HAULIKON SÄÄNTÖMUUTOKSET 1.1.2018
Yleistä:

Kaksoistrapista on poistunut finaali, joten kaikki kohdat, jossa mainitaan kaksoistrapin finaali tai pudotusammunta kaksoistrapin finaaliin pääsystä on poistettu. Tämä on muuttanut jonkin verran numerointia
kirjassa ja hakemistossa.
Skeet parikilpailu on poistettu säännöistä.
Naiset ampuvat nyt saman kiekkomäärän kuin miehet.

9.2.3

TÄHTÄÄMINEN
a) Tähtäysharjoittelu on sallittu ainoastaan nimetyillä ampumapaikoilla ja ainoastaan tuomarin suostumuksella sekä erikseen nimetyssä kuivalaukauspaikassa. (poistunut: valvotulla)

9.4.3.2

Patruunantarkastus
Välinetarkastuksen tai juryn on toimeenpantava patruunantarkastusohjelma, jonka ISSF:n hallitus hyväksyy. Erityisohjeita patruunatestauksen suorittamiseksi löytyy haulikon varustetarkastusohjeesta, joka on
saatavilla ISSF:n toimistosta.
a) Juryn jäsen voi koska tahansa ottaa patruunoita urheilijalta tarkastusta varten urheilijan ollessa ampuma-alueella. (poistunut tuomarin oikeus ottaa patruunoita)
b) Kun patruunoita myydään kilpailupaikalla, tulee varustetarkastus tai haulikkojury tarkastaa näytteitä
näistä patruunoista ennen ensimmäisen lajin virallisia harjoituksia sekä julkaistava näiden testien tulokset niin, että valmentajat ja urheilijat voivat näihin tutustua. (täysin uusi kohta)
b) Jos urheilija käyttää patruunoita, jotka eivät ole säännön 9.4.3.1.a mukaisia (haulilatauksen paino), tulee
hänet hylätään kilpailuista (punainen kortti); ja (muuttunut kohta)
d) Jos urheilija käyttää patruunoita, jotka eivät ole säännön 9.4.3.1. b - h mukaisia, tulee hänelle antaa
varoitus (keltainen kortti) tai vähennys (vihreä kortti) säännön 9.4.1 mukaisesti. (muuttunut kohta)

9.6.1

AMPUMALAJIT
Haulikon lajit ovat: (uusi laji ja muuttuneet kiekkomäärät)
TRAP, miehet ja naiset
KAKSOISTRAP, miehet ja naiset
SKEET, miehet ja naiset
TRAP PARIKILPAILU
SAL:n lisäys: sekä kansallinen trap, automaattitrap ja kansallinen skeet.
Ohjelmat ovat seuraavat:

Trap
25 kiekon
kierroksissa
Kaksoistrap
30 kiekon
kierroksissa
Skeet
25 kiekon
kierroksissa
Trap parikilpailu

Kiekkojen määrä
Miehet
Naiset
125 + finaali 125 + finaali
150

150

125 + finaali 125 + finaali
150 + finaali

SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa noudatetaan KY:n mukaista sarjajakoa ja kiekkomääriä. Kansalliset
lajit, katso KY.
9.8.8.2.k

Vuorossa olevan urheilijan ase laukeaa vahingossa ennen kuin hän on kutsunut kiekkoaan. Kuitenkin, jos
urheilija ampuu kiekkoa toisella laukauksella, on tulos otettava huomioon. Urheilijalle on myös annettava
varoitus. Jos tämä toistuu saman kierroksen aikana, tulee kiekko tuomita ohi. (Lisätty varoitus)

9.10.4.3.b

Urheilijan tulee seistä selkä suorana ja taivuttaa oikea käsivarsi (oikeakätinen ampuja) 90 asteen kulmaan
niin, että yläkäsivarsi on pystysuoraan ja alakäsivarsi vaakasuoraan. 90 asteen kulmassa oleva käsivarsi
kiinnitetään sen jälkeen erityisellä välineellä (katso kuva). (Muuttunut menettely)

Urheilijan tulee seistä selkä suorana ja taivuttaa oikea käsivarsi
(oikeakätinen ampuja) 90 asteen
kulmaan niin, että yläkäsivarsi
on pystysuoraassa ja alakäsivarsi vaakasuorassa.

