
ILMAPISTOOLI

Ase: Avotähtäimillä varustettu ilmapistooli, kaliiperi 4,5 mm

Ampumaetäisyys: 10 m

Taulu: 10 m ilmapistoolitaulu

Ammunnan kulku: 2x10 laukausta vapaasti seisten ilman aikarajoitusta. Ote aseesta 
yhdellä kädellä. 

PIENOISPISTOOLI

Ase: Avotähtäimillä varustettu pienoispistooli, kaliiperi .22 LR.

Ampumaetäisyys: 25 m

Taulu: Pistoolikoulutaulu

Ammunnan kulku: 30 laukausta vapaasti seisten. Ote aseesta yhdellä kädellä. 
Valmiusasennossa piippu 45 asteen kulmassa alaspäin ampumalinjasta. Aseen saa 
nostaa vasta taulujen kääntyessä näkyviin.

2x5 laukausta, suoritusaika sarjaa kohti 150 sekuntia
2x5 laukausta, suoritusaika sarjaa kohti 20 sekuntia
2x5 laukausta, suoritusaika sarjaa kohti 10 sekuntia

REVOLVERI

Ase: Avotähtäimillä ja vakiokahvalla varustettu keskisytytteistä patruunaa ampuva 
revolveri.

Ampumaetäisyys: 25 m

Taulut: Pistoolikoulutaulu ja pistoolikuviotaulu

Ammunnan kulku: 20 laukausta vapaasti seisten. Ote aseesta yhdellä kädellä. 
Valmiusasennossa piippu 45 asteen kulmassa alaspäin ampumalinjasta. Aseen saa 
nostaa vasta taulujen kääntyessä näkyviin.

2x5 laukausta koulutauluun ilman aikarajoitusta
2x5 laukausta kuviotauluun, suoritusaika 3 sekuntia per laukaus.



PERINNEPISTOOLI

Ase: Ennen vuotta 1945 valmistettu, alkuperäiskuntoinen keskisytytteistä patruunaa 
ampuva palveluspistooli tai -revolveri. 

Ampumaetäisyys: 25 m

Taulu: Pistoolikoulutaulu

Ammunnan kulku: 20 laukausta vapaasti seisten. Ote aseesta vapaa. 

4x5 laukausta ilman aikarajoitusta.

9 MM PISTOOLI

Ase: Avotähtäimillä varustettu palveluspistooli, kaliiperi .vähintään 9 mm. Lipaskapasiteetti
vähintään 8 patruunaa.

Ammunnan kulku: Sovellettu pistooliammunta ratamestarin laatiman ohjelman 
mukaisesti. Ammutaan 30-50 laukausta. Ampumaetäisyys, maalit, ampuma-asento ja ote 
aseesta vaihtelevat. Koteloa tai varalippaita ei tarvita.

MUSTARUUTIREVOLVERI

Ase: Avotähtäimillä ja vakiokahvalla varustettu irtopanoksella ladattava revolveri. 
Ajoaineena saa käyttää vain mustaaruutia. Kaliiperi vähintään .36..

Ampumaetäisyys: 25 m

Taulut: Pistoolikoulutaulu 

Ammunnan kulku: 13 laukausta vapaasti seisten ilman aikarajaa. Ote aseesta yhdellä 
kädellä. Tulokseen huomioidaan 10 parasta osumaa. Osuman arvo määrittyy reiän 
keskikohdan perusteella.

ILMAHIRVI

Ase: Optisella tähtäimellä varustettu ilmakivääri, kaliiperi 4,5 mm

Ampumaetäisyys: 10 m

Taulu: 10 m ilmahirvitaulu

Ammunnan kulku: 2x10 juoksua, joihin kuhunkin ammutaan yksi laukaus. Ampuma-
asento vapaasti seisten. 



PIENOISHIRVI

Ase: Optisella tähtäimellä varustettu pienoiskivääri, kaliiperi .22 LR

Ampumaetäisyys: 50 m

Taulu: 50 m hirvitaulu

Ammunnan kulku: 2x10 juoksua, joihin kuhunkin ammutaan yksi laukaus. Ampuma-
asento vapaasti seisten. 

PERINNEKIVÄÄRI

Ase: Ennen vuotta 1945 valmistettu, alkuperäiskuntoinen keskisytytteistä patruunaa 
ampuva palveluskivääri. Optisen tähtäimen käyttö kielletty. Sotilasmallista, molemmista 
päistään kiinnitettyä hihnaa saa käyttää ampumatukena.

Ampumaetäisyys: 100 m

Taulu: Pistoolikoulutaulu

Ammunnan kulku: 10 laukausta makuulta ilman aikarajoitusta.

METSÄSTYSLUODIKKO

Ase: Metsästyskäyttöön soveltuvaa keskisytytteistä patruunaa ampuva luodikko. Optisen 
tähtäimen käyttö sallittu, hihnatuen käyttö kielletty.

Ampumaetäisyys: 100 m

Taulu: Pistoolikoulutaulu

Ammunnan kulku: 
5 laukausta makuulta ilman aikarajoitusta.
5 laukausta pystyasennosta ase tuettuna kiinteään pystytukeen (ampumakatoksen 
pystytolppa) ilman aikarajoitusta.
5 laukausta vapaasti seisten ilman aikarajoitusta.


