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TIEDOTE HAULIKKOAMMUNTAKILPAILUJA JÄRJESTÄVILLE SEUROILLE
Haulikkojaoston tiedotus hoidetaan internetin välityksellä os.
www.ampumaurheiluliitto.fi/haulikko sekä sähköpostilla. Seuroja pyydetään lähettämään
sähköpostiosoitteensa jaostolle osoitteeseen haulikkojaosto@ampumaurheiluliitto.fi

Tämä ohjeistus on ehdottomasti tarkoitettu luettavaksi ja noudatettavaksi!
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Kansallinen kilpailutoiminta 2018
Haulikkojaosto järjestää vuosittain ranking-kilpailut Skeet, Trap, kansallinen skeet, kansallinen trap
ja Sporting-lajeissa. Rankingpisteitä kertyy ennalta määrätyistä ranking- ja SM-kilpailuista erillisen
taulukon mukaisesti. Haulikkojaosto tukee vuosittain urheilijoita, jotka saavutuksillaan osoittavat
olevansa lajinsa tulevaa edustusjoukkuetta, mutta he eivät vielä yllä liiton tuen piiriin. Toiminnan
mahdollistamiseksi jaosto kerää SM-, näyttö- ja Ranking-kilpailuista tukimaksua, jonka suuruus on
alla olevassa taulukossa. Taulukossa on määritelty maks. SM -kilpailumaksut ja suositus Ranking kilpailumaksusta.

75 kiekkoa
100 kiekkoa
125 kiekkoa
125 kiekkoa nuoret
Sporting
Compak
Joukkue

SM-kisamaksu
45,00€
50,00 €
60,00€
50,00€
0,40€/kiekko
0,40€/kiekko
30,00€

Ranking-kisamaksu
45,00€
50,00 €
60,00€
50,00€
0,45 €/kiekko
0,45 €/kiekko
30,00€

Ranking-tukimaksun osuus
6,00€
6,00 €
10,00€
5,00€
0,05€/kiekko
0,05€ /kiekko
Ei tukimaksua

Kilpailujen anominen
Kilpailujen anomismenettely on muuttunut Liittovaltuuston 29.4.2017 tekemän päätöksen
mukaisesti. SM kilpailut vuosille 2018-2021 piti anoa 30.9.2017 mennessä kaksivaiheisen
menettelyn kautta (katso tarkemmin KY2017). Tämän jälkeen anotaan vuosittain aina neljän
vuoden päässä olevia kilpailuja. (syyskuu 2018 anotaan SM-kilpailut vuodelle 2022). Myös
ennätyskelpoiset ja sitä vastaavat kilpailut voidaan anoa max. neljä vuotta etukäteen. Katsokaa
tarkemmin Kilpailun yleissäännöt ja ohjeet 2017-kirjasta. Kilpailuanomuskaavake löytyy SAL:n
nettisivuilta ”seuroille”-osiosta, osoite: https://www.ampumaurheiluliitto.fi/wplogin.php?loggedout=true . Lomakkeeseen pääsee vain rekisteröitynyt seurakäyttäjä. Lomake on
täytettävä mahdollisimman täydellisesti. Kilpailuja anovalla seuralla on oikeus esittää TA:ta ko.
kilpailuun, mutta lopullisen päätöksen TA:sta tekee KVK. Mikäli TA:ta ei anomuksessa ole esitetty,
nimittää KVK TA:n ko. kilpailuun. Mikäli kilpailuun nimitetty TA on estynyt hoitamasta tehtäviään,
tulee kilpailun järjestäjän ottaa yhteyttä KVK:n sihteeriin Kirsi Kankaanmäkeen, jotta KVK voi
nimittää uuden TA:n. Tästä poikkeaminen saattaa aiheuttaa kilpailun ennätyskelpoisuuden
mitätöinnin.
Haulikkojaoston kilpailupäällikkö tekee yhteenvedon määräaikaan mennessä tulleista
anomuksista. Päällekkäisyyksien ajankohdan muutoksista neuvottelevat ne kisajärjestäjät, joilla
päällekkäisyyksiä esiintyy. Kilpailukalenteri esitellään Haulikon lajiparlamentissa loka-marraskuun
vaihteessa ja paikalla tulisi olla ampujien lisäksi jokaisesta kilpailuja järjestävästä seurasta ainakin
yksi vastuullinen henkilö. Lajiparlamentissa käsitellään erittäin tärkeitä kilpailuja koskevia asioita.
Erittäin tärkeä tulee lajiparlamentin rooli olemaan jatkossa kilpailukalenterin luomisessa.
www.ampumaurheiluliitto.fi
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HUOM! Sportingkilpailuja on edelleen ja jatkuvasti anottu sääntöjen vastaisesti myös
aluejaostoilta. Kaikki Sporting-lajien kilpailut tulee anoa haulikkojaostolta. Tämä koskee myös
sporting-lajien aluemestaruuskilpailuja.
SM – kisoissa kilpailevat tänä vuonna M ja N, N20 sarjat samassa kisassa ja ikäkausisarjat omassa
kisassaan. Samalla voisi ajatella, että skeet ja trap SM:t ammuttaisiin samassa paikassa esim. joka
kolmas vuosi.
Kansallisen skeetin kisoja pitää saada enemmän, jotta saadaan ampujiakin ko. lajille. Kokkovuorisäätiö on alustavasti luvannut, että se maksaa JUNNUJEN osallistumismaksut kansallisen skeetin
kisoihin!
Lisäksi järjestäjien pitäisi järjestää enemmän sellaisia kisoja, jotka eivät ole perinteisiä ns. vanhan
tyypin kisoja. Sata kiekkoa yhtenä päivänä tai 125 tai 150 kiekkoa. Vain mielikuvitus on rajana.
Tarkoituksena on lisätä kilpailijoiden määrää. Enemmän myöskin alueellisia kisoja. Kisojen
yhteyteen voisi ajatella joitain muitakin tapahtumia. Mukaan voisi ottaa paikallisia järjestöjä,
liikeyrityksiä jne. Koko perheen tapahtumia, jossa haulikolla ampumista voisi kokeilla muutamia
laukauksia.

