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Suomenkielinen käännös Classic Old Western Society of Finland ry ja SASS Finland ry.
Alkuperäisteksti löytyy netistä osoitteesta sassnet.com
Sivujako tässä käännöksessä on mahdollisimman sama kuin alkuperäistekstissä
(jos lukija haluaa katsoa miten joku kohta on sanottu alkuperäiskielellä).
HUOM! Näissä säännöissä termi ”TUOMARI” tai ”RATATUOMARI” viittaa aina ajanottajana
toimivaan toimitsijaan, joka on samalla ylin toimitsija ampumatehtävän aikana. Termi
”TOIMITSIJA” tai ”RATATOIMITSIJA” viittaa yleisesti sekä tuomariin, että kaikkiin muihin tässä
esiteltävissä eri tehtävissä toimiviin henkilöihin. (Suom. huom.)

Johdanto
Tämän kurssin sisältö ja muoto on muovautunut monen vuoden kilpailujen myötä ja eri
kilpailujen yhdenmukaisuuden tarpeesta. Ampujat kaikissa SASSin kilpailuissa hyötyvät
tämän kurssin antamasta yhdenmukaisuudesta. Kurssimateriaali on suunniteltu
selventämään ja helpottamaan Ampujan Käsikirjan tulkintaa. Jokainen SASS yhteistyö
yhdistys saa kopioida ja käyttää tätä materiaalia SASS Range Operations
ohjelmassaan.
SASS rohkaisee mahdollisimman laajaan tämän materiaalin levittämiseen jäsenistölle.
Ne jäsenet, jotka saavat tämän koulutuksen kouluttajalta, joka on virallinen SASS
Range Officer kouluttaja (musta merkki), saa keltaisen SASS pinssin todisteena
hyväksytystä kurssin suorittamisesta.
Yhdenmukaisuus on tärkeää – epämääräiset säännöt ja harmaat alueet
aiheuttavat pahaa mieltä, väärinymmärryksiä ja väittelyitä.
Tämän kurssin tarkoituksena on taata turvallisuus ja yhtenevät käytännöt kaikkialla
Suomessa ammuttavissa Cowboy Ammuntakilpailuissa, riippumatta siitä, minkä
kokoisesta ja tasoisesta kilpailusta on kyse. Jokainen SASS kilpailija, joka tulee rataalueelle, on turvallisuusvalvoja, vastuussa omasta ja muiden radalla olijoiden
turvallisuudesta. Kaikkien kilpailijoiden tulisi kyetä toimia erilaisissa toimitsija-tehtävissä,
saatuaan kyseiseen kilpailuun liittyvät yksityiskohtaiset tiedot radoista ja tehtävistä.
Possen vetäjän (Posse Leader) tehtäviin kuuluu varmistaa kilpailijaryhmän (posse)
tehokas, turvallinen ja tasapuolinen toiminta, sekä sen sujuva ohjaaminen tehtävältä
toiselle. Jokaisen lajia harjoittavan yhdistyksen tulee kyetä nimeämään kilpailuihin
riittävän pätevät, kokeneet, henkisesti kehittyneet ja arvostelukykyiset toimitsijat.
Seuraavassa esitettyjen tietojen ja oppien noudattaminen takaa kilpailijoiden
johdonmukaisen kohtelun, ottivatpa he osaa lajin kilpailuihin missä päin maata tahansa.
On tärkeää että samanlaisesta ”töppäyksestä” saa samanlaisen sanktion, kilpailtiinpa
missä tahansa. On tärkeää, että pistelasku, käytettävät aseet ja muut varusteet ovat
samanlaiset, vertailukelpoiset ja sääntöjenmukaiset joka paikassa.
Kaikkien toimitsijoiden tulee tuntea ja ymmärtää uusin versio Cowboy Ampujan
käsikirjasta, sekä olla tietoisia mahdollisista sääntömuutoksista ja uusista tulkinnoista.
On suositeltavaa, että kaikki Posse Leaderit olisivat suorittaneet tämän kurssin.
Joulukuun 7. 2003 tuli vaatimukseksi henkilöille, jotka toimivat Territorial Governorin
tehtävissä, tämän kurssin ja Range Officer Training kurssin suorittaminen. Meidän tulee
pitää mielessä mihin tarkoitukseen aseet on tehty ja muistaa, että ne voivat olla
tappavia, ellei niitä käsitellä oikein ja turvallisesti.
Kaikkia aseita tulee aina käsitellä, kuten ne olisivat ladattuja ja ampumavalmiina.
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PELIN HENKI (SPIRIT OF THE GAME)
Hyvä urheilijamaisuus kuvaa parhaiten pelin henkeä (the Spirit of the Game).
Tehtäväsuunnittelussa ja tuomaritoiminnassa on niin kilpailun johtajan kuin
toimitsijoidenkin muistettava, että lajin eräänä tärkeimpänä päämääränä on kilpailun
ohessa turvallinen ja nautittava sosiaalinen tapahtuma osallistujille. Toimitsijoiden
täytyy olla ammattimaisia, kohteliaita ja ystävällisiä. Ratojen suunnittelussa tulee
nojautua lajin käsikirjaan ja tuomaritoiminnassa sitä tulee noudattaa tasapuolisesti ja
tarkasti. Säännöt on laadittu ja niitä on testattu pitkällä aikavälillä ja ne takaavat hyvän
turvallisuuden ja tasapuolisuuden. Tämä kurssi opettaa ymmärtämään, tulkitsemaan ja
soveltamaan sääntöjä oikein ja tasapuolisesti.
Tämän perus turvakurssin suorittaminen osoittaa sitoutumisesi lajiin ja todistaa
halukkuutesi olla apuna, missä tahansa ryhmässäsi (posse) sitä tarvitaan.
Koska tarkoituksena on turvallisen ja hauskan ampumatapahtuman tarjoaminen alan
harrastajille, voidaan kuka tahansa osallistuja tai toimitsija törkeän kielenkäytön tai
uhkailevan tai muuten sopimattoman käyttäytymisen takia hylätä kilpailusta ja
kilpailunjohtajan päätöksellä poistaa kilpailupaikalta.
VÄÄRÄ SUORITUSTAPA
Väärä suoritustapa tarkoittaa sitä, että ampuja tahallisesti tai tietoisesti rikkoo
tehtäväkuvauksessa annettuja ohjeita saavuttaakseen kilpailullista etua. Esimerkiksi
ampuja jättää jonkin tehtäväkuvauksessa määrätyn toiminnon suorittamatta, koska siitä
seuraava aikarangaistus on pienempi, kuin mitä tehtäväkuvauksen mukainen suoritus
veisi aikaa. Väärää suoritustapaa sovelletaan vain tilanteissa, joissa ei ammuta, kuten
esim. lassonheitto ”härän” kaulaan, dynamiittipötkön heitto tai muuten poikkeaa
tehtävänkuvaukseen kirjoitetusta suoritustavasta. Aikarangaistus tällaisesta
menettelystä on 30 sekuntia väärästä suoritustavasta / Spirit of the Game - rikkeestä.
Aikarangaistus lisätään kaikkien muiden ohilaukauksista ja muista virheistä annettujen
aikarangaistuksien päälle.
TURVAOHJEET (ENSIMMÄISEKSI, VIIMEISEKSI JA AINA)
Kaikki kilpailijat ovat Turvallisuus Valvojia (Safety Officers).
Aina aseiden kanssa toimittaessa, niin tässäkin lajissa, on olemassa mahdollisuus
vahingon syntyyn. Kuitenkin SASS kilpailujen historiassa ei ole vakavia
onnettomuuksia.
Kaikkien kilpailuun osallistujien tulee omalta osaltaan toimia ”turvallisuus valvojana”.
Kaikkien ampujien ensisijaisena vastuuna on oma turvallinen käyttäytyminen ja
toissijaisena tehtävänä huomioida myös muiden ampujien turvallisuuteen liittyvät
virheet.
Toimitsijoiden ja ampujien tulee välittömästi reagoida turvallisuutta vaarantavaan
toimintaan ja seikka on välittömästi korjattava, eikä saa toistua. Mikäli kilpailija esittää
minkäänlaista vastustusta korjata häntä koskeva turvallisuusasia, voidaan tämän
odottaa johtavan kyseisen kilpailijan poistamiseen rata-alueelta.
Vaikka kaikki kilpailijat ovat osaltaan tuvallisuus valvojia, ovat tässä mainitut Posse- ja
Kilpailutoimitsijat AINOITA, jotka tuomaroivat kilpailijoita, olivatpa nämä suorituspaikalla
tai sen ulkopuolella.
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RATATOIMITSIJAT (RANGE OFFICERS)
Toimitsijakoulutuksen tavoitteena on luoda lajiin (Cowboy Action Shooting™) päteviä,
tiukkoja, reiluja ja oikeudenmukaisia toimitsijoita kilpailun statuksesta riippumatta.
Ratatoimitsijoiden tulee kyetä toimimaan missä tahansa tehtävässä possessa.
Ratatuomarin (the Chief Range Officer) pääsääntöinen tehtävä on johdattaa kilpailija
turvallisesti tehtävän alusta loppuun ja hän on ehdoton auktoriteetti kaikissa ase- ja
ampumaturvallisuuteen liittyvissä asioissa, aina ja kaikkialla.
Toimitsijan motto: TOIMITSIJAN TEHTÄVÄ ON JOHDATTAA
AMPUJA TURVALLISESTI SUORITUKSEN ALUSTA LOPPUUN.
Toimitsijan kaksi tärkeintä asiaa tehtäväalueella ovat avustaminen ja turvallisuus.
Tarkastellaan näitä kahta sanaa erikseen ja kuinka ne vaikuttavat kunkin toimintaan ja
asenteeseen.
JOHDATTAMINEN (AVUSTAMINEN)
Kuten jo aiemmin on mainittu, toimitsijat johdattavat kilpailijoita. Huomaat, että sanaa
”rangaistus” käytetään hyvin säästeliäästi, mutta sanaa johdattaa ei. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei sanktioita jaettaisi silloin kun ne ovat tarpeen, mutta se EI
ole tuomarin pääasiallinen tehtävä. Toimitsijat ovat estämässä turvallisuusrikkeet jo
ennen niiden syntyä.
