
 

SAKO LuotiCompak 2020 -kilpailun säännöt 

Kilpailussa on neljä eri osakilpailua, joihin otetaan maksimissaan 50 osallistujaa/ kilpailu. Kilpailijat 

otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kunkin osakilpailun kymmenen parasta kutsutaan finaaliin 

Lopen ampumaradalle 5.9.2020. Finaalin voittajalle palkintona on Tikka Tx1 pienoiskivääri. 

Turvallisuusohjeet kerrotaan osallistujille ennen varsinaista kilpailua (mm. ammunnan kulku, 

aseen lataaminen, kuinka ampumapaikalla tulee käyttäytyä jne.). Ampujilla tulee olla mukanaan 

omat ampujanlasit sekä kuulosuojaimet ja niitä on käytettävä ammunnan aikana. Aikaa 

perehdytykseen on varattu puoli tuntia, jonka jälkeen varsinaisessa ammunnassa menee toinen 

puoli tuntia. Kun olet varannut oman ampuma-ajan, niin tule silloin ampumapaikalle, että ehdimme 

kertoa kisan kulun ja turvallisuusohjeet yhdellä kerralla koko erän ampujille. 

Kilpailuaseen on oltava .22 lr kaliiperin pienoiskivääri ja siinä on käytettävä subsonic tai standard 

velocity -luokan patruunoita (max. lähtönopeus 350 m/s). Maalilaite ei kestä high velocity -

patruunoita. Ase voi olla itselataava tai lippaallinen kertatuli (lipas on hyvä olla, sillä lajissa 

ammutaan ns. tuplia). Kilpailun voi ampua omalla aseella ja patruunoilla tai SAKOn aseilla ja 

patruunoilla. SAKOn aseet on kohdistettu valmiiksi ja niillä ei ole mahdollisuutta ampua ns. omaa 

kohdistusta, joten varmin ratkaisu on tuoda oma, itse kohdistettu ase sekä patruunat. Patruunoita 

kannattaa varata vähintään 50 kpl. 

Ampumamatkat kisassa ovat välillä 15 - 50 metriä. Maalien osuma-alueen koko on välillä 25 – 

100 millimetriä. Pienin maali ammutaan makuulta 50 metrin päähän, joten voi olla hyvä kohdistaa 

ase tälle matkalle. Lähempänä olevat maalit ovat suurempia, joten pieni ero lentoradasta ei silloin 

haittaa. 

Maalilaite reagoi osumasta niin, että osuttaessa osuma-alueelle punainen lippu nousee pystyyn 

osuman merkiksi. Epäselvissä tapauksissa laukaus voidaan ratamestarin päätöksellä uusia. 

Ampumapaikkoja on viisi ja kultakin paikalta ammutaan viisi laukausta (kolme yksittäistä ja yksi 

ns. tupla). Ampuma-asennot on määrätty paikkakohtaisesti. Ts. paikalta voidaan ampua vapaalta, 

keppituelta, istualtaan tai makuulta. Ampumakepit ja reppujakkarat ovat paikalla järjestäjän 

puolesta, joten älä tuo omia paikalle. Jos ampumapaikalla on esimerkiksi ampumakeppi, niin sitä 

saa käyttää tai olla käyttämättä. Jos sinulla on aseessasi matala pibodi, jota haluat käyttää 

makuuammunnassa, niin se on mahdollista. Sen käyttäminen ei saa kuitenkaan viivästyttää kisan 

kulkua, sillä erät ovat tiukkaan kellotettuja. Makuuampujille on varattu järjestäjän puolesta myös 

hiekkapussi. 

Mahdollisissa asehäiriöissä, laukeamattomissa patruunoissa tai muissa epäselvissä tilanteissa 

voidaan laukaus ratamestarin päätöksellä uusia. 

LuotiCompak järjestetään kisamuodossa nyt ensimmäistä kertaa, joten osallistujia kehoitetaan 

osallistumaan siihen pioneerihengessä ja hyvällä asenteella. Kilpailussa ei ole jurya eikä 

protestimahdollisuutta. 

 

Alla vielä listattuna ampumapaikat ja kunkin ampumapaikan ammunnan kulku. 

 

 

 

 



1. paikka 

Ampuma-asento pysty (ei tukea) 

A   

C   

C   

A+A 
 

 

Hyökkäävä karhu, matka 30 -15 metriä,  

maalin koko 100 mm 

 

liikkuva peura, vasemmalta oikealle,  

matka 30 metriä, maalin koko 100 mm 

maalin koko 100 mm 

liikkuva peura, oikealta vasemmalle,  

matka 30 metriä, maalin koko 100 mm 

maalin koko 100 mm 

karhu, 30 metriä, maalin koko 100 mm 

ja laukauksesta kohti tuleva karhu, matka  

30 -15 metriä, maalin koko 100 mm 



2.paikka 

Ampuma-asento pysty (yksijalkainen keppi) 

B   

E   

D 5 sek  

C+C 
 

 

Peura, matka 50 

metriä, maalin koko 

100 mm 

Supikoira, matka 50 metriä,  

maalin koko 75 mm 

maalin koko 100 mm 

Villisika, maali 5 sekuntia näkyvissä,  

matka 40 metriä, maalin koko 75 mm 

maalin koko 100 mm 

liikkuva peura, vasemmalta oikealle ja 

oikealta vasemmalle (ei taukoa)  

matka 30 metriä, maalin koko 100 mm 

 



3.paikka 

Ampuma-asento pysty (kolmijalkainen keppi) 

D  

E 5 sek  

F  

F+E5 sek  
 

 

Villisika, matka 40 metriä, 

maalin koko 75 mm 

Supikoira, maali 5 sekuntia näkyvissä, 

matka 50 metriä, maalin koko 75 mm 

Kettu, matka 50 metriä, 

maalin koko 50 mm 

Kettu, matka 50 metriä, 

maalin koko 50 mm ja 

laukauksesta supikoira, maali 

näkyvissä 5 sekuntia, matka 

50 metriä, maalin koko 75 

mm 

 

 



 

4.paikka 

Ampuma-asento, istuma (vapaa, yksi- tai kaksijalkainen keppi) 

F  

E5 sek   

F5 sek  

C+D5 sek  
 

Kettu, matka 50 metriä, 

maalin koko 50 mm 

 

Supikoira, maali 5 sekuntia näkyvissä,  

matka 50 metriä, maalin koko 75 mm 

Kettu, maali näkyvissä 5 sekuntia,  

matka 50 metriä, maalin koko 50 mm 

Liikkuva peura, vasemmalta 

oikealle, matka 30 metriä,  

maalin koko 100 mm ja  

laukauksesta villisika, maali 

näkyvissä 5 sekuntia, matka 

40 metriä, maalin koko 75 mm 

mmmmmm 

 



5.paikka 

Ampuma-asento, makuu (hiekkapussi, reppu tms.) 

E5 sek   

F5 sek  

G 

G+F5 sek  
 

Metso, matka 50 metriä, 

maalin koko 25 mm 

Metso, matka 50 metriä,  

maalin koko 25 mm ja  

laukauksesta kettu, maali 

näkyvissä 5 sekuntia, matka 50 

metriä, maalin koko 50 mm 

 

 

 

 

Supikoira, maali 5 sekuntia näkyvissä,  

matka 50 metriä, maalin koko 75 mm 

Kettu, maali näkyvissä 5 sekuntia, matka 

50 metriä, maalin koko 50 mm 