RANKING –KILPAILUT 2018
TRAP
5. – 6.5
12. – 13.5
26. – 27.5
16. – 17.6
30.6. – 1.7
9. – 15.7
21. – 22.7
11. – 12.8
1. – 2.9
9.-15.7.2018

Mäntsälä GP
Kärki-kisat
Polar GP
Pohjolakiekko
Kokkovuori GP
Kv. Junioricup
SM M, N ja N20
SM ikäkausi
Superfinaali
IJCS, nuoret

Mäntsälä, MKMS
Siilinjärvi, SiUra
Lahti, LAS
Orimattila, OSU
Lempäälä, P-HA
Orimattila, OSU
Mäntsälä, MKMS
Lempäälä, P-HA
Lahti, LAS
Orimattila, OSU

2-TRAP: rankingia ei enää järjestetä
SKEET
5. – 6.5
16. – 17.6
30.6 – 1.7
9. – 15.7
14. – 15.7

Nasta GP
Sako-Franchi
Kokkovuori GP
Kv. Junioricup
Pogostan Kiulu

Hyvinkää, HyMa
Loppi, A-HA
Lempäälä, P-HA
Orimattila, OSU
Ilomantsi, IEM

www.ampumaurheiluliitto.fi
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21. – 22.7
4. – 5.8
11. – 12.8
1. – 2.9
9.-15.7.2018

SM M, N ja N20
St Michel Skeet
SM ikäkausi
Superfinaali
IJCS, nuoret

Loppi, A-HA
Mikkeli, MA
Siilinjärvi, SiUra
Lahti, LAS
Orimattila, OSU

SPORTING – lajit
-

Compak 200, JSF, Pietarsaari, 21.-22.4.2018
Finlandia Open Compak, SSG, Sipoo, 18.-19.8.2018
SM Compak, JSF, Pietarsaari, 16.-17.6.
SM Fitasc Sporting, SA Pori, 7.-8.7.
SM ESP, HyMa, Hyvinkää, 5.8.
Pollari ESP, MSA, Mänttä, 1.9.

KANSALLINEN TRAP
7.4
10.5.
16.6
28.7.
26.8.
8.9
15.9

Hankitrap
Orthex-trap
Energiatrap
Kiikala Trap
Hyvinkää Trap
Mäntsälä Trap
Superfinaali Rio Trap

Ylistaro, YMS
Mäntsälä, LOA
Lempäälä, P-HA
Kiikala, KMY
Hyvinkää, HyMa
Mäntsälä MKMS
Lempäälä, P-HA

Oulu GP
SM, kaikki sarjat
?
?
?
Superfinaali ??

Oulu, OSH
Hyvinkää, HyMa

KANSALLINEN SKEET
2.6
25.8

-

-

??

Lisää kilpailuja tarvitaan – nyt olisi oiva tilaisuus muuttaa kisoja kansallisen skeetin
kisoiksi – saadaan lajille näkyvyyttä ja uusille mukaan tulijoille kynnystä alemmaksi!
Kokkovuori-säätiö tukee nuoria ko lajissa maksamalla Sm kisoihin ja Ranking kisoihin
osallistuneiden Nuorten sarjojen osallistujien osallistumismaksut.

www.ampumaurheiluliitto.fi
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SM –KILPAILUT 2018
2.-3.6.
9.-10.6.
16.-17.6.
7.-8.7.
21.-22.7.
21.-22.7.
28.-29.7.
5.8.
11.-12.8.
11.-12.8.
25.8.