Kilpailijan johdattamisessa voi olla eri muotoja. Eräitä tärkeimpiä ovat:
TIEDOTTAMINEN. Paras tapa avustaa kilpailijaa on antaa yhdenmukaiset
mahdollisimman täydelliset tiedot tehtäväsuorituksesta, kuten aloitusasento,
aloituspaikka, kunkin aseen patruunamäärät, aseiden sijoittaminen tehtävässä, ja
koko tehtävän tarkoitus ja suoritustapa. Suurin osa tehtävän suoritukseen liittyvästä
perustietoudesta käy ilmi tehtäväkuvauksesta, mutta jotkut pikkuseikat eivät.
Esimerkiksi ampujan tiedossa on, että suoritus alkaa tuolissa istuen mutta ei
välttämättä ole mainittu, että kukin saa asettaa tuolin itselleen parhaiten sopivaksi.
OLE JOHDONMUKAINEN siinä mitä ja miten sanot asioita. VAIN YKSI JA
SAMA TOIMITSIJA antaa kyseisen radan tehtäväkuvauksen ja vastaa
kyseisestä tehtävästä esitettyihin kysymyksiin, näin tehtäväkuvaus ja
vastaukset ovat aina samanlaiset kaikille kilpailijoille. Kaikkien ryhmien tulee
saada samanlainen tehtäväkuvaus. Anna tehtäväkuvaus ja tiedot lukemalla
ne aina paperilta, osasitpa ne ulkoa tai et.
AMPUJAN VALMIUS. Toinen hyvä keino avustaa kilpailijaa on tarkistaa ampujan
valmius visuaalisesti ennen suoritusta. Toisin sanoin katso, että kilpailijalla on
kaikki tarpeellinen varustus tehtävän täydelliseen suorittamiseen. Esimerkiksi, jos
ampujalla tulisi olla haulikonpatruunoita vyössään, mutta et näe niitä, kysy missä ne
ovat. Tarkasta myös ampujan turvavälineet, kaikki tiedämme miten
”mieltäylentävää” on ampua ensimmäinen kilpalaukaus ja huomata että korvatulpat
eivät ole paikoillaan.
ARVIOI. Arvioi ampujan vireystila. Jotkut kilpailijat ovat huomattavan hermostuneita
ennen tehtävän aloitusta. Vaikka kilpailija olisi kokenutkin, on adrenaliinin vaikutus
voimakasta ja saattaa aiheuttaa voimakasta reagointia ennen aloitusta.
Hermostunut kilpailija voi olla vaaraksi itselleen ja muille, joten voi olla tärkeää
kiinnittää huomiota kilpailijaan, joka mahdollisesti vapisee voimakkaasti, puhuu
epäselvästi tai on poissaolevan tuntuinen, eikä tiedosta tehtäväkuvauksen
vaatimuksia.
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Voi olla paikallaan kehottaa ampujaa istumaan hetkeksi rauhoittumaan ja siirtää
hänen ampumavuoroaan tuonnemmaksi.
ENNAKOI. Ajanmittaan kokemuksen kasvaessa opit ennakoimaan kilpailijan
tulevat liikkeet. Jos voit ennakoida kilpailijan seuraavan liikkeen, voit ehkä estää
häntä saamasta turhia virhepisteitä tai tekemästä jonkin turvallisuutta vaarantavan
toiminnon. Näin toimii todella hyvä ratatuomari.
ASENNE. Parhailla ratatuomareilla on paras asenne. Jos pystyt toimimaan
tehtävässäsi tehokkaasti ja samalla nauttimaan siitä, on yleensä myös kilpailijoilla
hyvä ”kisafiilis” ja hauskaa. Kanssakäyminen kilpailijoiden kanssa on helpompaa ja
ryhmä toimii tehokkaammin. Muista, että sinun asenteesi heijastuu koko kilpailun
ilmapiiriin.
AVUSTAMINEN. Tämä on suorin ja kantaa ottavin tapa ohjata kilpailijaa
tehtäväsuorituksen aikana. Ratatuomarin (the Chief Range Officer) tulee avustaa
vain kun kilpailija tuntuu olevan todella hukassa tehtävän suorituksessa, kun
kilpailija on laittamassa pois asetta lukko suljettuna tai aikoo ampua väärää taulua.
Kuitenkaan ei ole tarkoitus että ”ammut tehtävän” kilpailijan puolesta, auttaen häntä
jokaisessa pikkuseikassa, ja jotkut kilpailijat eivät saata pitää tehtävään
sekaantumisesta laisinkaan. On hyvä selvittää, onko POSSESSA ampujia jotka
eivät halua tulla avustetuiksi. Asiallinen avustaminen ei kuitenkaan ole tuomarin
osalta tapahtuvaa kilpailijan häirintää eikä näin ollen KOSKAAN ole hyväksyttävä
syy uusinta suoritukseen. Väärä avustaminen joka joko estää ampujan etenemistä
tai johtaa virheelliseen suoritukseen voi olla peruste uusintaan.
TURVALLISUUS
Kun puhutaan ampujan avustamisesta tehtävässä turvalliseen suoritukseen,
tarkoitetaan ”Ilman tapaturmaa”. Vahinko tai tapaturma joka voi aiheuttaa vahinkoa voi
vaarantaa kenet tahansa radalla olijan, useimmiten kuitenkin toimitsijat. Siksi on
tärkeää tehdä kaikki mahdollinen tällaisten vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Miten se
on mahdollista?
1. RATOJEN TOTETUTUS. Jotkut ratojen totutukset saattavat olla vaarallisia ja niitä
tulisi välttää tai ne tulee muuttaa. Esimerkki: Kilpailija lähtee liikkeelle ampumapaikasta
ja joutuu liikkumaan katsojia kohti ennen revolverin kotelosta vetoa. Jos kilpailija vetää
aseen liian aikaisin, osoittaa hän helposti katsojia aseella. Ratkaisu: Joko revolveri
asetetaan valmiiksi seuraavaan ampumapaikkaan, jolloin siihen ei pääse käsiksi ennen
kuin sen voi tehdä turvallisesti tai muutetaan tehtäväkuvausta siten, että ei jouduta
liikkumaan radalla väärään suuntaan.
Voit aina kieltäytyä ammuttamasta vaarallista tehtävää. Vaadi tehtävän
muuttamista turvalliseksi ennen sen aloittamista.
2. ENNAKOI. Jos jälleen voit ennakoida ampujan tulevat liikkeet, saatat kyetä estämään
vaarallisen suoritustavan. Tämä ei tarkoita sitä, että sinun tulisi itse vaarantaa itsesi
kyetäksesi estämään vaarallisen toiminnan, vaan saatat pystyä estämään sen
pelkästään varoittamalla tai viimekädessä esimerkiksi suuntaamalla vaaralliseen
suuntaan osoittavan aseen turvalliseen suuntaan kädelläsi
3. KATSO ASETTA. Monikaan ratatuomari ei tiedä minne hänen tulisi suorituksen
aikana suunnata katseensa. Usein ratatuomarin näkee tarkkailevan pelkästään osumia
tai katselevan aivan muualle kuin ampujan suuntaan. Jotta todella kykenisit
ennakoimaan ampujan tulevat liikkeet, tarkkaile asetta.
Katsomalla asetta pystyt yleensä sanomaan sen, mihin tauluun ase osoittaa. Tämä on
tärkeää jos tehtävässä on tauluilla määrätty ampumajärjestys.
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Tarkkailemalla asetta erotat myös vajaatehoiset lataukset, joista voi jäädä luoti
piippuun, varoittaa ampujaa, jos tämä lähestyy 170 asteen rajaa, tai pysäyttää ampujan,
jos esimerkiksi aseessa on vaarantavia ongelmia.
4. PYSY KÄDENMITAN PÄÄSSÄ Kyetäkseen estämään vaarantavan toiminnon,
ratatuomarin (Chief Range Officer) on oltava kosketusetäisyydellä kilpailijaan.
ratatuomarin oikea sijainti kilpailijaan nähden on tämän takana, ampumakäden puolella.
Toisin sanoen, jos ampuja ampuu oikealla kädellä, ratatuomarin paikka on kädenmitan
päässä takaoikealla. Näin voit nähdä ampujan aseenkäsittelyn voimakkaammalla
kädellä. ÄLÄ KOSKAAN päästä kilpailijaa liian etäälle.
Kun olet juossut viiden – kuuden kilpailijan perässä, alat väsyä tai laiskistua mutta
muista, jos kilpailija tekee turvallisuutta vaarantavan teon, kuten rikkoo 170 asteen
linjaa, et pysty estämään sitä mikäli olet liian kaukana. Jos olet enemmän kuin metrin
päässä ampujasta et enää välttämättä näe asetta. Jos alat väsyä, vaihtakaa
ratatuomaria.
Tässä vain muutamia käytännön keinoja toimitsijoiden varmistaa ammunnan
turvallisuus.
TOIMITSIJAN ASENNE
1. Ole huomaavainen kanssakilpailijoitasi kohtaan. Älä ole yli-innokas tehtävässäsi.
2. Ole aina tiukka mutta reilu.
3. Kun joudut antamaan rangaistuksen, älä anna kilpailijan johdatella itseäsi. Pysy
kannassasi mutta ole asiallinen.
4. Älä ole ”tiukkapipo”.
5. Ole avulias kilpailijoita kohtaan – opettele erottamaan kokeneet ja kokemattomat,
epävarmat kilpailijat – näet sen yleensä käytöksestä. Jos kokenut kilpailija tarvitsee
jotain tietoa, hän yleensä kysyy sitä. Jos kokemattomammat kilpailijat tarvitsevat
apua tai opastusta, anna heille kaikki tarvittava apu. Tarkkaile erityisesti
kokemattomien ampujien toimia – lataamisesta aseiden tyhjentämiseen.
6. Nojaudu aina käsikirjaan tehdessäsi sääntöihin pohjautuvia ratkaisuja, älä koeta
muistella niitä ulkoa, voit olla väärässä. Sovella sääntöjä siten kuin ne on kirjoitettu,
ei siten, kuin luulet niiden tarkoittavan. RO I ja RO II tarjoavat tulkintoja ja
selvennyksiä sääntöihin ja viittauksia toimintatapoihin Ampujan käsikirjaan, joka voi
auttaa tekemään oikean päätöksen.
