7.11.2017
lisäys 7.11.2018

METSÄSTYSAMPUMASÄÄNNÖT 2017
Tarkennukset ja täydennykset punaisella. Numerointi viittaa sääntökirjan kohtaan. Esim. haulien
koko on määritelty sivulla 33 kohdassa 1.15.21.
7.11.2018, sääntömuutos kohtaan 16.3.8

1. Yleismääräykset
1.1.3
Suomen Metsästäjäliiton järjestämissä mestaruuskilpailuissa on nimettävä
tuomarineuvosto, jossa tulee olla viisi jäsentä.
1.15.21

Haulien koon tulee olla 2,0–2,5 mm (+/- 0,1 mm).

1.21

Muita aseeseen liittyviä sääntöjä
b) 100 metrin luotiaseet
- metsästyshirviammunnassa aseessa ei saa olla hihnaa

6. Metsästysluodikkoammunta
6.9.34
Ampuma-ajan päättyminen ilmaistaan kuuluvalla 5 sekuntia pitkällä äänimerkillä,
jonka aikana saa ampua. Tämän jälkeen komennetaan ”Lukot auki!”.
6.12.

Komennot ovat: ”Valmistautukaa!”, ”Yhdellä patruunalla lataa!”, ”Ovatko ampujat
valmiit?”, äänimerkki. Kun 25 sekuntia on kulunut, viiden sekunnin äänimerkki, jonka
aikana saa ampua. Tämän jälkeen komennetaan ”Lukot auki!”.

8. Ilmaluodikkoammunta
8.5.6
Koelaukaukset päättyvät viiden sekunnin summeriääneen ja komentoon: "Lukot auki.
Aseet pöydälle!".
9. Hirvenhiihto
9.3.9
S 13, S 15, S 17, N 65 ja M 80 -sarjan kilpailijat voivat pitää kuulosuojaimet
mukanaan hiihtosuorituksen aikana.
9.5.18

Aseen saa ottaa selästä, kiinnittää irtolippaan ja ladata vasta kilpailijalle
osoitetulla ampumapaikalla.

14. Pohjoismainen metsästysammunta
14.4.9
Heittimessä ei käytetä ajoitinta ts. kiekkoja lähtee heti ampujan antamasta
käskystä. Aseen saa ladata kahdella (2) panoksella ja kiekkoa saa ampua kaksi
kertaa. Sillä ei ole merkitystä tuleeko osuma ensimmäisellä tai toisella
laukauksella. Uusinta-ammunnassa aseen saa ladata vain yhdellä (1) panoksella.
16. Metsästysammuntojen Suomen mestaruuskilpailut
16.1.5
Kilpailuihin on nimettävä tuomarineuvosto, jossa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä.
Puheenjohtajan määrää SML:n Metsästysampumatoimikunta.
Metsästysampumatoimikunta määrää tuomarineuvostoon ko. lajivastaavan tai hänelle
sijaisen. Kolme jäsentä määrää järjestävä piiri.
16.3.8

Ilmoittautumiset SM-kilpailuun on lähetettävä sähköpostitse kilpailujen järjestäjälle
12 vrk ennen kilpailuja järjestäjän ilmoittamassa muodossa tai muulla järjestäjän
ilmoittamalla tavalla.

1(2)

7.11.2017
lisäys 7.11.2018
16.10.26

Kilpaillaan viidessä sarjassa: S 13, N, M, Ikäkausisarja ja Metsästäjäsarja.
S 13 sarjassa voivat kilpailla ne tytöt ja pojat, jotka täyttävät kilpailuvuonna enintään
13 vuotta. N sarjassa voivat kilpailla kaikki naiset ja tytöt. M sarjassa voivat kilpailla
kaikki miehet ja pojat. Ikäkausisarjaan voivat osallistua ne, jotka täyttävät
kilpailuvuonna vähintään 65 vuotta, tai enintään 17 vuotta. Metsästäjäsarjassa voivat
kilpailla kaikki ne, jotka eivät osallistu kilpailuvuonna tämän kilpailutapahtuman
(hirvenhiihdon tai hirvenjuoksun) muihin SM-lajeihin. Ampumatukea käyttävät voivat
kilpailla ainoastaan sarjassa S 13.

16.11.26

S 13, S 15, S 17 ja S 20 sarjoissa sekä tytöille, että pojille määritetään omat erilliset
pohja-ajat. Sarjassa S 13 määritetään oma pohja-aika niille, jotka ovat täyttäneet
enintään 7, 9, 11 tai 13 vuotta. Jos nuorempi on nopeampi, lasketaan S 13 sarjassa
vanhemman ikäryhmän tulos nuoremman ikäryhmän pohja-ajan mukaisesti.

16.11.30

Oman pohja-ajan määrittäminen edellyttää, että ko. ikäryhmässä on vähintään kaksi
(2) kilpailijaa, jotka kilpailevat SM-arvosta. Muutoin hiihto- tai juoksuaikaa verrataan
lähimmän alemman sarjan tai ikäryhmän parhaaseen aikaan ja pisteet määräytyvät
sen mukaan. Koskee sarjoja M, M 60, M 70, M 80, N, N 50 ja N 65. Jos sarjan tai
ikäryhmän nopein hiihtäjä tai juoksija ei kilpaile SM-arvosta, määritetään hänelle ja
SM-arvosta kilpaileville omat erilliset pohja-ajat.

16.18.42

SM-arvon saavuttamiseksi tulee sarjassa olla vähintään 4 ilmoittautunutta
osanottajaa, jotka kilpailevat SM-arvosta.

17. Suurmestarimerkkivaatimukset
17.9
Metsästyshaulikkoammunta (25+25)
M 80
42
17.10

Metsästystrapammunta (25+25)
M 80
42

17.12

Hirvenhiihtely ja hirvikävely
S 13
1110
Ikäkausisarja
1130
Metsästäjäsarja
1110
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