SM Kans Trap M
SM Kans trap IK
SM Compak
SM Fitasc Sporting
SM TrapM, N20 ja N
SM Skeet, M, N20 ja N
SM A-trap
SM ESP 140 k
SM Skeet, IK ja LV
SM Trap IK ja LV
SM Kans skeet

MKMS
SiUra
JSF
SA
MKMS
A-HA
OSU
HyMa
SiUra
P-HA
HyMa

Mäntsälä
Pietarsaari
Pori
Mäntsälä
Loppi
Orimattila
Hyvinkää
Siilinjärvi
Lempäälä
Hyvinkää

Guy Finnberg, RS
???
Tero Rantonen
Tuomo Riikonen
Guy Finnberg, RS
Pauli Pietarila, TSHA
Pekka Wallin, LAS
????
???
Aarne Klemetti, LoA
Kari Mikkonen, KeSA

Kansallinen ranking – vuodelle 2018
Kansallisessa rankingissa palataan järjestelmään, jossa kilpailuja on 5 … 7 ja viiden parhaan tulos
lasketaan mukaan. Kansalliselle lajeille (kansallinen skeet & kansallinen trap) pidetään omat
rankingit kuten myös Sporting-lajeissa. Kaksoistrapissa ei enää järjestetä rankingia. Kilpailut
vaihtuvat vuosittain ja yhdellä järjestäjällä voi olla vain yksi ranking-kisa per vuosi, pl. lajin
superfinaali, joka voi olla järjestäjän toinen kisa. Seurat voivat anoessaan kisoja ilmoittaa kisansa
ranking-kisaksi, mutta päätöksen siitä tekee haulikkojaosto.
Junnujen osalta rankingissa on mukaan Orimattilan kansainvälinen junnukisa mutta ulkomailla
järjestetyt kisat eivät ole mukana kansallisessa rankingissa.
Ranking-tilastosta ovat kiinnostuneita ampujat sekä yritykset, jotka tukevat ampujiamme. Sen
vuoksi on erittäin tärkeää saada oikeat tiedot mahdollisemman pian näkyviin. Kilpailun järjestäjän
tulee lähettää tulokset kyseisen lajin tilaston pitäjälle heti kilpailun päätyttyä. Tulokset on
toimitettava ensisijaisesti sähköpostilla.
Ranking –tilastojen ylläpitäjät 2018:
Trap/Päivi Könönen
Skeet/Kari Sankala
Sporting/Tomas Piippola
Kansallinen Skeet/Kari Sankala
Kansallinen Trap/Päivi Könönen

osu.sihteeri@gmail.com
karisankala@hotmail.com
tumppi@sportingshooting.fi
karisankala@hotmail.com
osu.sihteeri@gmail.com

Tulokset tulee lähettää myös liittoon sekä eri tiedostusvälineille. Yhteystiedot ja ohjeet löytyvät
kohdasta tiedottaminen (sivu 13).
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Muuta huomioitavaa SM- ja ranking-kilpailujen järjestäjille
Tulevana kilpailukautena tulee miesten sarjan SM- ja ranking-kilpailuissa järjestää ns. kuumat
ryhmät, pl sporting-lajit. Näihin ryhmiin valitaan kussakin kilpailussa 12 kilpailijaa (SM-kisoissa
voidaan harkita max. 18 kilpailijaa). Kilpailun kuumiin ryhmiin valitut kilpailijat valitaan
eräluettelon tekohetkellä netissä olevan ranking-listan mukaan. Siksi on erittäin tärkeää, että
kilpailuista lähetetään tulokset heti tilastoja pitäville.
Kuumiin ryhmiin valituille kilpailijoille tulee varata muista kilpailijoista poikkeavat numerolaput.
Kilpailijan, jonka ranking-sijoitus edellyttäisi ko. kilpailun kuuman ryhmän paikkaa, tulee
ilmoittautua kilpailuun ennakkoilmoittautuneena järjestäjän ilmoittamaan päivään mennessä.
Jälki-ilmoittautuneita ei hyväksytä kuumiin ryhmiin, vaan heidät sijoitetaan muihin kilpailuryhmiin
(mikäli kilpailun järjestäjä ottaa jälki-ilmoittautuneita mukaan kilpailuun). Jaosto suosittelee
kilpailunjärjestäjiä perimään 5 € jälki-ilmoittautumismaksua, mikäli ottavat mukaan jälkiilmoittautuneita. (Sääntöjen mukaan jälki-ilmoittautuneilta voidaan periä osallistumismaksu
puolitoistakertaisena, mikäli siitä on ilmoitus kilpailukutsussa.)
Kevään ensimmäisen ranking-kilpailun kuumat ryhmät muodostetaan vuoden 2017 tilaston
pohjalta. Heti sen jälkeen, kun netissä on tilastoa kuluvasta vuodesta, noudatetaan sitä.
Ranking Sporting-lajit
Vuoden 2018 rankingjärjestelmä pysyy samankaltaisena kuin vuonna 2017. Sporting-lajien
rankingissa on yhdistetty sporting-, compak sporting- ja english sporting -lajit yhdeksi rankingiksi.
Kaikki kilpailut ammuntaan ns. ratakompensaatioperiaatteella.
Rankingkilpailuiksi on hyväksytty kilpailut, jotka järjestäjät ovat hakeneet haulikkojaostolta ennen
ensimmäistä ranking kilpailua. Kuten aiemminkin, ohjaavina kilpailuina on lajien SM kilpailut.
Tasatuloksissa rankingin loppusijoituksen määrää Sporting SM-kilpailu.
HUOM! Sarjajako rankingissa mukana olevissa kilpailuissa on seuraava: Y, Y17, Y20, Y55, Y65 ja N.
Kaikissa ranking –kilpailuissa täytyy olla mukana edellä mainitut sarjat.
Voittajat palkitaan seuraavan jaottelun mukaisesti: Naiset (N), Yleinen (Y), Juniorit (Y17 ja Y20),
Veteraanit (Y55, Y65 ja Y73).
Tuloksen laskeminen
Sporting-kilpailuissa käytetään ratakompensaatiota ja osumaprosentti lasketaan verraten kilpailun
parhaan tuloksen ampuneeseen ampujaan. Parhaan tuloksen ampujan osumaprosentti on aina
100 %. Esimerkiksi: kilpailussa on 200 kiekkoa ja paras tulos on 175, silloin kilpailija, jonka
rikottujen kiekkojen määrä on 160, osumaprosentti lasketaan (160/175)*100=91,43 %. Tulos
lasketaan kahdella desimaalilla.