7. Puutu rikkeisiin ja pysy kannassasi! Joskus on kuitenkin kompromissin paikka.
Mikäli sääntö ja toiminta ovat ristiriidassa, saatat joskus joutua antamaan periksi lajin
hengessä. Jos näin käy, niin älä ota siitä turhia paineita, vaan tuomitse ampujan
eduksi.
8. Älä koskaan anna kilpailijan kerjätä, vaatia tai kinata itsesi tai muiden toimitsijoiden
kanssa. Ole tiukka mutta reilu, mutta jos kilpailija ei anna periksi, älä alennu
kinasteluun, tämä on ampumaurheilua ei tennistä. Kuumenevat tunteet
ampumakilpailussa eivät ole hyvästä. Saata kaikki epäasiallinen käyttäytyminen
välittömästi ratamestarin (Range Master) tai kilpailunjohtajan (Match Director)
tietoon.
9. Lue sääntöjä aina kilpailijan näkökulmasta / eduksi.
10. Epäselvissä tapauksissa tuomitse aina ampujan hyväksi.
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KILPAILUTOIMINNOT JA TERMISTÖ
Kaikki alla luetellut tehtävät ovat ratatoimitsijoita (toimitsijoita, Range Officer).
Ajanottolaitetta eli Timeria käyttävä toimitsija (Timer Operator) on ylimpänä toimitsijana
ratatuomari (Tuomari, Chief Range Officer) ampumasuorituksen aikana.
1. Kilpailun johtaja (Match Director) vastaa kilpailusta kokonaisuudessaan ja hänen
tehtävänään on varmistaa, että kaikilla kilpailupaikoilla on pätevät toimitsijat.
2. Ratamestari (Range Master) vastaa tehtävistä (stage) ja myös omalta osaltaan
varmistaa pätevien toimitsijoiden paikallaolon kaikilla tehtävillä. Ratamestari vastaa
siitä, että tehtävät on suunniteltu ja radat toteutettu turvallisesti niin kilpailijat, kuin
toimitsijatkin huomioiden.
3. Ryhmänvetäjä (Posse Marshal)
Ryhmänvetäjät eli Posse Marshallit eivät voi tehdä kaikkia toimitsijatehtäviä itse,
mutta he varmistavat, että kaikki tehtävät tulevat tehdyiksi seuraten sääntöjä ja
ohjeita. On suositeltavaa, että kaikki ryhmänvetäjät ovat suorittaneet tämän kurssin.
A) Vastaa ryhmästä (posse) ja asettaa tarpeen mukaan ryhmän jäsenistä
avustavia henkilöitä eri tehtäviin niin, että kukin tehtävä tulee suoritetuksi
tehokkaasti ja turvallisesti.
B) Ymmärtää kaikki ampumatehtävät, johtaa tehtävien läpikäyntiä ja vastaa
kaikkiin kysymyksiin ennen kunkin tehtävän aloitusta
C) Nimeää vähintään yhden apulaisen (Deputy), ellei tätä ole nimetty
aikaisemmin organisaatiosta.
4. Apulainen (Deputy)
A) Toimii ryhmänvetäjän sijaisena kun tämä on ampumassa tai muuten estynyt
tehtävistään.
B) Ryhmänvetäjän ja apulaisen tulee ampua riittävän eri aikaan, jotta
kummallakin on riittävästi valmistautumisaika.
5. Ajanottaja (Timer Operator, TO, Ratatuomari, Tuomari, Chief Range Officer)
A) On kyseisen ampumatehtävän (stage) ratatuomari (Chief Range Officer) ja
vastaa toiminnasta suoritusalueella ajanottajan tehtävää hoitaessaan.
B) Vastaa kolmen osumien tarkkaajan (Spotters) nimeämisestä. Olisi hyvä
merkitä osumien tarkkaajat esimerkiksi bandanalla tai merkkikepillä. Tämä
merkitsee osumien tarkkaajat ja pitää heidät tehtävässään kunnes antavat
merkin seuraavalle.
C) Ajanottajalla ei ole oikeutta hylätä osumien tarkkaajien huomioita
ohilaukauksista, mutta hän voi kysyä missä ohilaukaukset tulivat. Hänellä on
usein paras mahdollisuus nähdä piipun suunta ammunnan aikana, millä on
merkitystä laitaosumien tulkitsemisessa.
D) Huomioi kokemattomat kilpailijat ja tarpeen mukaan johdattaa
tehtäväsuoritusta turvallisesti. On koko ajan valmiina estämään kokemattoman
ampujan vaaraa aiheuttavat rikkeet.
E) Antaa kokeneemmille ampujille enemmän tilaa tehtävänsuoritukseen, koska
he yleensä liikkuvat todella nopeasti. Älä ole heidän tiellään tai he ”juoksevat
ylitsesi”
F) Valvoo, että kilpailija on oikeassa aloitusasennossa ja paikassa ennen
suorituksen alkua. Ei kuitenkaan pidetä vääränä aloitusasentona tai paikkana
jos tuomari sallii ampujan aloittaa, jos aseet ei ole oikein ladattu tai patruunoita
ei ole riittävästi mukana.
G) Ajanottajan ei pääsääntöisesti tulisi laskea ohilaukauksia, vaan tarkkailla
oikeaa suoritustapaa, oikeaa taulujen ampumajärjestystä ja turvarikkeitä, sekä
laskea ammuttuja laukauksia, jos mahdollista.
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Ajanottaja on kuitenkin useimman aikaa parhaassa asemassa laskemaan
osumat tai ohilaukaukset kyseenalaisissa tapauksissa.
H) Ajanottolaitetta tulee pitää sellaisessa asemassa ja asennossa että se
rekisteröi ainakin tehtävän viimeiset ammutut laukaukset. Tämä on erityisen
tärkeää, mikäli tehtävässä ammutaan viimeiseksi kiväärillä, mikä aina katsotaan
huonosti suunnitelluksi tehtäväksi, koska käsiasepatruunaa ampuvan kiväärin
laukausääni on sen verran heikko, että laite ei saata rekisteröidä ääntä, mikäli
sitä pidetään liian etäällä aseesta.
I) Kaikkien laukausten aikaa ei välttämättä ole tarpeen saada muistiin, viimeinen
laukaus on ajanoton kannalta ratkaiseva, mutta on kuitenkin parasta saada
mukaan niin monta laukausta kuin mahdollista mahdollisen asehäiriön varalta.
J) Suorituksen alettua ajanottaja seuraa ampujaa noin käsivarren mitan
etäisyydellä. Välittömästi viimeisen laukauksen jälkeen tulee todeta
suoritusaika ja ilmoittaa se ampujalle. Kaikki aseet, joissa on ampumattomia
panoksia tulee tyhjentää tehtäväalueella, jos mahdollista. Kun käsiaseet on
koteloitu ja pitkät aseet ovat lukot avattuna ja piiput turvalliseen suuntaan,
annetaan ampujalle lupa siirtyä tyhjennyspöydälle. Ajanottaja ilmoittaa ”Range
is clear” / ”Rata vapaa” ja ilmoittaa suoritusajan kirjurille. (Kirjuri toistaa ajan.)
K) Ajanottaja selvittää osumien tarkkaajilta (Spotters) ohilaukausten sekä
mahdollisten toiminta- ja muiden virheiden määrän ja ilmoittaa ne kirjurille ja
kilpailijalle kuuluvalla ja selvällä äänellä.
L) Ajanottajan velvollisuus on varmistaa, että vähintään kaksi kolmesta
spotterista on samaa mieltä ohilaukauksista. Ajanottajan tulee harkita
spottereiden näkemyksiä rangaistuksista ja/tai turvarikkeistä kuten myös omia
huomioitaan tehtävän aikana. Lopullisen päätöksen rangaistusten arvioinnista
tekee Ajanottaja.
M) Vain Ajanottaja tai järjestelijä kutsuu seuraavan ampujan suorituspaikalle.
6. Järjestelijä (Expediter, XP Officer)
A) Järjestelijä pitää huolen, että ryhmä pysyy aikataulussa kuluvalla
suorituspaikalla ja että se lähtee aikataulun mukaisesti seuraavalle paikalle.
B) Järjestelijän on huolehdittava siitä, että seuraava ampuja (”On-deck” shooter)
on aina valmistautuneena suoritukseensa, on tietoinen suoritustavasta, ja siirtyy
mahdollisimman nopeasti suorituspaikalle valmistautumaan ja asettamaan
aseet ja tarvittavat patruunat tehtäväkuvauksen mukaisesti.
C) Seuraavassa suuntaviivat järjestelijän toiminnalle:
1) Kun vuorossa oleva kilpailija on aloittanut suorituksensa, kutsuu
järjestelijä seuraavan ampujan latauspöydältä ”valmiusasemaan” (”Ondeck”).
2) Vuoroaan odottavalta ampujalta varmistetaan, että hän on selvillä
tehtävän suoritustavasta ja selvitetään, onko kilpailijalla vielä kysyttävää
suorituksesta seuraavilla kysymyksillä, sekä annetaan tarvittavaa lisätietoa:
 Oletko ymmärtänyt tehtävän?
 Onko sinulla kysyttävää tehtävästä?
3) Järjestelijän tulee välttää tarpeetonta keskustelua ja antaa kilpailijan
keskittyä rauhassa tulevaan suoritukseen.
4) Kun ampuja on valmis ja rata on vapaa, taulut on nostettu ja hylsyt
poimittu, (jos näin tehdään), antaa järjestelijä luvan kilpailijalle siirtyä
suoritusalueelle, asettamaan aseet radalle tehtävä kuvauksen mukaisesti ja
asettua välittömästi aloitusasentoon.
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5) Tämän jälkeen vastuu kilpailijasta siirtyy ratatuomarille (Chief Range
officer).
D) Joku ryhmän jäsenistä voi toimia järjestelijänä mutta paras tulos
saavutetaan, jos järjestelijänä voi toimia erikseen määrätty henkilö
organisaatiosta (Berm Marshal tai Stage Driver)
E) Valmiusasemassa tulisi olla latauspöydän lisäksi matala pöytä tai aseteline
odottavan kilpailijan pitkiä aseita varten. Myös tehtäväkuvaus olisi hyvä olla
esitettynä.
F) Järjestelijä ei ota osaa muihin toimiin, kuten osumien tarkkailuun, taulujen
nostamiseen, ajanottoon tai hylsyjen keräilyyn.
G) Järjestelijä auttaa määräämään osumien tarkkailijat ja hylsyjen kerääjät (jos
kerätään).