(Uusi kuva)
9.13.4

SILMIEN ETU- JA SIVUSUOJAT.
Hattuun, lakkiin, ampumalaseihin tai hikinauhaan toiselle tai molemmille puolille, kiinnitetyt sivusuojat, jotka
eivät ole leveämpiä kuin 60 mm, ovat sallittuja haulikkoampujille. Nämä sivusuojat eivät saa ylettyä, sivusta
katsottuna, enemmän kuin 30 mm otsalinjan etupuolelle. Sivusuojat tulee olla muovimateriaalista valmistetut. Etusuoja, jonka leveys ei ylitä 30 mm, on sallittu. (Lisätty 30 mm otsalinjan eteen ja muovimateriaali)

9.15.1.1

Tasatulokset ennen finaalia
a) Jos kahdella tai useammalla urheilijalla on tasatulos finaalipaikasta, tulee heidän alkukilpailusijoituksensa ja ampumajärjestys finaalissa ratkaista trap- tai skeetsääntöjen mukaisella pudotusammunnalla
(kts. 9.15.5. Pudotusammunnan ampumajärjestys ratkeaa tilapäisen alkukilpailusijoituksen perusteella
(korkeammalla sijaluvulla oleva ampuu ensin). Jos on tasatulos täydellisellä tuloksella tai tuloksilla, joita
ei voi Count Back-säännöllä ratkoa, määrätään pudotusammunnan ampumajärjestys arpomalla. (Muuttunut menettely)

9.15.2.3

Tasatulokset (3) ensimmäisestä sijasta
(SAL:n kommentti on poistettu turhana, koska ISSF:n kilpailuissa ilman finaalia ratkotaan nyt myös vain
kolme ensimmäistä sijaa).

9.15.2.4

Tasatulos sijoista 4 ja eteenpäin
(Ennen sijasta 7 eteenpäin)

9.18.2.1

Finaalirata
Rata, jossa on iso katsomo tulee nimetä finaaliradaksi. Finaaliradalla pitää olla erillinen ilmoittautumisalue,
jossa patruunatarkastus suoritetaan ja jossa finalistit ilmoittautuvat. (uusi kohta)

9.18.2.2.c

Ellei urheilijan kaikki patruunat ole tuotu ilmoittautumisalueelle 30 min. ennen finaalin alkua tai urheilija ei
ole ilmoittautunut ilmoittautumisalueelle 15 min. ennen finaalin alkua, vähennetään hänen tuloksesta yksi
piste (ensimmäinen osuma).

9.18.2.6

Erikoisvarustus
Finaalirata on varustettava kuulutusjärjestelmällä kuuluttajaa ja ääniteknikkoa varten. Rata on myös varustettava tuoleilla juryä ja jokaisen finalistin valmentajaa varten. Radalla tulee olla virallinen monivärinen
elektroninen sivutaulu (kts. ISSF:n ohjeet), sekä elektroninen ajastin, joka laskee valmistautumisaikoja.
(Lisätty elektroninen taulu, poistettu manuaalinen taulu)
SAL:n kommentti: SAL:n alaisissa kilpailuissa elektroninen sivutaulu voi olla yksivärinen tai sivutaulu voi
olla manuaalinen.(Uusi kommentti)

9.19

TRAP PARIKILPAILU (Trap Mixed Team) (Kokonaan uusittu sääntö)

9.19.1

YLEISET KILPAILUJÄRJESTELYT

9.19.1.1

Laji
Nämä säännöt (9.19) koskevat miesten ja naisten trapin parikilpailua sekä mies- ja naisjunioreiden trapin
parikilpailua.

9.19.1.2

Joukkueiden kokoonpano
Parikilpailun joukkueet on oltava maakohtaisia. Joukkueita, joissa on kahden eri maan kilpailijoita ei sallita.
Joukkueessa on kaksi jäsentä, yksi miespuolinen ja yksi naispuolinen jäsen. Joukkueessa voi olla junioreita (3.3.7). Molemmilla joukkueenjäsenillä tulee olla samanlainen kansallinen vaatetus ja kansalliset tunnukset (TS.6.20.2.2). Alkukilpailuissa urheilijoilla on sama selkänumero kuin henkilökohtaisessa kilpailussa.
Alkukilpailun jälkeen finalistit saavat uudet selkänumerot.
SAL:n kommentti: SAL:n alaisissa kilpailuissa joukkueen muodostavat saman seuran urheilijat. SALn
kilpailuissa voidaan parikilpailun alkukilpailuun jakaa omat selkänumerot.

9.19.1.3

Joukkueet kilpailussa
Maa saa ilmoittaa kilpailuun korkeintaan kaksi joukkuetta. Osallistumismaksu joukkuetta kohden on 170
€ (3.7.4.1). Joukkueenjäsen voidaan vaihtaa toiseen viimeistään klo. 12.00 kaksi päivää ennen kilpailun
alkua.
SAL:n kommentti: SAL:n alaisissa kilpailuissa seurajoukkueiden määrä ei ole rajattu. Osallistumismaksuissa noudatetaan kilpailuluvan myöntäjän vahvistamaa osallistumismaksua. Urheilijan voi vaihtaa toiseen yksi tunti ennen kilpailun alkua.