www.ampumaurheiluliitto.fi
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Mitkä kilpailut lopputulokseen
Edellisen laskutavan mukaisesti Ranking lopputulokseen lasketaan kaksi tulosta SM kilpailua +
kaksi parasta tulosta muista kilpailuista. SM Sporting-kilpailu on tasatuloksissa määräävä. SM
kilpailut voivat olla myös kaikki laskennassa mukana, jos parhaat tulokset niihin ovat osuneet.
Lopullinen ranking tulos lasketaan kilpailuiden osumaprosenttien yhteen laskettuna summana.
Esim. (92%+88%+96%+100%=376%).

Kansallinen ranking, pistetaulukko
Skeet, trap, kansallinen skeet ja kansallinen trap (viisi parasta sijoitusta lasketaan):
SKEET, TRAP
N, Jun ja Y50

SKEET, TRAP M

Kansallinen Skeet, 1-Trap
M

Kansallinen Skeet, 1-Trap
N, Jun ja Y50

Tulos

Pisteet

Tulos

Pisteet

Tulos

Pisteet

Tulos

Pisteet

100

1

110

1

85

1

75

1

101

2

111

2

86

2

76

2

102

3

112

3

87

3

77

3

103

4

113

4

88

4

78

4

104

5

114

5

89

5

79

5

105

6

115

6

90

6

80

6

106

7

116

7

91

7

81

7

107

8

117

9

92

9

82

8

108

9

118

12

93

12

83

9

109

10

119

16

94

16

84

10

110

11

120

21

95

21

85

11

111

12

121

27

96

27

86

12

112

13

122

33

97

33

87

13

113

14

123

42

98

42

88

14

114

15

124

50

99

50

89

15

115

16

125

60

100

60

90

16

116

17

91

17

117

18

92

18

118

19

93

19

119

20

94

20

120

21

95

21

121

27

96

27

122

33

97

33

123

42

98

42

124

50

99

50

125

60

100

60
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Aikataulut
Kilpailujen alkamisajaksi suositellaan aikaisintaan klo 10.00 jos välttämättömät syyt, kuten esim.
kilpailun pituus tai valaistusolosuhteet, eivät aikaisempaa aloitusaikaa edellytä.
Palkinnot
SM-kilpailuissa palkitaan 3 parasta SM –mitaleilla sekä Suomenmestari-merkillä (ei
tavarapalkintoja). KY-sääntöjen mukaisesti SM-kilpailuissa ei saa jakaa kunniapalkintoja
(esinepalkintoja). Joukkueet palkitaan mitaleilla siten, että joukkue saa neljä mitalia, josta yksi on
ns. seuran mitali. HUOM: Uusien KY-sääntöjen mukaan palkintomitaleihin tulee kaiverruttaa
myös paikkakunta.
Ratalaitteisto
Kaikkia kilpailunjärjestäjiä kehotetaan päivittämään ratalaitteet hyvissä ajoin ennen kilpailukauden
alkua.
SM-kilpailujen osanottajien mahdollinen karsiminen
Mikäli kilpailun järjestäjä katsoo tarpeelliseksi rajoittaa osanottajien määrää, tästä on mainittava
kilpailukutsussa. Karsinta tulee ensisijaisesti suorittaa ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.
Muilta osin noudatetaan SAL:n sääntöjä osallistumisesta.
SM-kilpailuihin ilmoittautuminen
Seura hoitaa ampujien ilmoittamisen SM-kilpailuihin sääntöjen mukaisesti. Osanottomaksujen
suhteen on toimittava järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Lisäksi on varmistauduttava, että ampuja
on seuran edustuskelpoinen jäsen (seuran jäsenmaksu SAL:lle on maksettu) ja kilpailulisenssi on
maksettu.