H) Läheskään kaikissa kilpailuissa ei ole järjestelijää, mutta kilpailuissa
hukataan eniten aikaa seuraavan ampujan saamiseksi valmistautumaan
tehtävään ja asettamaan aseensa suorituspaikalle. Hyvä järjestelijä säästää
vähintään 30 sekuntia / kilpailija, joka aika voidaan käyttää muuhun toimintaan
(nuotiolla) kilpailujen jälkeen.
7. Kirjuri (Score Keeper)
A) Kirjuri ei koskaan saa kirjata perheenjäsenten tuloksia.
B) Määrää ampumajärjestyksen ja kirjaa Ajanottajalta saamansa suoritusajat ja
rangaistukset. Jos kirjaamisohjeet määräävät, kirjuri laskee tarpeen mukaan
yhteen ajan ja rangaistukset sekä kirjaa ne mahdollisimman valmiina
tuloskaavakkeeseen. Kirjuri toistaa kuuluvalla äänellä ajanottajan ilmoittamat
ajan, osumat ja rangaistukset.
C) Kirjuri voi toimia myös osumien tarkkaajana.
D) Kaikki tuloskaavakkeen merkinnät on tehtävä selvästi, jotta vältytään
sekaannuksilta siirrettäessä niitä tietokoneelle. Esimerkiksi jos kilpailija on
ampunut viisi ohilaukausta, älä merkitse pelkästään ”5”, sillä tämä voidaan
käsittää tarkoittavan pelkästään viiden sekunnin rangaistusta. Toisaalta jos on
ammuttu vain yksi ohilaukaus, älä merkitse ”5”, olettaen että se käsitetään
viiden sekunnin rangaistuksena, se voidaan käsittää viitenä ohilaukauksena ja
merkitä tuloksiin 25 sekunnin rangaistuksena. Ellei käytössä ole erityisesti
suunniteltua tuloskaavaketta sarakkeineen, merkitään 1/5, 2/10 tai 3/15
ohilaukauksista ja 1/10 koskien toimintavirhettä.
E) Ampujalle kerrotaan ohilaukaukset ja rangaistukset ennen kuin tämä jättää
suorituspaikan. Ampujalla on oikeus tietää, koska kun hän jättää suorituspaikan
ja purkupöydän, rangaistuksia tai ohilaukauksia ei voi enää kyseenalaistaa.
8. Osumien tarkkaajat (Spotters)
A) Ei koskaan voi ”spotata” toista saman perheen jäsentä.
B) Osumien tarkkaajien tehtäviin kuuluu laskea ammutut laukaukset,
ohilaukaukset ja omalta osaltaan seurata, että kilpailija ampuu taulut oikeassa
järjestyksessä vaaditulla määrällä laukauksia. Osumien tarkkaajat avustavat
ajanottajaa tarkkailemalla turvallisuusrikkeitä kilpailijan käsitellessä radalle
asetettuja aseita ja vetäessä revolveria kotelosta, siltä varalta, että ajanottaja on
estynyt näkemästä kaikkia kilpailijan liikkeitä. Osumien tarkkaajat ovat
velvoitettuja pysäyttää ampuja, mikäli tämä aikoo suorittaa vaarantavan liikkeen
ja ajanottaja ei kykene tätä sijaintinsa takia estämään riittävän nopeasti.
C) Osumien tarkkaajien tulee aina olla sijoittuneena niin, että he näkevät
ammuttavat taulut. Kilpailijan kummallakin puolella tulee olla vähintään yksi
osumien tarkkaaja.
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D) Ohilaukauksen havaitsemiseksi sekä näkö- että kuulohavainnon teko olisi
suotavaa.
E) Epäselvissä tapauksissa tuomitaan ampujan hyväksi. Osumien tarkkaajien
tulee myös ottaa huomioon ajanottajan huomiot ja mielipide koskien osumia ja
ohilaukauksia huomioiden ajanottajan asema ampujan lähellä.
F) Osumien tarkkaajia tulisi aina olla kolme. Mikäli havainto ei ole yksimielinen,
ratkaisee kahden tarkkailijan yhtenevä havainto koskien ohilaukauksia. Kuten
aikaisemmin mainittiin bandana tai merkkikeppi on hyvä idea.
G) Muista että ajanottajan tehtävänä ei ole laukausten ja ohilaukausten
laskeminen. Pääasiallinen tehtävä ja huomio ovat turvallisuuteen liittyvien
asioiden tarkkailussa ja ampujan luotsaamisessa tehtävän läpi ja esim.
ohilaukausten määrä saattaa helposti unohtua jos jotain epätavallista tapahtuu
tai hänellä menee aikaa uuden ampujan ohjaamisessa tehtävän läpi.
H) Ajanottaja varmistaa, että vähintään kaksi kolmesta osumien tarkkailijasta on
yhtä mieltä ohilaukausten määrästä.
9. Lataus- / tyhjennyspöydän valvojat (Loading/Unloading Table Officers)
A) Latauspöydänvalvojan tehtävänä on visuaalisesti varmistaa, että kaikki aseet
ladataan tehtäväkuvauksen mukaisella määrällä patruunoita. Myös valvoja
laskee jokaiseen aseeseen ladattavien patruunoiden määrän.
B) Valvojat tarkastavat, että minkään aseen iskuri ei koskaan ole panoksen
päällä ja että kaikkien ladattujen aseiden iskurit ovat täysin alhaalla tyhjän
panospesän kohdalla. Latauspöydällä ampujien on sallittava tehdä tarvittavia
korjauksia ilman rangaistusta ollakseen varmoja, että panoksia ei ole iskurien
alla ja iskurit ovat täysin alhaalla tyhjän panospesän kohdalla. Patruunan
laukaiseminen latauspöydällä johtaa kilpailuhylkäykseen. Ellei iskuri ole täysin
alhaalla tyhjän panospesän kohdalla tai panos on iskurin kohdalla missään
aseessa latauspöydältä lähtiessä, johtaa tehtävähylkäykseen.
C) Latauspöydällä on mahdollista tarkistaa myös ampujan varustus ja aseet
kiellettyjen muutosten varalta. Tämä saattaa säästää kilpailijan nololta
hylkäykseltä tehtävässä. Mikäli kiellettyjä muutoksia havaitaan, niistä
ilmoitetaan kilpailijalle ja tämän tulee muuttaa aseet ja varusteet sääntöjen
mukaisiksi ennen kilpailun jatkamista, jos mahdollista.
D) Valvoja voi tarkistaa kilpailijalta onko tämä ymmärtänyt tehtäväkuvauksen.
Asioiden selvittäminen tässä vaiheessa säästää kysymyksiä ja aikaa itse
suorituspaikalla.
E) Valvojat tarkkailevat aseiden piipun turvallista suuntausta lataamisen ja
tyhjentämisen aikana sekä liikuteltaessa aseita suorituspaikalle ja takaisin.
F) Tyhjennyspöydällä tyhjennetään kaikki aseet ja valvojan tulee tarkastaa
jokainen patruunapesä erikseen varmistaakseen, että ne ovat tyhjät. Kiväärin ja
pumppuhaulikon lukko tulee sulkea ja avata riittävän monta kertaa, jotta
voidaan todeta makasiinin olevan tyhjän. Jos ampujalla on kaksi revolveria
vyössään, molemmat aseet tarkistetaan vaikka toista ei tehtävässä olisikaan
käytetty. Suorituspaikalle saa tuoda vain kaksi päälajin revolveria.
G) Latauspöydältä ei koskaan saa lähteä ladatun aseen kanssa muualle, kuin
suoraan suorituspaikalle tai järjestelijän alueelle.
Muista: Pääasiallinen vastuu turvallisuudesta on aina kilpailijalla. Kilpailijan tulee aina
olla tietoinen aseidensa tilasta, eikä luottaa valvojan toteamiseen patruunoiden oikeasta
lukumäärästä tai tyhjästä aseesta. Valvojien tehtävä on yrittää maksimoida turvallisuus.
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Valvojaa ei koskaan voi syyttää väärinladatusta aseesta, eikä valvojan toimet voi
olla perustana sille, että virhetoiminnasta ei annettaisi rangaistusta.
10. Stage Driver / Stage marshal / Berm Marshal
Näiden henkilöiden tehtävänä on varmistaa eri ampumaryhmien (Posse) välinen
tasavertaisuus ja aikataulujen pitävyys ryhmien kesken. Seuraavat toiminnot ovat
avuksi tässä tehtävässä:
Jokaisen kilpailupäivän ensimmäisen ryhmän valmistautumiseen voi olla syytä
antaa hieman enemmän aikaa. Kertaa ryhmän tehtävät ja toiminnot siten, kun ne
on kerrottu tässä käsikirjassa. Varmista, että kaikki ryhmässä tietävät ketkä ovat
ryhmänvetäjät ja että nämä ovat selvillä ryhmältä vaadittavista toiminnoista. Jos
kilpailunjärjestäjällä on toimitsijoiden tehtävälista, toimita se myös ryhmänvetäjälle.
Varmistu kyselemällä, että ryhmän jäsenet ovat tehtäviensä tasalla. Mikäli tarpeen,
selitä ryhmän jäsenille heidän tehtävänsä, jotta kilpailu sujuisi ryhmän kohdalta
aikataulussa ja sujuvasti.
Ennen kuin ryhmä aloittaa ammunnan, tee seuraavaa:









Tarkista ryhmän aikataulu, onko ryhmä ajallaan. Jos ryhmä on myöhässä,
ilmoita asiasta ratatoimitsijoille ja suorita tarvittavat toimet ryhmän saamiseksi
takaisin aikatauluun.
Kun ryhmä saapuu paikalle, varmista että he ovat oikeassa paikassa oikeaan
aikaan.
Kirjaa jokaisen ryhmän aloitusaika ryhmäkohtaiseen tuloskaavakkeeseen
kyseiseltä tehtävältä.
Lue tehtäväkuvaus, älä kuvaile sitä.
Tehtävän läpikäymisen (walk-through) jälkeen ryhmän tulee jakaa tehtävät
jäsenilleen.
Kun tehtävät on jaettu, toimita tarvittava materiaali (ajanottolaitteet, spotterien
merkit, käytettävät ”propit” ja muu tarvittava materiaali) ryhmänvetäjille (Posse
Marshal).
