
RESERVILÄISKIVÄÄRIN 3*10 SÄÄNNÖT 
 

 

2. Laji: Reserviläiskivääri 150 m, 3 x 10 laukausta (makuu, pysty, polvi). 5 koelaukausta / 5 

min. Kilpailulaukausten ampumisaika 5 minuuttia asentoa kohti. Taulu puolustusvoimien maalitaulu nro 01. Taulun 

tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä. 

3. Asentomääräykset 
3.1. Pystyasento: 
Ampuja seisoo vapaasti, nojaamatta mihinkään. Kivääriä kannattavat ja tukevat yksinomaan ampujan kädet, 
käsivarsi ja olkapää. Kannattajakäden olkavarsi ja kyynärpää saavat nojata kylkeen sekä ampujan poski kiväärin 

tukkiin. Reserviläiskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena siten, että se tukeutuu vain asetta 
kannattavaan käteen. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien 
käyttö on kielletty. Hihnassa max 2 kiinnityspistettä, sotilastyyppinen yksiosainen, ei lisälenkkejä. Leveys max 
30mm. Lisätukien käyttö kielletty. 

3.2. Polviasento: 
Ampuja on toisella polvellaan, ja tämän jalan sekä polven että jalkaterän tulee koskea ampuma-alustaan. Nilkan alla 
saa käyttää nilkkapehmikettä, mutta vain yhtä. Tämän jalan polven sekä jalkineen kärjen on nojattava ampuma-

alustaan ja ampuja istuu kantapäällä. Ampuja on oikeutettu asettamaan jalan lappeittain allensa, jolloin jalkaterän 
ulkoreuna on ampuma-alustalla. Tällöin on kuitenkin nilkkapehmikkeen käyttö kielletty. Asetta kannattavan käden 
kyynärpää tai olkavarsi tukeutuu toiseen polveen. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa 
kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen lukuunottamatta lipasta. Reserviläiskiväärin kantohihnaa saa ampuja 
halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. 
Apuremmien käyttö on kielletty. Hihnassa max 2 kiinnityspistettä, sotilastyyppinen yksiosainen, ei lisälenkkejä. 
Leveys max 30mm. Erikoistapauksessa voi kilpailun johto myöntää ampujalle todistetun ruumiinvamman johdosta 

oikeuden ampua polviasennon istuma-asennosta. Yli 50-vuotiaiden sarjoissa saa ampuja ampua polviasennon 
istuma-asennossa aina niin halutessaan. Istuma-asento on Ampumajakkaralta tai maassa istuen. Ampumajakkaran 
maksimi mitat ovat seuraavat: korkeus 30 cm, leveys 30 cm sekä pituus 25 cm. Lisätukien käyttö kielletty. 

3.3. Istuma-asento: 
Ampuja istuu ampuma-alustalla jalat eteenpäin tai etuviistoon. Molempien käsien kyynärpäät saavat tukeutua 
vastaavaan polveen. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen 
eikä jalkoihin lukuunottamatta lipasta. Jaloille ei saa etsiä erikoista tukea. Reserviläiskiväärin kantohihnaa saa 

ampuja halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä 
aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. Hihnassa max 2 kiinnityspistettä, sotilastyyppinen yksiosainen, ei 
lisälenkkejä. Leveys max 30mm. Erityisen ampumakorokkeen käyttö on kielletty. Lisätukien käyttö kielletty. 

3.4. Makuuasento: 
Ampuja makaa korkeintaan 45 asteen poikkeuskulmassa ampumasuunnasta. Käsivarsista saavat ainoastaan 
kyynärpäät tukeutua alustaan. Kyynärpäitä varten ei saa kaivaa kuoppia eikä asetella muitakaan aputukia. Kivääri 
saa ottaa kiinni alustaan vain lippaallaan. Aseen perän alla ei saa pitää mitään esinettä tai kättä. Ase tai sen osa tai 
laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen. Bi- tai monobodien tai vastaavien 

lisätukien käyttö kielletty. Reserviläiskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna 
on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. Hihnassa max 2 
kiinnityspistettä, sotilastyyppinen yksiosainen, ei lisälenkkejä. Leveys max 30mm. 