Sääntöasioita
Viimeisin Kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet KY/2017 ovat voimassa 1.5.2017 lähtien. Uudet
Haulikkolajien säännöt H/2017 sekä Tekniset säännöt TS/2017 astuivat voimaan 15.3.2017. ISSF:n
haulikkolajeihin tuli vuodenvaihteessa muutoksia, jotka meillä astunevat voimaan toukokuun
alusta. Uusi sääntökirja sekä sääntömuutokset tulevat nettiin, kunhan säännöt on hyväksytty. Mm.
naisten ja tyttöjen kiekkomäärät trapissa ja skeetissä nousivat 125 + finaali. Kaksoistrapissa
vastaavasti 150 kiekkoon. Kaksoistrapista poistui kaikilta finaali. Skeet sekajoukkuekilpailu poistui
kilpailuohjelmasta ja trapin sekajoukkuekilpailussa on täysin uudet säännöt.

www.ampumaurheiluliitto.fi
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Kilpailutoiminnan yleissääntöihin tulee jonkin verran muutoksia jotka astuvat voimaan kevään
liittovaltuuston kokouksen jälkeen, luultavasti toukokuun alusta. Myös tämä sääntö tulee nettiin
heti hyväksymisen jälkeen.
Sporting-lajien viimeisin sääntökirja, Sp/2017 astui voimaan 15.3.2017. Sporting-sääntökirjaa ei ole
painettu. Päivitetyt säännöt löytyvät netistä missä on myös tulostettava dokumentti muutoksista,
jota voi käyttää yhdessä edellisen painetun kirjan kanssa. Kaikkia painettuja sääntökirjoja voi tilata
liitosta Kirsi Kankaanmäeltä tai pian aukeavan SAL:n nettikaupan kautta. Säännöt löytyvät myös
liiton nettisivuilta osoitteesta http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/saannot/

Osallistumismaksun maksaminen
Kilpailuista poisjääminen ilman pätevää syytä ei oikeuta jättämään osallistumismaksut
maksamatta. Liittohallitus voi järjestäjän anomuksesta ja kilpailuvaliokunnan suosituksesta asettaa
urheilija kilpailukieltoon, kunnes hänen kaikki maksamattomat osallistumismaksut on maksettu.
Sarjat
ISSF-lajeissa on siirrytty osittain yleisistä ja naisten sarjoista miesten ja naisten sarjoihin.
Haulikossa (pl. sporting lajit) tämä tarkoittaa, että sarjajako on ennätyskelpoisissa kilpailuissa nyt
Y15, Y17, M20, N20, M, N, Y50, Y60, Y70. Joukkuekilpailun sarjajako on haulikossa edelleen Y20, Y,
N, Y50. Nainen (tai tyttö) ei voi osallistua M- ja M20-sarjoihin mutta tyttö voi osallistua Y15- tai
Y17-sarjaan (tai N-sarjaan). N- ja N20-sarjan ampuja voi osallistua Y-sarjan joukkuekilpailuun koska
kiekkomäärä on nykyään kaikissa henkilökohtaisissa sarjoissa sama. N20 sarjan ampuja voi myös
osallistua Y20-sarjan joukkuekilpailuun.
SM-arvo
SM-kilpailun henkilökohtaisella sarjalla on SM-arvo vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme
ampujaa. Joukkuekilpailulla on SM-arvo vain, jos siihen osallistuu vähintään kaksi joukkuetta.
Juniorisarjojen joukkueita tarvitsee olla vain yksi.
Sporting-lajien sarjajako
Kaikissa sportinglajeissa on siirrytty noudattamaan kansainvälistä sarjajakoa. Urheilijat
ilmoittautuvat edelleen omaan ikäsarjaansa (tai N-sarjaan) mutta kaikki osallistuvat samalla Ysarjaan eli yleiskilpailuun. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittumalla hyvin voi päästä mitaleille sekä Yettä omassa sarjassansa.
Haulikkojaoston puolesta sääntöasioihin vastaa Curt Sjöblom contender@kolumbus.fi. Säännöistä
voi myös kysyä liiton nettisivujen kautta kohdasta ”Kysy säännöistä”, tällöin kysymys ja vastaus
tulee myös muiden tietoon.
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Tuomarikorttivaatimus
SM-kilpailuissa vaaditaan haulikkolajeissa kaikilta, jotka osallistuvat henkilökohtaisen kilpailuun
sarjoissa Y15, Y17, M20, M, Y, Y50, Y55, N20 ja N vähintään II-luokan, voimassa oleva haulikon
tuomarikortti riippumatta siitä minkä ikäinen osallistuja on.
Liikuntavammaisten sarjojen ohjeet
Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuusto on hyväksynyt liikuntavammaisten haulikkolajit
kilpailuohjelmaansa alkaen 1.1.2009. Tämä tarkoittaa sitä, että ainakin kaikkien haulikkolajien
Suomen mestaruus- ja aluemestaruuskilpailuissa tulee olla liikuntavammaisten sarjat.
Kilpailuvaliokunta ja haulikkojaosto toivovat, että myös muissa kilpailuissa järjestettäisiin
liikuntavammaisten sarjoja.
Haulikkolajien liikuntavammaisten sarjat ammutaan ikäkausisarjojen Suomen mestaruuskilpailujen
yhteydessä. Myönnettyjen SM ikäkausi –kilpailujen järjestäjien tulee heti selvittää, onko heidän
radoilla liikunnallisesti mahdollista ampua LV -sarjoja. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee asiasta
ilmoittaa heti liiton toimistoon kilpailusihteeri Kirsi Kankaanmäelle joko sähköpostitse
kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi tai puhelimitse 0400-930527. Katso tarkemmat ohjeet
haulikon sääntökirjan (H/2017) liitteestä.
Ampumaurheiluliiton erityismääräyksiä
Kilpailulisenssi
SAL:n sääntöjen mukaan kaikissa kilpailuissa paitsi seuran sisäisissä ja kolmen seuran välisissä
kilpailuissa vaaditaan kilpailulisenssi. Kilpailulisenssi voidaan nykyään ostaa netin kautta
osoitteesta www.suomisport.fi. Huomioikaa, että SM-kilpailuissa vaaditaan lisäksi vähintään 2luokan tuomarikortti (haulikkolajeissa) Y15, Y17, N20, M20, N, M ja Y50 sarjoihin osallistuvilta
ampujilta ikään katsomatta. Sporting-lajeissa vaaditaan tuomarikortti Y17, Y20, Y, N ja Y55
sarjoihin osallistuvilta ampujilta. Sporting-lajeissa ei tarvita tuomarikorttia, kun osallistuu
henkilökohtaiseen Y65-sarjaan ja sitä kautta yleiskilpailuun. Kilpailujärjestäjien on tarkistettava,
että kilpailuihin osallistuvan ampujan lisenssi on maksettu. SM-kilpailuihin osallistuminen
edellyttää myös, että edustettava seura on suorittanut SAL:n jäsenmaksun. SAL suorittaa
seurantaa.
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Haulikkojaoston erityismääräyksiä
-