Ennekuin luovutat tuloskortit kirjurille, varmista että kyseessä on oikeat kortit
oikealle ryhmälle ja tehtävään.
Tässä kohdin, istu alas, rentoudu ja seuraa suorituksia.

Kun ryhmä on ampunut tehtävän, tee seuraavaa:
 Merkkaa ryhmän lopetusaika ryhmäkohtaiseen tuloskaavakkeeseen
kyseiseltä tehtävältä.
 Valmistaudu seuraavan ryhmän saapumiseen varmistamalla, että
ajanottolaite toimii yhä, kynät toimivat ja että rata on kokonaisuudessaan
käyttövalmis.
Stage Marshallin vastuulla ei ole ampujan jokaisen liikkeen tarkkailu vaan
varmistaa, että jokainen kilpailija suorittaa tehtävän sääntöjen mukaisesti ja että
kaikki suorittavat sen samalla tavalla. Stage Marshal on varmistamassa
tehtäväsuoritusten samankaltaisuuden, estämässä kiistat, ratkaisemassa ristiriidat
ja varmistamassa kaikin tavoin että ryhmä pysyy aikataulussa.
On suositeltavaa, että kaikki Stage Marshallit ovat suorittaneet RO-kurssin ja ovat
siten hyvin perillä säännöistä ja ohjeista. Tarkkailkaa sääntöjen vastaisia varusteita,
ampumatarvikkeita ja ampumaluokan erikoisvaatimuksia sekä valvokaa sääntöjen
noudattamista sanatarkasti. Älkää tulkitko mitään sääntöjä sen enempää
vapaamielisesti kuin ahdasmielisestikään.
10

Jos ongelmia ilmenee, noudattakaa sääntöjen mukaisia komentoketjuja ja
saattakaa asiat toimitsijoiden ja ryhmän johtajan tietoon nopeaa ja
sääntöjenmukaista ratkaisua varten. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, ilmoittakaa
asiasta välittömästi ratamestarille.
Älkää empikö ottaa yhteyttä Ratamestareihin mihinkään kilpailullisiin asioihin
liittyen. Jokaisella Ratamestarilla tulee olla Cowboy Ampujan Käsikirja ja kaikki
ratatuomarien sääntömateriaali käsillä, käytettäväksi kiistatilanteissa.
RATAKOMENNOT
Yleensä pyritään käyttämään vakiintuneita, hyväksyttyjä ratakomentoja. Näin kaikki
ampujat jopa eri kieliryhmissä ymmärtävät mistä on kyse. Komentokieli
Cowboykilpailuissa on englanti. Komentojen ei välttämättä tarvitse olla sanasta sanaan
kaavan mukaisia, mutta mitä lähempänä, sen parempi. Esimerkkinä voitaisiin mainita:
”Is the shooter ready?” tai ”Is the Cowboy ready?” tai ”Are you ready?” ovat kaikki
hyväksyttäviä muotoja. Kaiken kaikkiaanhan Wanhan lännen henkisyys ja lajimme
luonne antaa mahdollisuuden värikkääseen yksilöllisyyteenkin.
Ei ole mitään syytä miksei tuvallisuutta, tehokkuutta ja hauskanpitoa voisi
yhdistää. Muista, KÄYTÄ ÄÄNTÄ! Monilla kilpailijoilla on kuulovaikeuksia ja
kaikilla on kuulosuojaimet päässä.
1.”Do You Understand the Course of Fire?” (Onko kysyttävää?)
Voidaan kysyä jo latauspöydällä! Kieltävään vastaukseen annetaan lisäselvityksiä
tehtävästä. Älä hoputa kilpailijaa tässä vaiheessa, ampujalla on oltava kaikki
tehtävään vaikuttavat seikat tiedossa ennen ammuntaa.
2.”Is the Shooter ready?” Tai ”Are You Ready?” (Onko ampuja valmis?) Komento
annetaan juuri ennen Stand By / Huomio – komentoa. Ampuja ilmaisee olevansa
valmis nyökkäämällä tai sanallisesti. Mikäli kilpailijalla vielä tässä vaiheessa on
kysyttävää, selvitetään asia ennen aloitusmerkkiä. Kuitenkin tässä vaiheessa tulisi
ajan säästämiseksi välttää pitkiä selvityksiä. ”Onko ampuja valmis?” komento
annetaan tämän jälkeen uudelleen – ei pelkästään ”Stand By”. On hyvä jos
ampujat tuntevat olonsa mukavaksi ja pääsevät rauhassa kilpailurytmiin. Älä kiirehdi
ampujaa, mutta joskus ratatuomarin (Timer Operator) on pidettävä kiinni tehokkaasta
toiminnasta.
3. ”Stand By!” (Huomio!) komento annetaan kun ampuja on liikkumatta valmiina
tehtäväkuvauksen mukaisessa aloitusasennossa. Komennon jälkeen annetaan
aloitusmerkki 1 – 3 sekunnin sisään. Aloituksessa voidaan myös käyttää jotain
repliikkiä tai esineen käsittelyä ennen ajanoton alkamista, tästä tulee antaa
kilpailijalle myös selkeä merkki, ”Indicate Ready by Saying the Line” tai ”voit
aloittaa!”. Huomio-merkki tulee edelleen antaa erikseen, kilpailijan sanottua
aloitusrepliikin.
4. ”Muzzle Up. Please move to the unloading table!” (Aseet pystyyn, tyhjentämään!)
Suorituksen jälkeen kilpailijan aivot joko lakkaavat toimimasta tai kauhea kiire jatkuu.
Rauhoita ampuja ja pyydä tätä siirtymään tyhjennyspöydälle, muistuta aseiden
turvallisesta suuntaamisesta.
5 ”Range Clear!” (Rata vapaa!) komento annetaan, kun kilpailija on koteloinut
käsiaseensa, ottanut pitkät aseet haltuunsa ja siirtyy tyhjennyspöydälle aseet
suunnattuna turvalliseen suuntaan. Hylsyt voidaan poimia ja valmistautua seuraava
kilpailijaa varten.
6. ”Down Range!” (Tauluille!) komennolla mennään paikkaamaan ja nostamaan
taulut.

11

7. ”Unload and Show Clear!” (Tyhjennä ja näytä ase!) Komennon antaa
tyhjennyspöydän valvoja kilpailijan tullessa tyhjentämään aseita.
KOSKEE KAIKKIA TEHTÄVÄALUEELLE TUOTUJA ASEITA.
8. ”Gun Clear!” (Ase tyhjä!) Sanotaan jokaisen tarkastetun aseen jälkeen.
Kohtelias – kiitos – valvojalta kruunaa onnistuneen suorituksen.
LISÄKOMENTOJA
1. ”Action Open.” (Lukko auki!) Ratatuomari antaa ohjeen, mikäli ampuja on
asettamassa pitkää asetta käsistään ase suljettuna. Mikäli kilpailija laskee aseen
käsistään suljettuna mutta palaa tyhjentämään sen ennen seuraavaa laukausta, ei
rangaistusta anneta ellei aseen patruunapesässä ole kova patruuna, jolloin
rangaistus on SDQ.
2. ”Muzzle!” (Piippu!) Komento varoittaa ampujaa, kun piipun suunta lähestyy
kiellettyä turvarajaa (170 astetta, ellei muuta ole määrätty).
3.”Cease Fire!” tai ”Stop!” (Tuli seis!, Seis!) Komento annetaan milloin tahansa
vaaratilanteen uhatessa. Ampujan tulee välittömästi lopettaa ampuminen ja liike.
(Aseen piippu pidetään suunnattuna tauluille ja sormi pidetään pois liipaisinkaaren
sisältä.) Mikäli ampuja jättää tietoisesti ratatuomarin antaman pysäytyskäskyn
noudattamatta, ollessaan tämän valvonnan alla, seuraa kilpailun hylkäys (MDQ).
4 ”Yellow Flag!” (Keltainen lippu!) Radoilla jossa ammutaan useita tehtäviä
vierekkäisillä suorituspaikoilla eikä niiden välissä ole ratavallia tai suojaseinää,
voidaan antaa edellä mainittu lippu komento. Tällöin kaikkien vierekkäisten ratojen
ampujat saavat viedä suorituksensa loppuun. Ammunnan lakattua aseet asetetaan
lataus tai tyhjennyspöydille ja ampujat siirtyvät selvästi eroon aseista.
Kunkin radan ollessa valmis suorituksensa jälkeen nostetaan kyseisen radan
keltainen lippu. Kun kaikkien vaikutusalueella olevien ratojen lippu on ylhäällä,
voidaan siirtyä tauluille. Kun radat on tarkastettu, annetaan komento ”All Clear!”
(Rata selvä!), keltaiset liput lasketaan ja toiminta voi jatkua normaalisti.
5. ”Red Flag!” (Punainen lippu!) tarkoittaa ”Cease Fire!” ”Tuli seis!”
Lippua seuraa useimmiten voimakas äänimerkki, vihellys tai huuto (”Tuli seis”).
Kaikki ammunta lakkaa välittömästi, aseet pidetään suunnattuina turvalliseen
suuntaan, varmistetaan mikäli mahdollista. ”All Clear!” komennon jälkeen
ratatoiminnot jatkuvat normaalisti. Kaikki suorituksensa keskeyttäneet ampujat
saavat uusinnan.
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RATAKÄYTTÄYTYMINEN
Ratakäyttäytyminen tai vakioratatoiminnat ovat luettelo toiminnoista, jotka
kaikkien ampujien oletetaan hallitsevan ja noudattavan. Näitä ohjeita tulee noudattaa
kaikissa SASSin kilpailuissa, ellei tehtävä-kuvauksissa muuta mainita.
1. Kaikkia kaatuvia haulikkotauluja kohti voidaan ampua, kunnes ne kaatuvat.
2. Kaikkien kaatuvien (haulikko-, kivääri- tai revolveri-) taulujen tulee kaatua, jotta
osuma voidaan hyväksyä. Jokainen kaatuva taulu, joka on yhä pystyssä, kun
ampuja on aloittanut seuraavan jakson tehtävästä, lasketaan ohilaukaukseksi.
