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ILMAKIVÄÄRIN VALTAKUNNALLINEN SARJAKILPAILU 2019             
KILPAILUSÄÄNNÖT 
                             
 
Kilpailulajit ja –sarjat 
  

Kilpailulajeina ovat perinteinen ilmakiväärin joukkuekilpailu 40 ls sarjoissa Mestaruussarja 
(Y), Divari (Y) ja Seniorisarja (Y50).  

Lisäksi ammutaan henkilökohtainen sarjakilpailu lajeissa 3x20 ls ja Makuu 60 ls. 
Henkilökohtaisissa lajeissa kaikki osallistujat ampuvat sarjassa Y. 

Kilpailukierrokset 

Kilpailukierroksia on viisi kappaletta, joista jokainen kestää yhden kalenterikuukauden. 
Ensimmäinen kilpailukierros alkaa 1.11.2018 ja viimeinen kierros päättyy 31.3.2019. 
Kilpailukierrosta kutsutaan myös osakilpailuksi. 

Joukkuesarjakilpailu IK 40 ls 

Kilpailu käydään kotiradoilla kolmihenkisin joukkuein yksinkertaisena sarjana. Kullakin 
kilpailukierroksella kolme joukkueen edustajaa ampuu yhden 40 ls:n kilpailusuorituksen 
SAL:n sääntöjä noudattaen. 

Yhdellä kierroksella ampuja voi edustaa vain yhtä joukkuetta pl. senioriampujat, jotka voivat 
eri ampumasuorituksella edustaa saman seuran joukkuetta sekä seniorisarjassa että 
yhdessä yleisessä sarjassa. Eri kierroksilla voi joukkueen edustajia vaihtaa tai kierrättää ns. 
karanteenikierroksen kautta. Esimerkiksi jos 1-joukkueen ampuja ampuu kolmannen 
kierroksen 2-joukkueessa, hän ei saa ampua kierroksella kaksi missään joukkueessa (ns. 
karanteenisääntö). Joukkueen edustajien tulee edustaa ilmoittautunutta seuraa tai olla sen 
jäsen. Yksi joukkueen edustaja voi olla muusta saman alueen seurasta (ns. 
vierasampujasääntö). 

Kilpailusuorituksen osumapisteet ja tulokset lasketaan tasapisteinä. Sarjapisteet 
kierroksittain lasketaan siten, että sarjassaan kierroksen parhaan tuloksen ampunut joukkue 
saa yhtä monta pistettä kuin sarjassa on joukkueita, toiseksi sijoittunut yhtä vähemmän jne.. 
Hylätyistä, myöhästyneistä tai toimittamattomista tuloksista ei saa sarjapisteitä. Vajaista 
joukkuetuloksista (yhden tai kahden ampujan tulos puuttuu) saa sarjapisteitä, ellei niitä ole 
muista syistä hylätty. Tasatuloksista sijoitusten mukaiset pisteet jaetaan tasan samaan 
tulokseen päätyneiden joukkueiden kesken. Esim. jos 10 joukkueen kilpailussa kahdella 
parhaalla joukkueella on sama tulos, niin molemmat saavat (10+9) / 2 = 9,5 p. Mikäli sarjan 
päättyessä on tasapisteitä, ratkaistaan näiden keskinäinen paremmuus osumapisteiden 
perusteella. Osumapisteiden ollessa tasan sijoitus arvotaan. 

Osakilpailusuoritus voidaan ampua kullekin seuralle sopivana päivänä valvottuna 
suorituksena kunkin kilpailukierroksen aikana. Osakilpailu voidaan suorittaa myös seuran 
ulkopuolisessa kilpailussa. 

Tulokset tarkastaa pätevöitynyt 1- tai 2-tason kilpailutuomari, jonka jälkeen joukkueen 
tulokset ilmoitetaan seuroittain järjestäjälle nettilomakkeella (www.nosa.fi > IK sarjakilpailu 
2019 > Tulosilmoitus) viimeistään kilpailukierrosta seuraavan kuukauden viidentenä 
päivänä. 
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Kilpailutulokset julkaistaan kierroksittain NoSA:n nettisivulla (www.nosa.fi > IK sarjakilpailu 
2019). 

Protestiaika on seitsemän vuorokautta alustavien tulosten julkaisupäivästä lukien. 
Protestimaksu on 20 euroa. 

Henkilökohtaiset sarjakilpailut 3x20 ls ja Makuu 60 ls 

Henkilökohtaisissa lajeissa kaikki osallistujat ampuvat sarjassa Y. 

Muilta osin henkilökohtaisissa sarjakilpailuissa ammutaan samoilla säännöillä kuin 
joukkuekilpailussakin. 

Palkinnot   

Joukkuekilpailuissa palkitaan mitalein kolme parasta joukkuetta (4 kpl/joukkue).  
 
Henkilökohtaisten sarjojen kolme parasta ampujaa palkitaan mitalilla. 
 
Mikäli joukkuekilpailun sarjaan tai henkilökohtaisen kilpailun lajiin osallistuu alle kuusi 
joukkuetta/kilpailijaa, rajoitetaan jaettavien palkintojen määrä korkeintaan puoleen 
osallistujamäärästä. 

 
Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestäjänä on Suomen Ampumaurheiluliitto ry / kiväärijaosto, joka on antanut 
kilpailun käytännön toteuttamisen vuonna 2019 Nokian Seudun Ampujat ry:lle. 
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