Alkoholin käyttöä koskevat rajoitukset
Haulikkojaosto viittaa SAL:n ja Olympiakomitean Dopingin vastaiseen ohjelmaan ja
kehottaa kilpailijoita sekä kilpailun järjestäjiä toimimaan sen mukaisesti. Listat kielletyistä ja
sallituista lääkeaineista löytyy nykyään ainoastaan netistä osoitteessa www.suek.fi
Jaosto haluaa muistuttaa kilpailuja järjestäviä seuroja, että alkoholia ei nykyisin luokitella
dopingaineeksi, mutta ampuminen alkoholin vaikutuksen alaisena on ehdottomasti
kielletty.
Jos on syytä epäillä, että kilpailija on alkoholin vaikutuksen alainen, kilpailujen johtaja voi
vaatia, että ampuja todistaa olevansa ampumakuntoinen. Tämä tapahtuu puhaltamalla
kilpailujen järjestäjän alkometriin. Kilpailujen johtajalla ei ole oikeutta vaatia ketään
puhaltamaan, mutta hän voi sulkea kilpailijan pois kilpailusta mikäli, tämä ei
ampumakuntoisuuttaan pysty puhaltamalla osoittamaan.

-

Arvonta
Arvonta ryhmiin suositellaan tapahtuvan siten, että kunkin ryhmän ampujat edustavat
mahdollisuuksien mukaan eri seuroja (ISSF:n sääntöjen mukainen arvonta). Tätä ei
sovelleta ” kuumien ryhmien” kohdalla.

-

Kilpailijoiden käyttö tuomaritehtävissä
SM-kilpailuissa ratatuomareina tulisi käyttää vain järjestävän seuran omia kilpailijoita ja
muiden seurojen kilpailijoita sivutuomareina (suositus) Kilpailujen aamuerien tuomareiksi
suositellaan otettavan kunkin radan kolmannen ”startin” kolme viimeistä ampujaa.
Finaalien tuomareina suositellaan käytettävän kilpailunsa lopettaneita ampujia.

-

Koenostoalue
Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kisa-alueelle on järjestetty erillinen alue, jossa
kilpailijat voivat käydä tekemässä tähtäysharjoituksia eli ns. koenostoja. Alue tulee olla
selvästi merkitty. Muualla tähtäysharjoittelu on ehdottomasti kielletty.

-

Matkapuhelinten käyttö ampumaradalla
Jaosto huomauttaa, että kännyköiden käyttö radan ampuma-alueella on kiellettyä.
Kännykät häiritsevät ampujia ja voivat rikkoa radan elektroniikkaa.

-

Naisten skeet- ja trap –kilpailut
Naiset ampuvat kaikissa ennätyskelpoisissa skeet- ja trap -kilpailuissa 125 kiekkoa +
finaalin. Naiset ampuvat omissa ryhmissään. Kokeiluluontoisesti kilpailut voidaan myös
ampua ns. A- B- ja C sarjoin. Tällöin naisten tulokset poimitaan näyttökilpailussa ja ranking
listaan näistä sarjoista. Kilpailun järjestäjän tulee toimittaa kaikkiin postitusosoitteisiin
täydelliset tuloslistat myös tässä muodossa. Huomioitava on kuitenkin, ettei A-, B- ja Csarjan tulokset ole ennätyskelpoisia.
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-

Osanottajamäärät
Myös SM-kilpailujen osallistujamäärä saa ylittää 90, kunhan ampuja ei joudu olemaan rataalueella yli 10 tuntia päivässä.

-

Patruunat
Säännöt sallivat ainoastaan lyijyhaulien käytön ennätyskelpoisissa kilpailuissa.
Kilpailuvaliokunta voi poikkeustapauksissa perustelluista syistä myöntää kaikkia urheilijoita
sitovia poikkeuksia ennätyskelpoisuusvaatimuksista (ml. mahd. perusteltu lyijykielto).
Järjestäjän tulee varmistua siitä, että sääntöjen vastaisia patruunoita ei käytetä.