3. Kaikkien radalle asetettujen aseiden piippujen tulee olla maalialuetta kohti.
Kaikkien vaakatasoon asetettujen pitkien aseiden tulee olla kyljellään ja
vähintään liipaisinkaaren takaosan tulee sijaita kokonaan aseen asettamiseen
(staging area) tarkoitetulla alueella. Kaikkien vaakatasoon asetettujen
käsiaseiden tulee olla kyljellään ja kokonaan aseen asettamiseen (staging area)
tarkoitetulla alueella.
4. Radalle asetettujen haulikoiden tulee olla avonaisia ja tyhjiä.
5. Kilpailijat eivät saa aloittaa suoritusta ampumatarvikkeita käsissään.
6. Pitkät aseet tulee jättää käsistä tyhjennettyinä piiput osoittaen turvallisesti
maalialueelle. Jos pitkän aseen lukko sulkeutuu sen jälkeen kun se on
tyhjennetty, ampujan tulee tehtävän päätyttyä näyttää ratatuomarille ko. aseen
olevan tyhjä. Kukaan muu kuin kilpailija itse ei saa käsitellä ko. asetta ennen kuin
se avataan ja osoitetaan tyhjäksi. Tarvittavat rangaistukset annetaan ellei ase ole
tyhjä. (käänt.huom. ”sulkeutuu” voi tässä viitata sekä tahalliseen että vahingossa
sulkeutumiseen)

7. Revolverit tulee koteloida niillä ammunnan päätteeksi.
8. Revolverit tulee vetää kotelosta ja niitä tulee käyttää ampujan luokan mukaisesti.
9. Mikäli erillistä aloitusasentoa ei ole määrätty, tulee ampujan seistä täysin
suorana, revolverit koteloituina ja kädet suorina sivulla, koskettamatta mitään
asetta.
10. ”Cowboy Port Arms” -asento on ampujan seistessä suorana, pitkän aseen perän
ollessa vyötäröllä tai sen alapuolella, piipun suun ollessa hartian tasalla tai sen
yläpuolella, molemmat kädet kiinni aseessa.
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(Liite A) - TURVALLISUUS SÄÄNNÖT
Kaikki osallistujat ovat turvallisuus vastaavia (Safety Officers); kuitenkin ratatuomarit
valvovat ensisijaisesti, että kaikkia turvamääräyksiä noudatetaan sääntöjen mukaisesti.
Seuraavassa on yhteenveto rikkomuksista ja niiden rangaistuksista.
Luvattomien tarvikkeiden rangaistuksia ei voida langettaa jälkeenpäin. Jos kilpailijan
havaitaan käyttäneen sääntöjenvastaisia välineitä, ei rangaistusta voida antaa jo
suoritetusta / suoritetuista tehtävistä.
Mikäli tuomari päättää olla rankaisematta kilpailijaa sääntöjenvastaisesta toiminnasta,
rankaisee hän käytännössä samalla kaikkia sääntöjen mukaan toimineita ampujia.
1. Käsittele tyhjääkin asetta aina kuten se olisi ladattu! Kenen tahansa henkilön
hetkellinenkin osoittaminen tyhjällä aseella johtaa tehtävähylkäykseen. Vastaava rike
ladatulla aseella johtaa aina hylkäämiseen koko kilpailusta. Aseiden käsittelyä
tehtäväalueen ulkopuolella tulee välttää, mutta voidaan kuitenkin tehdä erillisellä
turva-alueella.
2. Turvallinen aseenkäsittely on ampujan vastuulla. 170-asteen sääntö on voimassa.
Liikuteltaessa pitkiä aseita latauspöydille tai tyhjennyspöydiltä, sekä muualla kuin
suoritus alueella, pidetään lukot avattuina tai aseet auki taitettuina, patruunapesät ja
makasiinit tyhjinä, piiput osoittaen turvalliseen suuntaan. Paras tapa kuljetella pitkiä
aseita on pitää piippu suunnattuna ylöspäin, mahdollisesti lievästi ampuma-alueen
suuntaan kallistaen myös ampuma-alueelta tyhjennyspöydälle tultaessa.
Varovaisuutta on noudatettava aina laitettaessa tai otettaessa aseita pöydältä tai
kuljetusvaunusta. Koteloitu revolveri (ladattu tai tyhjä) iskuri täysin alhaalla tyhjän
patruunapesän tai ammutun hylsyn kohdalla tulkitaan turvalliseksi, eikä katsota
osoittavan toista ampujaa, turvallisesti koteloituna.
Aseen piipun vaarallinen suuntaaminen voi johtaa tehtävähylkäykseen vaikka ketään
ei varsinaisesti osoitettaisikaan. Toistuvasta rikkeestä seuraa hylkäys kilpailusta.
(Asevaunuissa kuljetettavat aseet pidetään pääsääntöisesti kuten edellä,
ratakohtaisesti voidaan kilpailunjärjestäjän niin salliessa kuljettaa tyhjäksi todettuja
aseita vaunuissa myös lukot tai ase suljettuina – esim. tuulisella säällä hiekka lentää
tukkien aseiden lukot. suom. huom.)
3. Kaikki aseet pidetään lataamattomina muualla, kuin oltaessa ratatuomarin välittömän
valvonnan alaisena suoritusalueella tai lataamiseen erikseen määrätyllä alueella,
toimittaessa tuomarin tai valvojan käskyjen mukaan. aseet ladataan ja tyhjennetään
vain siihen määrätyillä alueilla. HUOM! Nallilukkorevolvereilla ampujien tulee
kiinnittää erityistä huomiota aseen piipun turvalliseen suuntaamiseen lataamisen
aikana. Kaikki ladatut rullan pesät tulee olla ammuttu tai tyhjennetty ennen kuin
poistutaan aseiden tyhjentämiseen varatulta alueelta. Nallilukkorevolverin iskuria ei
saa käyttää nallin painamiseen nalli-istukkaan. Jotkut tuomarit vaativat
nallilukkorevolverien tarkastamista ennen ampuma-alueelta lähtöä. Lataamiseen ja
tyhjentämiseen liittyvien sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa
tehtävähylkäykseen. Tyhjennyspöydältä lähteminen, ennen kuin kaikki aseet on
tarkastettu, on tyhjentämiseen liittyvien sääntöjen rikkomista ja rangaistus määrätään
tehtävällä, missä rikkomus tapahtui.
4. Kuudestilaukeavat revolverit ladataan AINA viidellä patruunalla, iskuri pidetään
alhaalla tyhjän patruunapesän päällä. Viidestilaukeavat voidaan ladata täyteen,
mutta iskurin tulee olla erityisen ”turvapesän” (dummy chamber) tai patruunapesien
välissä olevassa, iskuvasaralle tarkoitetun uran tai tapin päällä, ei koskaan
ampumattoman patruunan tai nallin päällä. Kaikki aseet ladataan tehtäväkuvauksen
mukaisesti. Jos tehtävänkuvaus vaatii yhden laukauksen lisälatauksen,
nallilukkorevolverin kuudes pesä voidaan ladata latauspaikalla ja
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nallitetaan ”on the clock” joko ennen kun ensimmäinen laukaus on ammuttu tai kun
viimeinen laukaus on ammuttu. Täydellinen uudelleenlataus nallilukkorevolveri
ampujien osalta tehdään joko asettamalla ladattu nallittamaton revolveri
tehtäväalueelle tai vaihtamalla nallittamaton rulla ja nallittamalla ”on the clock”.
Revolverin lataaminen kuudella patruunalla ja iskurin laskeminen kovan patruunan
päälle ja / tai aseen kotelointi tai asettaminen radalle (Staging) johtaa
tehtävähylkäykseen.
5. Ampuja ei saa milloinkaan laskea viritettyä käsiasetta käsistään tai siirtää viritettyä
käsiasetta kädestä toiseen. (tehtävä hylkäys). Tätä EI sovelleta lataamiseen tai
tyhjentämiseen tehtävän aikana.
6. Revolveri koteloidaan - tai laitetaan ampumaosuuden (shooting string) jälkeen pois –
välittömästi sillä ampumisen jälkeen, ellei tehtäväkuvauksessa ole muuta mainittu –
esim. ”siirry seuraavaan ampumapaikkaan ja aseta revolveri pöydälle. Kaikissa
edellä mainituissa tapauksissa on iskurin oltava alhaalla tyhjän hylsyn tai –
patruunapesän päällä. Ampumaosuudella (shooting string) tarkoitetaan laukauksia
yhdentyyppisellä aseella ennen toisentyyppisellä aseella aloittamista. (Gunfighter
ampuja saa ampua revolvereillaan viisi laukausta, asettaa aseet tehtäväalueelle
iskurit alhaalla tyhjien hylsyjen päällä, ampua muilla aseilla ja jatkaa uudelleen
revolvereillaan ja sitten koteloida ne, mikäli tehtäväkuvaus määrää tällaisen
ampumajärjestyksen.)
7. Iskuria ei saa laskea alas ampumattoman patruunan päälle välttyäkseen
rangaistukselta väärään aikaan, väärässä asennossa tai väärässä paikassa
tapahtuneesta virittämisestä, kun laukaus on ammuttu tehtäväalueella. MINKÄÄN
aseen iskuria ei saa laskea alas tehtäväalueella paitsi osoittamalla ase
ampumasuuntaan ja vetämällä liipaisinta tai ratatuomarin välittömässä valvonnassa.
(Tämä vaatii Ratatuomarin (TO) antamaa lupaa ampujalle). Rangaistuksena iskurin
alas laskemisesta on tehtävä hylkäys.
8. Mikäli revolveri viritetään, tulee iskurin kohdalla oleva patruunapesä ampua tyhjäksi.
Kiväärin patruunapesä voidaan ampua tyhjäksi tai patruunapesä tyhjentää lukko
avaamalla. Haulikko saadaan avata ja patruunat poistaa ilman rangaistusta.
9. Jos ase laukaistaan väärään tauluun, väärästä asennosta tai väärältä
ampumapaikalta ampuja saa toimintavirheen. Tässä tilanteessa, jos ampuja päättää
tai joutuu ampumaan ohi ampumajärjestyksessä seuraavana olevasta taulusta,
koska tauluun ei pysty ampumaan turvallisesti, tai taulu ei ole näkyvissä, voi ampuja
ladata uuden patruunan ammutun tai poistetun patruunan tilalle välttyäkseen
saamasta toimintavirheen lisäksi myös ohilaukauksesta annettavan
aikarangaistuksen (kaksoisrangaistus). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ampuja
saisi milloin vain ladata uusia patruunoita ohilaukausten paikkaamiseksi.