9.19.1.4

Kilpailun muoto
Kilpailu on kaksivaiheinen
a) Alkukilpailu
b) Finaali

9.19.1.5

Aikataulutus
ISSF:n kilpailuissa parikilpailun alkukilpailu ja finaali käydään tavallisesti samana päivänä päivä miesten ja
naisten trap-kilpailun jälkeen.

9.19.1.6

Joukkuetulokset
Joukkueen tulos on kummassakin vaiheessa molempien urheilijoiden yhteenlaskettu tulos kyseisessä vaiheessa

9.19.1.7

Pudotusammunta
a) Pudotusammunnalla ratkotaan:

		 tasatulokset alkukilpailun jälkeen paikasta finaalissa.
		 tasatulokset alkukilpailun jälkeen finaalin sijoista 1 ... 6.
		 tasatulokset 1. ja 2. sijasta finaalissa.
b) Pudotusammunta alkukilpailun jälkeen:
		 tulee ampua toisella radalla kuin finaaliradalla
		 Korkeammat sijat ratkotaan ensin.
		 Joukkue jolla on parempi alkukilpailusijoitus, ampuu ensin (9.15.3).
		 joukkueille sallitaan koelaukaukset ja näytekiekot
c) Pudotusammunta finaalin aikana sijoista 1 ja 2:
		 Joukkue, jolla on pienempi selkänumero, ampuu ensin

		 Ei koelaukauksia eikä näytekiekkoja
9.19.1.8

Pudotusammunnan menettely
Sääntö 9.15.5.2 sovelletaan seuraavasti:
a) Joukkueen molemmat jäsenet osallistuvat pudotusammuntaan
b) Joukkueen valmentaja päättää kumpi, mies vai nainen, ampuu ensin.
c) Kuhunkin kiekkoon saa ampua vain yhden (1) laukauksen (9.15.5.2.c).
d) Ampujat, jotka ampuvat ensin ryhmittyvät jonoon ampumapaikan 1 taakse. Nämä ampuvat säännönmukaisen kiekon säännön 9.15.5.2 mukaisesti.
e) mikäli tasatulos ei ratkennut, sama jatkuu ampumapaikalla 2 siten, että joukkueiden toiset ampujat ampuvat.
f) Tämä jatku siten, että joukkueen jäsenet vuorotellen ampuvat seuraavassa järjestyksessä: 1- 2 - 2 - 1 1 - 2 - 2 jne. peräkkäisillä ampumapaikoilla kunnes tasatulos on ratkennut.

9.19.1.9

Valmentaminen
Alkukilpailun aikaista valmentamista ohjaa sääntö 6.12.5 (ei-sanallinen valmentaminen on sallittu). Finaalia varten tulee radalla olla kuusi tuolia paikan 6 takavasemmalla ampumapaikalla 6, 1 ja 2 aloittavien
urheilijoiden valmentajia sekä toista urheilijaa varten. Kuusi tuolia tulee olla ampumapaikan 5 takaoikealla
ampumapaikoilla 3, 4 ja 5 aloittavien urheilijoiden valmentajia ja toista urheilijaa varten. Valmentajilla on
oltava kansallinen vaatetus tai selvä maatunnus/KOK:n lyhenne selässään. Valmentajat ja urheilijat, jotka
istuvat tuoleilla voivat keskustella keskenään kilpailun aikana edellyttäen, etteivät häiritse ampumavuorossa olevia urheilijoita.

9.19.1.10

Aikalisä
Finaalin aikana kukin valmentaja voi käyttää yhden (1) aikalisän, joka on enintään yhden (1) minuutin pituinen, kun on oman joukkueen urheilijan vuoro ampua. Juryn jäsenen on valvottava ajankäyttöä. Aikalisän
aikana kaikki valmentajat saavat puhua urheilijoidensa kanssa. Kuuluttaja voi kommentoida kilpailun kulkua aikalisän aikana.

9.19.1.11

Ase- ja patruunahäiriöt
Häiriöt alkukilpailuissa ratkotaan säännön 9.12. mukaan. Häiriöt finaalissa ratkotaan säännön 9.18.5 mukaan.

9.19.1.12

Protestit
Protestit alkukilpailussa ratkaistaan säännön 9.27 mukaan. Protestit finaalissa ratkaisee finaalijury säännön 9.18.2.6 mukaan.