-

Pölykiekkojen käyttö
SM-kilpailujen miesten sarjan finaalissa on käytettävä pölykiekkoja, jos niitä on saatavissa.
Muiden sarjojen finaaleissa voidaan käyttää tavallisia kiekkoja

-

Ratojen käyttö kaksipäiväisissä kilpailuissa
Myös toisena päivänä saa käyttää kaikkia ratoja eikä kaikkien ampujien tarvitse ampua
saman määrän kiekkoja samoilla radoilla. Riittää kunhan on ammuttu sama kiekkomäärä
samoilla asetuksilla. Sportingissa ja Compakissa huomioitava, että kilpailurata poikkeaa
riittävästi harjoitusradasta ja on sääntöjen mukaisesti rakennettu.

-

Skeet-tornien merkkivalot
Kansainvälisissä säännöissä mainittuja skeet-tornien valoja vaaditaan myös kotimaisissa
kilpailuissa.

-

Finaalikello
Kansallisessa kilpailutoiminnassa ei tarvitse finaalissa olla kello joka mittaa
valmistautumisaikoja. Jos kelloa ei ole, tuomari pitää huolen siitä, ettei aikoja ylitetä

-

Suomen ennätykset
Suomen ennätykset noteerataan alkukilpailun ja finaalin jälkeen. Ennätyksistä tai niiden
sivuamisesta tulee tehdä liitolle ennätysilmoitus. ISSF noteeraa jälleen finaaliennätyksiä ja
SAL noudattaa samaa käytäntöä.

-

Tupakointi ampumaradalla
Tupakointi on sääntöjen mukaan kiellettyä ja järjestäjien tulee kieltää tupakointi
kilpailualueella tupakointikieltoa osoittavilla merkeillä.

-

Viralliset harjoitukset
Järjestäjän on huolehdittava siitä, että radat on sääntöjen mukaisesti säädetty myös
kilpailuja edeltäviä virallisia harjoituksia varten.
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Kilpailuista tiedottaminen
Kilpailuista riittävä tiedottaminen on järjestäjien tärkeimpiä tehtäviä. Ampujat ovat maksaneet
osallistumismaksut ja heillä on oikeus saada suorituksestaan tiedot näkyville tiedotusvälineissä ja
liiton rekistereissä. Alempana on ohjeistus tuloksien toimittamisesta eri kohteisiin.
Uutisia kilpailuista, mahdollisista hyvistä tuloksista, ennätyksistä yms. tulee toimittaa myös liiton
tiedottajalle osoitteeseen lassi.palo@ampumaurheiluliitto.fi
Tulosten lähettäminen
Ampumaurheiluliitolle tulevat tulokset toimitetaan välittömästi kilpailun jälkeen sähköpostin
liitetiedostona osoitteisiin kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi sekä
tulokset@ampumaurheiluliitto.fi pdf, .xls, .rtf, .doc, .txt. Curt Sjöblomin haulikko-ohjelmalla
tehdyt tulokset toimitetaan .pdf muodossa. Tulostiedostosta pitää käydä selville seuraavat asiat:
Kilpailujen nimi, järjestävä seura, lajit, sarjat, järjestämisajankohta sekä paikkakunta. Tulokset
tulee toimittaa liiton toimistoon myös lehdistömuodossa tekstitiedostona tai pdf:nä (nämä
tulokset tulevat koosteena joulukuun lehteen).
Lopputulokset pitää viipymättä julkaista seuran nettisivuilla jos seuralla sellaiset on (myös
välitulokset on hyvä laittaa nettiin). Viralliset lopputulokset tulee seuran itse liittää liiton
nettisivuille kyseisen kilpailun alle.
Tulokset tulee myös lähettää lajirankingien ylläpitäjille heti kilpailun päätyttyä. Ranking-tilastojen
ylläpitäjät 2018 ovat:
Trap/Päivi Könönen
Skeet/Kari Sankala
Sporting/Tomas Piippola
Kansallinen Skeet/Kari Sankala
Kansallinen Trap/Päivi Könönen

osu.sihteeri@gmail.com
karisankala@hotmail.com
tumppi@sportingshooting.fi
karisankala@hotmail.com
osu.sihteeri@gmail.com

Tiedotusvälineet
Painotamme kilpailujen järjestäjien velvollisuutta toimittaa kilpailuista tietoja lehdistölle, tekstiTV:lle, TV:lle, radiolle ja Urheiluampuja-lehteen (myös ennakkotietoa). Tulosten lisäksi olisi hyvä
kirjoittaa lyhyt yhteenveto kilpailuista, mahdollisista hyvistä tuloksista, ennätyksistä yms.
Muistakaa myös paikallislehdet, niin omalla paikkakunnalla kuin myös kilpailuissa hyvin
pärjänneiden ampujien kotipaikkakunnilla.
Yle Urheilun
Suomen tietotoimisto STT
MTV 3
MTV3internet
MTV3
Nelonen
Urheilukanava

