SRA kouluttaja/Tuomari
SRA sääntöversio 7.0 on tänään 28.2.2019 hyväksytty RESUL:n hallituksessa ja näin ollen se myös
julkaistaan tänään osoitteessa: https://resul.fi/sra-ammunnat/tiedostot-ja-arkisto/
7.0. säännöt tulevat voimaan jo 1.3.2019, SRA toimikunta suosittaa kuitenkin että säännöt otetaan
kilpailuissa käytöön 1.4. jotta muutos on hallittu ja antaa siirtymäaikaa. Alla on listattuna oleellisimmat
muutokset ja lyhyet perustelut näihin sääntömuutoksiin
1.2.5. Virallisiin sarjoihin lisättiin Y50 sarjan lisäksi TST ja Naiset. Näin siksi että TST sarja on muodostunut
viime vuosina erittäin suosituksi ja vakiinnuttanut asemansa. Toisaalta taas nähtiin, että naisten sarja tulee
olla tunnustettu säännöissä.
1.3.6 Ehdotonta oikeutta ampujalla ampua tauluja aina kun ne näkyvät lievennettiin hieman niin että taulut
pyritään sijoittamaan aina niin että ne voidaan ampua aina kun ne näkyvät aiemman ehdottoman pitää
voida ampua määräyksen sijaan. Tähän päädyttiin, jotta kilpailunjärjestäjien välillä suhteettoman kova
rakennusurakka helpottuu hieman kun kaikkia tauluja ei tarvitse yrittää aina piilottaa.
1.3.12 Haulikon max. laukausmäärää järkeistettiin, eli määrättiin yläraja.
3.1.5. Tarkennettiin/lisättiin näön- ja kuulonsuojausta koskeva sääntökohta, jotta käytännöt olisivat
yhteneväiset.
3.2.15 Täydennettiin vahingonlaukaus sääntökohtaa, niin että selkeästi aserikosta johtuva vahingonlaukaus
turvalliseen suuntaan ei aiheuta hylkäystä.
4.2. Lisättiin uusi VARO-komento, jotta tuomari voi puuttua jo siinä vaiheessa ampujan toimintaan, kun
ampuja on tekemässä turvallisuusrikkeen
5.2.3 Avoimessa luokassa kiellettiin ns. ylipitkien tukijalkojen tai useamman kuin yhden tukijalan käyttö.
Kielto lisättiin koska ei ole tarkoituksen mukaista, että erikoisvälineistöllä kuten pitkillä tukijaloilla saa
merkittävää etua rastilla.
5.3. Pistooliin sallitaan avoimessa luokassa jatkossa luistiin kiinnitettävät punapisteet ja myös vaimentimet.
Punapisteiden sallimiseen päädyttiin, koska asiaa on kyselty kentältä jo pitkään siitä syystä, että moni
ampuja on joutunut lopettamaan lajin harrastamisen kun ei ole enää kilpailukykyisesti nähnyt
rautatähtäimillä. Toinen peruste on, että punapisteitä on jo palveluskäytössä, joten ne ovat myös nykyään
ns. kenttäkelpoisia ja SRA:n tulee seurata kehitystä. Vaimentimien kiellolle ei nähty enää syytä, joten ne
päätettiin sallia.
5.6.2 Kotelosääntöön teimme tarkennuksia, jotta emme toisaalta kiellä säännöissä palveluskäyttöönkin
hyvin sopivia koteloita, joissa hylsynpoistoaukko näkyy. Toisaalta taas emme enää salli lajin hengen
vastaisia pikavetotelineitä, jotka eivät tosiasiallisesti suojaa asetta kuten säännöissä on jo aiemminkin
vaadittu.
6.2.4. Lisättiin hyväksytyksi taulutyypiksi myös ns. Kongit sillä rajoitteella, että niitä ei voi käyttää RESUL
mestaruuskilpailuissa. Kongien käyttö kilpailuissa nopeuttaa rastin läpimenoaikaa, joten niiden salliminen
nähtiin järkevänä.
6.3.5. lisättiin että myös rakenteet ovat lähtökohtaisesti läpäisemättömiä, ellei rastikuvauksessa toisin
määrätä. Näin ollen rastikuvaukseen ei tarvitse aina erikseen kirjoittaa, että rakenteet ovat
läpäisemättömiä.

6.6 Pistelaskutapaan teimme muutoksen kohtaan d) eli tämä järkevöittää etenkin TA rastien pistelaskua,
aiempi pistelaskutapa teki sen, että jokainen rastin suorittanut kilpailija sai rastin max. pisteet,
suoritusajalla ei ollut juurikaan merkitystä. Tämä pistelasku huomio myös ajan merkityksen, mikä on
tunnuksenomaista SRA:lle.
6.7.11 Lisättiin fyysisen vamman huomiointi sääntöihin. Näin tehtiin koska tämä on asia tulee huomioida
säännöissä.
6.7.12. Lisättiin max. suoritusaika. Tämä mahdollistaa sen, että tuomari voi keskeyttää suorituksen 3min
jälkeen, mikäli ampuja ei itse halua lopettaa suoritusta ja pyrkii jatkamaan esim. aserikko tilanteessa.
SRA toimikunta valmistelee päivitettyä SRA ampujakurssin ja SRA tuomarikurssin koulutusmateriaalia ja
nämä julkaistaan mahdollisimman pian.
SRA toimikunta selvittää myös pistelaskun mahdollista muuttamista ja selvitystyö valmistuu 2019 vuoden
aikana.