9.19.1.13

Musiikki ja katselijat
Finaalin aikana tulee soittaa musiikkia ja katselijoita tulee kehottaa kannustamaan ja hurraamaan suosikkijoukkuettaan.

9.19.2

ALKUKILPAILU

9.19.2.1

Alkamisaika
Alkukilpailun alkamisaika tulee ilmoittaa virallisessa kilpailuohjelmassa.

9.19.2.2

Eräjako
Eräjako tulee suorittaa arpomalla. Joukkueen molemmat urheilijat tulee erässä ampua peräkkäin, mies
ensin ja nainen sitten. Kaksi saman maan joukkuetta ei saa arpoa samaan erään.
SAL: kommentti: SAL:n alaisissa kilpailuissa tulee mahdollisuuksien mukaan seurajoukkueiden osalta
noudattaa samaa menettelyä.

9.19.2.3

Urheilijoiden keskustelu
Joukkueen jäsenet saavat keskustella keskenään ammuttuaan kiekkonsa, ennen kuin siirtyvät seuraavalle
ampumapaikalle edellyttäen, ettei tämä häiritse muita urheilijoita.

9.19.2.4

Karsinta
Joukkueen molemmat urheilijat ampuvat kummatkin kolme 25 kiekon kierrosta. Yhteensä 75 kiekkoa per
urheilija (150 kiekkoa joukkueelle). Karsinnassa käytetään sääntöä 9.8.

9.19.2.5

Joukkuesijoitukset
Joukkuesijoitukset määräytyvät joukkueen molempien urheilijoiden yhteenlasketun tuloksen perusteella.

9.16.2.6

Alkukilpailun pudotusammunta
Tasatulokset sijoista 1 ... 6 ja/tai paikasta finaalissa ratkotaan pudotusammunnalla (kts myös 9.19.1.7).
Kaikki muut tasatulokset ratkaistaan Count Back-säännöllä (9.15.1.2) joukkueenjäsenten yhteenlaskettuun
tulokseen.

9.19.2.7

Valikoituminen finaaliin
Sen jälkeen kun alkukilpailun tulokset on ratkaistu, ml. mahdolliset pudotusammunnat, jatkavat kuusi parasta joukkuetta finaaliin. Joukkueet saavat uudet selkänumerot, jotka vastaavat niiden ampumajärjestystä
finaalissa. Selkänumeroiden on noudatettava oheisen kuvan formaattia. Se joukkueenjäsen, joka ampuu
ensin pitää valkoista selkänumeroa. Joukkueenjäsen, joka ampuu toisena, pitää mustaa selkänumeroa.

9.19.3

FINAALI

9.19.3.1

Alkamisaika
Finaalin alkamisaika on ilmoitettava virallisessa kilpailuohjelmassa. Finaali ammutaan finaaliradalla.

9.19.3.2

Finaalin toimitsijat
Parikilpailun finaali johdetaan ja valvotaan säännön 9.18.2.7 mukaisesti.

9.19.3.3

Joukkueiden ilmoittautuminen
Finaaliin selviytyneiden joukkueiden tulee ilmoittautua patruunatarkastusta varten viimeistään 30 minuuttia
ennen finaalin ilmoitettua alkamisaikaa. Juryn on suoritettava patruuna- ja varustetarkastukset ilmoittautumisajan puitteissa. Urheilijoiden on ilmoittauduttava finaalia varten viimeistään 15 minuuttia ennen finaalin
alkua. Joukkue rangaistaan yhden pisteen vähennyksellä ensimmäisestä osumasta mikäli joukkueen patruunat ei tuoda tarkastukseen viimeistään 30 minuuttia ennen finaalin alkua tai mikäli joukkueen jäsen ei
ilmoittaudu viimeistään 15 minuuttia ennen finaalin alkua.

9.19.3.4

Koelaukaukset ja näytekiekot
Ennen finaalin alkua tulee kiekot näyttää ja urheilijoiden sallitaan ampua koelaukaukset.