4. Ampuma-aseet 
4.1. Reserviläiskivääri: 
Avotähtäimin varustettu reserviläiskivääri, jonka toimintaperiaatemääritelmä on itselataava kertatuli. Optiikan ja 
elektroniikan käyttö tähtäimessä kielletty. Tähtäimissä ei saa olla linssejä. Reserviläiskiväärin liipaisimen on 
virittynä kestettävä 1,0 kg:n laukaisupaino standard luokassa. Alle 1.0kg laukaisulla olevat ovat open luokassa. 
Reserviläiskiväärin kantohihnaa saa sääntöjen mukaisesti kivääriin kiinnitettynä käyttää aputukena kaikissa 
asennoissa. Hihnan on oltava yksiosainen, säädettävä, kaksipistekiinnityksellä, ilman lisälenkkejä tai lisäremmejä 



oleva hihna. eikä sen hihnaosan leveys saa ylittää 30 mm. Hihnan kiinnityksen on oltava sotilaskelpoinen. Lipas 
kaupallisesti saatavissa oleva tai kaupallisesti saatavista osista koottu. Yhteenkiinnitettyjen lippaiden käyttö 
kielletty. 

5. Varusteet 
Reserviläiskiväärikilpailuissa noudatetaan SAL:n sääntöjä ampuma-alustan, kyynärmaton ja nilkkatuen suhteen. 
Varsinaisen nilkkatyynyn asemesta voidaan käyttää tilapäismateriaalia, esimerkiksi vaatetta, joka on rullattu 
vastaavan paksuiseksi (enintään 20 cm halkaisijaltaan, sylinterimäinen). 

Varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, – housut, -kengät ja –käsine) käyttö on kielletty. Tavallisia 
sotilasvarusteita jäykemmät tai paksummat asusteet on kielletty. Asusteissa ei saa olla kiristysremmejä. Jalkineet 
ovat vapaavalintaiset. Kiväärin tukikäden käsineeksi hyväksytään nahkahansikas tai –rukkanen, jonka alla voi 
käyttää villasormikasta tai –lapasta. Polvi, olkapää, kyynärsuojien käyttö sallittu. Luotiliivien käyttö sallittu. 
Taisteluvöiden ja liivien käyttö sallittu. 
Ampujan vaatetus on siviilivaatetus tai hyvän maun mukainen reserviläisvaatetus. Sotilasasun käytössä noudatetaan 

puolustusvoimien normia. 
Ampujan suojalasit (värittömät tai värilliset) sitä vastoin ovat suositeltavat. Kaikissa sarjoissa ampujainlasit sekä 
iirishimmentimet sallittu. Kiikarin tai ratakaukoputken käyttö iskemien tähystykseen on kielletty kaikissa sarjoissa, 
koelaukauksia lukuunottamatta. Ampuja ei saa käyttää erillistä tähystäjää. 

6. Tasatuloksen ratkaiseminen 
Ratkaistaan tasatulos seuraavasti. Osumien lukumäärä, sisäkympit, kympit, yhdeksiköt, kahdeksikot jne. Jos 
tämänkään jälkeen eroa ei synny, niin sijoitus jaetaan.  

7. Ennätyskelpoiset taulut 
 puolustusvoimien maalitaulu nro 01 

8. Komennot 
- Valmistautumisaika 2 min alkaa (ampuma-asento saa hakea ja tähtäillä tyhjä lipas kiinni) 
- Valmistautumisaika päättyy (lipas irti) 
- Lipas 10 patruunalla lipasta (koesarjassa 5 patruunalla) 
- Lipas kiinnitä 
- Lataa ja varmista 
- Huomio taulut (saa alkaa ampumaan omaan tahtiin omaan tauluun) 

- Tuli seis, lipas irrota, patruunat pois, tyhjälaukaus, varmistus, safety plugi patruunapesään ja ase matolle  
- Tauluille (jos katokseen jää valvoja, aseet jäävät katokseen, jossei valvojaa ole, aseet otetaan mukaan, remmistä 
selässä ja piippu ylöspäin) 

9. Rangaistukset 
- Ammunnanjohtajan ohjeiden vastaisesti toimiminen -> hylkäys 
- Ylimääräisten laukausten ampuminen, parhaat osumat nollaus 

10. Sarjat 
- Y standard, Y open  
- Y50 standard, Y50 open. 
- Ampuja kilpailee ikänsä ja aseensa mukaisessa sarjassa. 

11. Hyväksyntä 
Nämä säännöt on hyväksytty Amptmk kokouksessa 08.09.2017 

 


