Reserviläisurheiluliiton
pudotusammuntamestaruuskilpailuje
n säännöt
Johdanto
Nämä Reserviläisurheiluliiton pudotusammunnan säännöt on hyväksytty 4.3.1989.
Pudotusammunta on ResUL:n kilpailu, jossa pareittain kilpailemalla syöksytään 50 m
matka ja pyritään ampumalla pudottamaan taulu ennen vastustajaa.

Sarjajako
Henkilökohtainen kilpailu
- yleinen
- yli 50-vuotta
Joukkuekilpailu
- yleinen
- yli 50-vuotta

Ampumarata
ampumamatka on 50 m, ammutaan makuulta
•   syöksymatka on 50 m lähtöpaikalta ampumapaikalle
•   mikäli ei ole mahdollisuutta syöksyä ammunnan suuntaan, voidaan syöksy suorittaa
muullakin tavoin.
•  

Taulut
tauluina käytetään ampumahiihdon 5 pystytaulun ryhmiä, yksi kutakin
kilpailuparia kohden, taulun halkaisija on 115 mm
•   tauluista peitetään kolme keskimmäistä taulua
•   tauluryhmät numeroidaan
•  

Ase
aseena on pienoiskivääri
•   mikäli on käytettävissä järjestäjien aseet, pyritään kilpailu järjestämään
avotähtäimisillä aseilla
•  

mikäli kilpailijat ampuvat omilla aseillaan, ei välineiden suhteen ole muita
rajoituksia kuin että optisia tähtäimiä ei saa käyttää
•   kohdistusammuntaan on järjestäjien varattava riittävästi aikaa
•  

Arvonta
•  

ensin suunnitellaan numeroittain tasapuolinen kilpailu, jonka jälkeen osanottajille
arvotaan numerot.

Syöksy ja ammunta
•  
•  
•  

•  

•  
•  

•  

•  
•  

•  

toimitsijat asettavat jokaiselle ampumapaikalle kilpailijan antamat 3 patruunaa
lähtöpaikalla toimitsija tarkastaa lähtijöiden aseet ja tyhjien aseiden lukot suljetaan
aseet pidetään kädessä, aseen tukihihnaa ei saa kytkeä käsivarteen ennen lähtöä.
Lukot saa avata ampumapaikalla
komennoilla "valmistautukaa" - "ovatko kilpailijat valmiit?" - "mars" lähtevät
kilpailijat kilpailijapareina lataamaton ase kädessä juoksemaan ampumapaikalle
syöksyn aikana hihnan saa kiinnittää käsivarteen
ampumapaikalla kilpailija ottaa makuuasennon ja lataa yhden (1) patruunan
kerrallaan
kilpailijat pyrkivät pudottamaan vastustajan puoleisen taulun mahdollisimman
nopeasti, so. kilpailijat ampuvat ristiin
ensiksi osuman ampunut on voittaja
kilpailijaparin välissä oleva toimitsija toteaa voittajan, kun ensimmäinen osuma
tulee
mikäli kumpikaan ampuja ei saa kolmella patruunallaan osumaa, ei voittajaa ole.

Suorituksen uusinta
mikäli molemmat keskenään kilpailevat ampujat kaatavat taulunsa samanaikaisesti,
uusitaan parin kilpailu 10 m syöksymatkalla
•   hyväksyttävä asehäiriö: laukeamaton patruuna tms. oikeuttaa kilpailijan yhteen
uusintaan kilpailun aikana.
•  

Sijoituksen ratkaiseminen
•  

mikäli osanottajamäärä ja ampumapaikat sallivat, kilpailee samassa sarjassa

jokainen jokaista vastaan
•   voittojen määrä ratkaisee sijoituksen

mikäli parhailla on sama määrä voittoja, uusivat nämä keskenään niin monta
kertaa, että ratkaisu syntyy
•   vain sijoista 1-3 uusitaan.
•  

Suuri osanottajamäärä
•  

jos osanottajia on niin paljon, ettei heitä kaikkia voida kilpailuttaa keskenään,
järjestetään alkukilpailut, joiden perusteella valitaan 8 parasta loppukilpailuun.

Tulosten merkitseminen
•  

jokaisen lähtöryhmän suoritettua ammuntansa merkitään tulokset
kilpailupöytäkirjaan ja välittömästi myös ampujien nähtävänä olevaan tulostauluun.

Joukkuepudotusammunta
JOUKKUEKILPAILUSSA kilpailevat 3-miehiset joukkueet keskenään yhteislähdöllä.
Voiton saa se joukkue, joka saa ensin kaikki vastustajansa taulut pudotetuiksi. Asetta,
syöksyä ja latausta koskevat samat säännöt kuin henkilökohtaisessa kilpailussa.
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  

kaksi 3-miehistä joukkuetta kilpailee yhteislähdöllä keskenään
ammunta suoritetaan ristiin, siis vastustajan puoleiseen tauluryhmään
näkyvissä on yhtä monta taulua kuin on ampujia.
kukin kilpailija saa ampua vain 3 patruunaa
kilpailija saa auttaa joukkueensa muita jäseniä ampumalla heidän maalejaan
ammuttuaan ensin oman maalinsa alas
kun tauluryhmä on pudonnut, tuomari toteaa voittajan
kaikki joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan; jos osanottajia on niin paljon, ettei
kaikkia joukkueita voida kilpailuttaa keskenään, järjestetään alkukilpailut.

HUOM!
KAIKISSA NÄISSÄ AMMUNNOISSA ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA
AMMUNNAN VAROMÄÄRÄYKSIÄ. ERIKOISESTI ON VARMISTETTAVA,
ETTEI ASEESEEN JÄÄ PANOSTA, KUN KILPAILIJA EI OLE EHTINYT
AMPUA LAUKAUSTA!

	
  

