyttö on sallittu kaikissa asennoissa. 



Hihnatuen käyttö on makuuasennossa sallittu ja pystyasennossa kielletty. Otteenrajoitinta (hihnankiinnitin)  
ei saa käyttää pystyasennossa otteen tukemiseen. 
 
Asu on vapaa, mutta samaa asua on käytettävä sekä makuulta että pystystä ammuttaessa. 
 
Väärään tauluun ammutut laukaukset katsotaan ohilaukauksiksi. Mikäli taulussa on ylimääräisiä osumia, 
eikä voida varmuudella todeta kuka ne on ampunut, otetaan tulokseen 5 parasta osumaa.  
 
Asehäiriö ei aiheuta uusintaa. 
Optisten tähtäyslaitteiden käyttö on kielletty 
Itselataavia aseita ei sallita. 
Kaikki osumat lasketaan mukaan tulokseen. 
Lepotukea saa käyttää ammunnan aikana panosten säilyttämistä varten ei kuitenkaan aseen 
lepuuttamiseen. 
 
Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan kilpailijaa vähentämällä lopputuloksesta kaksi (2) pistettä. Taulun 
vaihtamatta jättäminen katsotaan yhdeksi rikkeeksi josta saa -2p / kerta. Jos kilpailijan todetaan 
VARMUUDELLA ampuneen ylimääräisiä laukauksia hylätään koko suoritus. 
 