Ampumattomat, aseesta pumpatut kiväärinpatruunat, saa korvata uudella
patruunalla.
10. Tahaton patruunan jättäminen revolveriin aiheuttaa ohilaukausrangaistuksen, ellei
iskuri ole alhaalla ampumattoman patruunan päällä, tällöin rangaistuksena on
tehtävähylkäys.
11. Tehtävän aikana katsotaan aseiden olevan turvallisia seuraavasti:
Revolveri(t)
Turvalliset liikkumiseen kädessä, kotelointiin tai käsistä laskemista varten.
 Iskuri täysin alhaalla tyhjän pesän päällä,
 Iskuri täysin alhaalla tyhjän hylsyn päällä (ei ole mahdollista alun perin
asettaan tällaisena (alkutilanteessa), mutta voidaan uudelleen asettaa näin).
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Ampuessaan Gunfighter tyylillä Gunfighter ei saa koteloida aseita tarkoituksena
siirtyä seuraavaan revolverijaksoon. Kun revolverit on viritetty aseita ei saa
koteloida ennen kuin kaikki patruunat on ammuttu molemmista aseista, ellei
aseita ole vedetty väärään aikaan tai kyseessä ole ase-/patruunahäiriö.
Tehtäväkuvaus tai radan rakenne voi sallia ”Gunfighter” kilpailijan asettaa
revolverit radalle ennen tehtävää tai sen aikana käytettäväksi vuorollaan
tehtäväkuvauksen mukaisesti.

Kivääri
Turvallinen laskettavaksi ase käsistä;
 Ase tyhjänä, lukko auki.
 Iskuri on täysin alhaalla tyhjän patruunapesän tai hylsyn päällä, lukko kiinni
(asetettuna radalle myöhempää varten).
Turvallinen liikuttaessa kivääri kädessä vain;
 Iskuri on täysin alhaalla tyhjän patruunapesän tai tyhjän hylsyn päällä, lukko
kiinni.
 Lukko auki, patruuna patruunahississä tai – pesässä.
Haulikko
Turvallinen laskettavaksi ase käsistä;
 Ase tyhjänä, lukko auki / ase auki taitettuna
Turvallinen liikuttaessa haulikko kädessä vain;
 Lukko / ase auki, patruuna patruunahississä tai – pesässä
 Iskuri(t) täysin alhaalla tyhjän pesän tai ammutun hylsyn päällä, lukko kiinni
12. Ampuja ei saa milloinkaan liikkua ladattu viritetty ase käsissään. Liikkuminen on
rajoitettu samoin, kuin ”liikkuminen” koripallossa. Kun ase on viritetty, on toisen jalan
pysyttävä paikallaan maassa, kunnes ase on laukaistu tai muuten turvallinen.
Jalkojen ”kääntely” (”Shuffling”) paikallaan tasapainon säilyttämiseksi tai ampumaasennon säätämiseksi on sallittua, kunhan ampuja ei varsinaisesti siirry.
Revolvereissa tämä tarkoittaa, että saat liikkua, koteloida tai asettaa aseen radalle
kun iskuri on alhaalla tyhjän hylsyn tai -patruunapesän päällä. Kivääreillä ja
haulikoilla, kun lukko on auki tai iskuri tyhjän hylsyn tai patruunapesän päällä.
Liikkeestä ampuminen on erityisesti kiellettyä (Rangaistus tehtävähylkäys SDQ) Jos
kivääri asetetaan uudelleen radalle, on lukko oltava kiinni ja iskuri alhaalla tyhjän
hylsyn tai -patruunapesän päällä. (Haulikko saadaan asettaa uudelleen radalle vain
tyhjänä ja avonaisena.)
13. Mikä tahansa laukaus joka osuu maahan tai kulisseihin yli 1,5 metrin mutta alle 3
metrin päähän ampujasta, johtaa tehtävähylkäykseen. Mikä tahansa laukaus joka
osuu maahan tai kulisseihin alle 1,5 metrin päähän ampujasta, tai joka tapahtuu
lataus tai tyhjennyspaikalla tai laukaus, joka voidaan tulkita vaaralliseksi, johtaa
kilpailuhylkäykseen.
Huom. Radalle voidaan asettaa kulisseja, joista ampujan tulee selvitä, tällöin voidaan
kyseinen kulissi määrittää ammuttavaksi tai muuten tuhottavaksi ilman rangaistusta.
14. Revolveria kotelosta vedettäessä iskuria ei saa virittää, ennekuin sen piippu osoittaa
turvallisesti vähintään 45 asteen kulmassa taulujen suuntaan. (Pieni turvarike)
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15. Laukaus vallin yli voi aina aiheuttaa vaaraa, mutta on joillakin radoilla
vaarallisempaa kuin toisilla. Paikalliset säännöt määräävät rangaistuksen jopa
kilpailusta hylkäämiseen asti.
16. Kiväärit voidaan asettaa tehtävä alueelle valmiiksi, odottamaan aseen käyttöä
vuorollaan. Makasiinissa saa olla tarvittava määrä patruunoita, lukko tulee olla
suljettuna ja iskuri kokonaan alhaalla (ei puolivirekynnessä), patruunapesä tyhjänä.
Aseen piippu tulee osoittaa turvalliseen suuntaan (170 astetta). Piipunsuu ei
koskaan saa olla maassa (on the ground).
Huom. Kun piipun suu on alaspäin, on piipun suunta pystysuorasta linjasta
"taaksepäin" (up-range), rikkoen 170 asteen sääntöä.
17. Haulikot asetetaan tehtäväalueelle aina avonaisina, makasiini ja patruunapesät
tyhjinä, ei koskaan piippu alaspäin. Haulikot ladataan tehtävän aikana ”on the clock”,
ellei tehtävänkuvaus määrää muuta. Patruunoita saa lisätä tai poistaa tarpeen
mukaan ilman rangaistusta. Hanallisten haulikoiden iskurit saavat olla valmiiksi
viritettyjä tehtävän alussa, riippumatta siitä, onko ase asetettuna radalle tai ampujan
käsissä. Haulikon kaksoislaukauksen (double tap = samaan maaliin) ammuttamista
tehtäväsuunnittelussa tulee välttää, koska nopean kaksoislaukauksen osumien
havaitseminen voi olla vaikeaa.
18. Pitkät aseet tulee jättää käsistä tyhjennettyinä piiput osoittaen turvallisesti
maalialueelle. Patruunapesien ja makasiinien tulee olla tyhjiä. Rikkomuksesta
seuraa vähintään 10 sekunnin toimintavirherangaistus. Tämä voidaan korjata ennen
seuraavaa laukausta (kts. poikkeus alla). Jos pitkä ase on tehtävän viimeinen, se
pitää tyhjentää ennen kuin ampuja laskee sen käsistään tyhjennyspöydälle. Ei koske
aseita joilla on ammuttu väärällä hetkellä, ja jotka on saatettu turvallisiksi ja sen
jälkeen asetettu uudelleen radalle.
Esimerkkejä:
A. Ampuja palaa pitkän aseen luo ja tyhjentää sen ennen kuin ampuu seuraavan
laukauksen – eikä pesässä ole AMPUMATONTA hylsyä. – EI RANGAISTUSTA.
B. Ampuja palaa pitkän aseen luo ammunnan loputtua ja avaa sen. Tyhjä hylsy
tulee ulos tai on aseessa – Pieni turvarike.
C. Ampuja palaa pitkän aseen luo ja avaa sen. Ampumaton patruuna tulee ulos tai
on pesässä – SDQ ”koska ase on jätetty ampujan käsistä lukko kiinni ja hana
viritettynä ja ampumaton patruuna pesässä” (Käänt. huom. tai näistä riippumatta).
Tässä tapauksessa ei ole mahdollista palata avaamaan sitä vaikka olisi
kutsuttukin takaisin ennen seuraavaan asetta – rangaistus tuli sillä hetkellä kun
ase irtosi ampujan käsistä.
Vaikka joku muu kuin kilpailija avaisi aseen lukon, ao. rangaistus tulee silti.
Patruunapesään jäänyt ampumaton patruuna aiheuttaa tehtävän hylkäämisen.
Makasiiniin tai patruunan nostimeen jäänyt ampumaton patruuna aiheuttaa 10
sekunnin lisäaikarangaistuksen pienestä turvallisuusrikkeestä, kuten myös
patruunapesään, -nostimeen tai makasiiniin jäänyt ao. aseeseen ladattu hylsy.
Rikkoutuneeseen aseeseen jääneet ampumattomat patruunat eivät aiheuta
rangaistusta, kun tilanteesta ilmoitetaan välittömästi ratatuomarille ja ase käsitellään
turvallisesti (ase annetaan ratatuomarille tai asetetaan pois piippu turvalliseen
suuntaan osoittaen). Tällöin kaikki tietävät aseen olevan ladatun ja sitä voidaan
käsitellä asianmukaisesti.
Vaikka kerhotason kuukausittaiset kisat ovatkin erinomaisia harjoitteluun, SASSin
hyväksymät kilpailut eivät ole paikka, johon tullaan harjoittelemaan perus
aseenkäsittelyä. Ampujien täytyy tuntea käyttämänsä aseet, niiden toiminta ja pystyä
käsittelemään niitä turvallisesti. Aseenkäsittely- ja ampumaharjoitukset suoritetaan
muissa, kuin kilpailuolosuhteissa.
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19. SASSin kilpailut eivät ole pikavetokilpailuja. Kaikesta vaarallisesta
aseenkäsittelystä, vedettäessä asetta kotelosta, tai laukaistaessa ase, käyttäen
iskurin virittämiseen kämmensyrjää (fanning), rangaistaan hylkäämällä ampuja
kyseisestä tehtävästä. Toistuva rike johtaa hylkäämiseen kilpailusta. HUOM! Aseen
laukaiseminen pitämällä liipaisin pohjassa ja päästämällä iskuri peukalon alta (sliphammering) on luvallista.