yle.urheilu@yle.fi
sport@stt.fi
sport@mtv3.fi
nettiurheilu@mtv3.fi
tulosruutu@mtv3.fi
urheilu-uutiset@nelonenmedia.fi
arto.ojaniemi@sportup.fi
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Tiedotusvälineiden urheilutoimituksien sähköpostiosoitteita:
Aamulehti - al.urheilu@aamulehti.fi
Aamuposti - urheilu.aamuposti@media.fi
Aamuset - aamuset@aamuset.fi
Alueviesti - toimitus@alueviesti.fi
Etelä-Pohjanmaa - toimitus@epari.fi
Etelä-Saimaa - urheilu@esaimaa.fi
Etelä-Suomen Sanomat - urheilu@ess.fi
Forssan Lehti - urheilu@forssanlehti.fi
Helsingin Sanomat - hs.urheilu@hs.fi
Hufvudstadsbladet - sport@hbl.fi
Hämeen Sanomat - urheilu@hameensanomat.fi
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset - kutoimitus@hameensanomat.fi
Iisalmen Sanomat - urheilu@iisalmensanomat.fi
Ilkka - urheilu@ilkka.fi
Iltalehti - il.urheilu@iltalehti.fi
Iltasanomat - urheilu@iltasanomat.fi
Imatralainen - imatralainen@imedia.fi
Itä-Häme - iha.toimitus@itahame-lehti.fi
Itä-Savo - toimitus@ita-savo.fi
Kaakkois-Suomen Sanomat - toimitus@kaakkois-suomensanomat.fi
Kainuun Sanomat - ks.urheilu@kainuunsanomat.fi
Kaleva - urheilu@kaleva.fi
Karjalainen - urheilu@karjalainen.fi
Keskipohjanmaa - toimitus@kpk.fi
Keskisuomalainen - urheilu@keskisuomalainen.fi
Keski-Uusimaa - urheilu.keskiuusimaa@media.fi
Kirkkonummen Sanomat - toimitus@kirkkonummensanomat.fi
Kouvolan Sanomat - urheilu@kouvolansanomat.fi
Kymen Sanomat - urheilu@kymensanomat.fi
Lapin Kansa - kari.pyykko@lapinkansa.fi
Lapin Kansa - lena.salmi@lapinkansa.fi
Lapin Kansa - lktoimitus@lapinkansa.fi
Länsi-Savo - toimitus@lansi-savo.fi
Länsi-Suomi - toimitus@lansi-suomi.fi
Länsi-Uusimaa - lu.urheilu@media.fi
Länsiväylä - lv.toimitus@media.fi
Maakuntalehti - heikki.virta@vs-maakuntalehti.fi
Matti Erkkilä - kuvajuttu@gmail.com
Nurmijärven Uutiset - nurmijarven.uutiset@media.fi
Pohjalainen - urheilu@pohjalainen.fi
Pohjolan Sanomat - ps.toimitus@pohjolansanomat.fi
Salon Seudun Sanomat - urheilu@sss.fi
Savon Sanomat - uutiset@savonsanomat.fi
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Satakunnan Kansa - sk.urheilu@satakunnankansa.fi
Sipoon Sanomat – sipoon.sanomat@media.fi
Turun Sanomat - ts.urheilu@ts.fi
Urheilulehti - urheilulehti@a-lehdet.fi
Urheilutieto - mikko.korvenkari@gmail.com
Uusimaa - toimitus.uusimaa@media.fi
Vantaan Sanomat - vantaan.sanomat@media.fi
Vasabladet - sport@vasabladet.fi
Warkauden Lehti - urheilu@warkaudenlehti.fi
Haulikkojaoston jäsenet 2018
Puheenjohtaja:
Kari Sankala
karisankala@hotmail.com
Kaivotie 15 A 1, 01900 Nurmijärvi
040 5294 895

Sihteeri:
Päivi Könönen
osu.sihteeri@gmail.com
Tullinkuja 1 as 16, 16300 Orimattila
040 501 2318

Varapuheenjohtaja:
Tomas Piippola, sporting-lajit
tumppi@sportingshooting.fi
Aholantie 16 C, 04500 Kellokoski
0400 751 166
Jäsenet:
Ismo Soukola
ismo.soukola@gmail.com
Kikaristonkuja 8 A 4
13210 Hämeenlinna
puh: 050 585 4149

Jani Hotanen
jani.hotanen@gmail.com
Koivukalliontie 14
52520 Syväsmäki
puh: 040 528 1153

Juha Kytömaa, sporting-lajit
juha.kytomaa@skyadvertising.fi
Tanssijantie 17, 01390 Vantaa
0400 233 960

Marja Maunula, nuorisotoiminta/naisprojekti
marja.maunula@orimattila.fi
Kansakoulukuja 4, 16300 Orimattila
040 560 4067

Esa Heinonen, kilpaurheilu
shooter@ee.oulu.fi
Retiisikuja 5, 90460 Oulunsalo
050 301 4454

Jari Kailajärvi
jari@guineo.fi
Kaupinkatu 11 B 6, 33500 Tampere
050 555 2771

Urheilijajäsenet: Johanna Huotari ja Timo Laitinen

Hyvää ja tuloksellista vuotta 2018!
SAL Haulikkojaosto
www.ampumaurheiluliitto.fi

www.ampumaurheiluliitto.fi/haulikko

