27.05.2019 / EHA

1 (2)
LIITE 1

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry.

RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNNAN SÄÄNNÖT
Sääntöinä käytetään Suomen Rauhanturvaajaliiton vahvistamia sääntöjä. Niiltä osin kuin asiasta ei näissä säännöissä ole erikseen mainittu, sovelletaan Reserviläisurheiluliiton kivääriammuntasääntöjä.

Rynnäkkökivääriammuntakilpailu 20 ls
RK3 / makuuammunta 150 m - kilpailu ammutaan sekä henkilökohtaisena kilpailuna (sarjat Y ja Y50) että joukkuekilpailuna.
Naiset kilpailevat omassa sarjassaan (N), mikäli osanottajia on 4 tai enemmän,
muutoin he ampuvat ikänsä mukaisessa sarjassa (Y tai Y50).
50-vuotta täyttäneet voivat halutessaan ampua Y-sarjassa.
Saman sarjan ampujat ampuvat yhdistyksittäin samassa erässä.

Yleistä









tauluna käytetään PV:n nro 01-rintarengastaulua (ns. ”lehmännahkaa”)
aseiden kohdistuslaukauksia ammutaan 3 x 5 ls., jokaisen sarjan jälkeen käydään tauluilla, osumat liidutaan ja paikataan
ratakaukoputken käyttö ei ole sallittua koelaukausten eikä kilpailun aikana
kilpailulaukauksia ammutaan 10 + 10 ls, joista lasketaan yhteistulos
kilpasarjat puhtaaseen tauluun, ensimmäisen sarjan jälkeen tulos ylös, osumien liituaminen ja paikkaus, toinen sarja ammutaan samaan tauluun
jos ensimmäinen sarja on ammuttu hyvin pieneen ja hankalasti tulkattavaan
kasaan tai yli 95 pistettä ampunut kilpailija sitä pyytää, vaihdetaan toista sarjaa varten uusi taulu tai taulun keskusta.
taulutuomareilla tulee olla riittävä kokemus osumien määrittämiseen, mielellään I tai II -luokan tuomarikortti
osumien arvo määritetään rajatapauksissa halkaisijaltaan 8 mm tappitulkilla tai
levytulkilla kahden osuman sivutessa toisiaan

Puuttuvat osumat
Mikäli kilpasarjan jälkeen taulussa on vähemmän kuin kymmenen osumaa, eikä
voida todeta missään olevan kahta osumaa samassa reiässä ja ampuja väittää
ampuneensa kaikki laukaukset omaan tauluun:
- todetaan, onko viereisessä taulussa enemmän kuin kymmenen osumaa
- ko. taulussa olevia osumia (reikien väljyyttä) EI saa kokeilla tappitulkilla (tulkin saa laittaa vain kerran tulkattavaan reikään)
- tuomarineuvosto tarkastaa taulun ja antaa päätöksen, josta ei voi valittaa
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mahdollinen toinen sarja ammutaan toiseen tauluun

Ylimääräiset osumat
Mikäli taulussa on enemmän kuin kymmenen osumaa, 10 parasta osumaa lasketaan ampujan eduksi.

Tasatulokset
Mikäli tasatulos on kuudella (6) ensimmäisellä sijalla, ratkaistaan järjestys:
- eniten sisä- eli napakymppejä
- eniten kymppejä, yhdeksikköjä, kahdeksikkoja jne.
- jos vieläkin on sama tasatulos, annetaan ampujille sama sijaluku
Muut tasatulokset seitsemännestä eteenpäin:
- ampujat sijoitetaan samalla sijaluvulle ja jätetään vastaava määrä sijalukuja
vapaiksi ennen seuraavaa sijoitusta
- nimet luetteloidaan aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan

Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailuun osallistuvat henkilökohtaisen kilpailun ampujista kootut kolmen
ampujan joukkueet sarjoittain siten, että yhdistyksen kolme parasta ampujaa
muodostavat 1. joukkueen, 3 seuraavaksi parasta 2. joukkueen jne.
Joukkueen tulos muodostuu em. joukkueen jäsenten henkilökohtaisten tulosten
yhteissummasta.
Tasatulokset ratkaistaan kuten henkilökohtaisessa kilpailussa.