9.19.3.5

Finaalin menettely
Finaalissa ammutaan kuhunkin kiekkoon vain yksi laukaus (kts. 9.15.5.2.c). Joukkueen valmentaja päättää
kumpi urheilija ampuu ensin (mies vai nainen). Joukkueiden ne urheilijat, jota ampuvat ensin asettuvat paikoille 1 ... 6 selkänumerojärjestyksessä. Joukkueen toinen urheilija siirtyy istumaan valmentajansa viereen
kilpailualuen vasemmalla tai oikealla puolella. Urheilijat, jotka aloittavat kilpailun ampuvat vuorollaan viisi
(5) kiekkoa normaalissa trapin rotaatiossa. Tämän jälkeen on lyhyt tauko, jonka aikana toisena ampuvat
urheilijat siirtyvät ampumapaikoilleen ja ampuvat vuorostaan viisi kiekkoa.
Kuuluttaja kertoo tilanteesta joka vaihdon yhteydessä. Ammunta jatkuu vuorotellen kunnes kukin joukkue
on ampunut 25 kiekkoa (2 vasenta, 2 oikeaa ja 1 suora kiekko joka ampumapaikalta). Ensiksi ampuvat
urheilijat ampuvat 15 kiekkoa (kolme kävelyä) ja toisena ampuvat urheilijat 10 kiekkoa (kaksi kävelyä).

9.19.3.6

Kuudennen sijan pudotus
Kun kaikki joukkueet ovat ampuneet 25 kiekkoa, putoaa se joukkue jatkosta, jolla on huonoin tulos ja saa
sijaluvun 6. Jos kuudennesta sijasta on tasatulos, putoaa se joukkue, jolla on huonoin sijoitus peruskilpailussa (suurin selkänumero).
Finaali jatkuu ja urheilijat, jotka ampuvat toisina ampuvat viisi (5) kiekkoa.

9.19.3.7

Viidennen sijan pudotus
Sen jälkeen kun jäljellä olevat joukkueet ovat ampuneet 30 kiekkoa putoaa joukkue, jolla on huonoin tulos
ja saa sijan 5. Jos viidennestä sijasta on tasatulos, putoaa se joukkue, jolla on huonoin sijoitus peruskilpailussa (suurin selkänumero). Finaali jatkuu ja urheilijat, jotka ampuvat ensin ampuvat 5 kiekkoa.

9.19.3.8

Neljännen sijan pudotus
Sen jälkeen kun jäljellä olevat joukkueet ovat ampuneet 35 kiekkoa putoaa joukkue, jolla on huonoin tulos
ja saa sijan 4. Jos neljännestä sijasta on tasatulos, putoaa se joukkue, jolla on huonoin sijoitus peruskilpailussa (suurin selkänumero). Finaali jatkuu ja urheilijat, jotka ampuvat toisina ampuvat 5 kiekkoa.

9.19.3.9

Kolmannen sijan pudotus
Sen jälkeen kun jäljellä olevat joukkueet ovat ampuneet 40 kiekkoa putoaa joukkue, jolla on huonoin tulos
ja saa sijan 3. Jos kolmannesta sijasta on tasatulos, putoaa se joukkue, jolla on huonoin sijoitus peruskilpailussa (suurin selkänumero). Finaali jatkuu ja urheilijat, jotka ampuvat ensin ampuvat 5 kiekkoa jonka
jälkeen urheilijat, jotka ampuvat toisina ampuvat 5 kiekkoa.

9.19.3.10

Kullan ja hopean ratkeaminen
Kun kaksi jäljellä olevat joukkueet ovat ampuneet 50 kiekkoa ratkeaa 1. ja 2. sija. (kulta- ja hopeamitali).
Tasatulos ratkotaan pudotusammunnalla säännön 9.19.1.8 mukaisesti.

9.19.3.11

Pudotusvaiheen menettely
Kunkin pudotusvaiheen jälkeen joukkueet jatkavat omilta paikoiltaan. Viiden kiekon kävely kohdassa
9.19.3.7, 8 ja 9 koostuu kahdesta vasen kiekosta, kahdesta oikeasta kiekosta ja yhdestä suorasta kiekosta
satunnaisesta järjestyksessä kullekin joukkueelle. 10 kiekon osuus kohdassa 9.19.3.9 koostuu neljästä vasen kiekosta, neljästä oikeasta kiekosta ja kahdesta suorasta kiekosta kullekin joukkueelle satunnaisessa
järjestyksessä. 25 kiekkoa kohdasta 9.19.3.7 kohtaan 9.19.3.10 tulee koostua kahdesta vasen kiekosta,
kahdesta oikeasta kiekosta ja yhdestä suorasta kiekosta jokaiselta viideltä ampumapaikalta kullekin joukkueelle. Kaikki kiekkojen heittojärjestykset tulee olla samat kuin trapin henkilökohtaisessa formaatissa
(sääntö 9.18.3.1.a ... h)

9.19.3.12

Voittajajoukkueiden julistaminen
Kun kulta- ja hopeamitalit ovat ratkenneet, tulee juryn jäsen koota kaikki kolme mitalijoukkuetta ampumaalueelle ja kuuluttaja kertoo mikä joukkue on voittanut pronssia, mikä hopeaa ja mikä kultaa.