Ristiveto- ja kainalokoteloiden käyttö on luvallista, mutta niihin liittyy erityisiä
turvallisuus vaatimuksia. Mikään kotelo ei saa kannettaessa olla kallistettu 30 astetta
enempää pystyakselin suhteen. Erityistä huolellisuutta on noudatettava vedettäessä
aseita ristiveto tai kainalokoteloista, tai aseita niihin palautettasessa. Vartaloa on
tarvittaessa kierrettävä vedon suuntaan, jotta aseen piippu ei vedon tai koteloinnin
aikana riko 170 asteen turvaraja sääntöä. (HUOM! 170 asteen sääntö tarkoittaa, että
aseen piippu saa osoittaa korkeintaan +/-85 astetta radan keskilinjan molemmin
puolin, ellei kapeampaa sektoria ole määrätty). Jos kilpailija on lähellä rikkoa 180
asteen turvarajaa, on 170 asteen sääntöä jo rikottu ja ampuja saa sääntöjen
määräämän rangaistuksen. Rajoitukset ampumasuunnan 180 asteen kulman
rikkomiselle koskevat kaikkia koteloita, ampumatyylejä ja aseen esille vetämistä
ja koteloon laittamista. Sääntö koskee kaikkia kotelomalleja - kallistetuista
peruskoteloista ristivetokoteloihin ja kainalokoteloihin. Revolverin piippu voi osoittaa
suoraan alaspäin 180 asteen suuntaan kun se erkanee kotelosta, mutta se TÄYTYY
sen jälkeen välittömästi kohdistaa 170 asteen säännön mukaisesti maaleja kohti (ja
päinvastoin revolveria pois laitettaessa).
On myös tärkeää huomata, että tehtävän aikana ampujalle on annettava
mahdollisuus vetää ja koteloida revolverit hyväksytyistä / sääntöjen mukaisista
koteloista ja ottaa ja palauttaa pystyyn asetettu kaksipiippuinen haulikko ilman
rangaistusta. Mikä tahansa ase joka rikkoo 170 asteen säännön johtaa
tehtävähylkäykseen
20. Liikkuminen ladatun ja viritetyn aseen kanssa ei ole sallittua. Liikkumiseen
sovelletaan koripallon liikkumissääntöä. Milloin tahansa ampujalla on ladattu ja
viritetty ase kädessään, ainakin toisen jalan tulee pysyä paikallaan maassa.
Ensimmäinen rikkomus johtaa tehtävänhylkäykseen; toinen rikkomus
kilpailuhylkäykseen. Tämä pitää sisällään myös lähtemisen latauspöydältä ladatun
viritetyn aseen kanssa. Liikkeestä ampuminen on erityisesti kiellettyä (Rangaistus
tehtävähylkäys SDQ)
Jalkojen ”kääntäminen” (”Shuffling”) paikallaan tasapainon säilyttämiseksi tai
ampuma-asennon säätämiseksi on sallittua, kunhan ampuja ei varsinaisesti siirry.
21. Lataamattoman aseen pudottaminen tehtäväalueella johtaa tehtävähylkäykseen.
Pudonnut lataamaton ase muualla ei johda rangaistukseen. Kilpailija ei saa nostaa
pudonnutta asetta. Ratatuomari nostaa aseen, tarkistaa sen, tyhjentää sen (jos
tarpeellista) ja antaa sen tämän jälkeen ampujalle ja määrää rangaistuksen. Ladatun
aseen pudottaminen johtaa hylkäämiseen koko kilpailusta. Tämä ei koske koteloituja
revolvereita, jotka pysyvät koteloissaan varusteiden pettäessä (esim. rikkoutunut
vyön solki) ja aiheuttaessa ase/ammusvyön putoamisen. Ampuja voi ottaa
pudonneen ase/ammusvyön turvallisesti haltuunsa ja jatkaa tehtävän loppuun ilman
rangaistusta, tai hakea sen tehtävän lopetettuaan.
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Tyhjän avonaisen pitkän aseen kaatuminen, mikäli se on huolellisesti asetettu
telineeseen tai kulissia vasten eikä riko 170 asteen sääntöä tai ei osoita ketään kohti,
johtaa 10 sekunnin pieni turvarike rangaistukseen tai jätetään rankaisematta (”Prop
Failure”), riippuen olosuhteista.
Niin kauan kuin ampuja koskettaa aseeseen, sen katsotaan olevan hänen
hallinnassaan. Mitään rangaistusta ei pidä antaa ennen kuin ase jää paikalleen –
missä se sitten onkaan. Rangaistus päätetään siitä miten ase on jäänyt. Riippumatta
siitä onko 170 asteen sääntöä rikottu aseen matkalla putoamispaikalle. Eli aseen
lopullinen paikka ja suunta määräävät annetaanko rangaistus vai ei.
22. Ampujan uudelleenlataamisen aikana pudottamat tai aseesta poistamat patruunat
voidaan nostaa ja ladata uudelleen, tai vaihtoehtoisesti ne tulee korvata sääntöjen
mukaisesti ampujan mukanaan kuljettamista ammuksista tai tehtävänkuvauksen
sallimasta paikasta. Mikäli laukausta ei ole ammuttu, se tuomitaan kuten
ohilaukaukset. Pudotetut ammukset tai alkuperäisestä sijoituspaikastaan suorituksen
aikana siirretyt, kulisseihin turvallisesti ”asetetut” patruunat voidaan käyttää, mikäli se
voidaan tehdä aseiden hallinnan vaarantumatta (piipun suunta).
23. Tyhjentämisen valvojan TÄYTYY todeta kaikki aseet tyhjiksi ennen kilpailijan
poistumista paikalta. Kiväärien ja haulikoiden lukot on avattava tai haulikot taitettava
tarkastusta varten ja ampujan on suoritettava 2 - 3 latausliikettä aseen toteamiseksi
tyhjäksi. Myös kaikki käsiaseet tulee tarkastaa, vaikka niitä ei olisikaan käytetty
kyseisessä tehtävässä.
Nallilukkorevolvereissa voidaan pesiin jättää panos, mikäli nallihatut poistetaan.
24. Alkoholijuomien käyttö radalla on kielletty kaikilta rata-alueella olijoilta, niin
ampujilta, toimitsijoilta, vierailta kuin muiltakin, kunnes ammunta on päivän osalta
lopetettu ja aseet on varastoitu. On myös huomioitava paikkakohtaiset määräykset
ja asiallinen käyttäytyminen.
Kilpailijan osalta rikkomus johtaa hylkäämiseen kilpailusta.
25. Kukaan ampuja ei saa kilpailun aikana käyttää mitään aineita, jotka voisivat
vaikuttaa hänen ampumasuoritukseensa turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Sekä
resepti- että vapaasti saatavien lääkkeiden käyttöä, jonka seurauksena saattaisi olla
väsymystä tai muunlaista psyykkistä tai henkistä suorituskyvyn heikkenemistä, tulee
välttää. (Kolmio lääkkeet ym.).
Säännön rikkominen johtaa hylkäämiseen kilpailusta ja poistamiseen kilpailupaikalta.
26. Kuulosuojaimet ovat suositeltavia ja kaikkien kilpailijoiden tulee lataus- ja
ampumapaikalla käyttää silmäsuojaimia. Suojia suositellaan myös muille rataalueella olijoille. Vaikka pienet periodinmukaiset lasit näyttävät hienoilta, suositellaan
käytettäväksi kunnollisia ampujanlaseja. Silmäsuojaimet ovat pakolliset kaikille
paikallaolijoille (ml. katsojat) oltaessa alueella, jossa ammutaan metallitauluja ja
suora kimmokevaara on olemassa.
27. Kaikki lataaminen ja patruunoiden poisto saa tapahtua vain määrätyillä alueilla.
HUOM! Nallilukkorevolvereilla ampujien tulee kiinnittää erityistä huomiota aseen
piipun turvalliseen suuntaamiseen lataamisen aikana. Kaikki ladatut rullan pesät
tulee olla ammuttu tai nallit poistettu ennen kuin poistutaan aseiden tyhjentämiseen
varatulta alueelta.
Nallilukkorevolverin iskuria ei saa käyttää nallin painamiseen nalli-istukkaan.
Nallilukkorevolverin saa nallittaa vain latauspöydällä tai suoritusalueella.
28. Tyhjälaukausten suorittaminen latauspöydällä on kielletty ja johtaa
tehtävähylkäykseen. Tyhjälaukaukset on sallittu vain siihen erikseen määrätyillä
turva-alueilla. Tyhjälaukaus on määritetty seuraavasti; aseen nostaminen ampumaasentoon, aseen virittäminen ja vetäminen liipaisimesta, kuten aseella normaalisti
ammutaan.
29. Vain kilpailuun ilmoittautuneet henkilöt saavat kantaa aseita kilpailualueella.
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30. Mikäli asehäiriöstä johtuen asetta ei voi ampua tyhjäksi radalla, ei sitä saa viedä
tehtävä alueelta/ tyhjennysalueelta ennen tyhjentämistä.
Tällaisessa tapauksessa ilman ratatuomarin lupaa alueelta viedystä aseesta seuraa
KILPAILUHYLKÄYS.
31. Aseiden tai ampumatarvikkeiden asettaminen radalle tehtävänkuvauksen
mukaiseen paikkaan ja asentoon on kilpailijan vastuulla ja virhe aiheuttaa
toimintavirherangaistuksen, ellei kilpailija kykenen korjaamaan virhettä avustamatta,
suorituksen aikana.
Se että ampuja ei tuo riittävästi ammuksia tehtävän loppuun saattamiseen EI ole
toimintavirhe. (merkitään kuten ohilaukaukset ampumattomien laukausten osalta)
Toimintavirhe tässä tapauksessa koskee vain ammuksia (kuten aseitakin), joita ei
ole oikein asetettu suoritusalueelle (esim. kulisseihin), ja joita ei ole korjattu ampujan
toimesta, ilman apua, kellon käydessä.
Kun ampuja on aloittanut suorituksensa (ensimmäinen laukaus on ammuttu),
ampujan tulee jatkaa suoritus sen loppuun asti, kunnes hän on siirtynyt
purkupöydälle tyhjentämään kaikki aseet. Rikkomuksesta seuraa tehtävän hylkäys.
Rangaistus ”laittomasti hankittujen” panosten käytöstä (esim. jos ampuja EI ole itse
vienyt tai asettanut niitä hyväksyttävällä tavalla) on TOIMINTAVIRHE. Jokainen
tällaisella ammuksella ammuttu taulu tuomitaan kuten OHILAUKAUS. Tehtävän
raaka-aikaan EI tehdä muutoksia.
32. Kilpailijoiden pitää tyhjentää kaikki aseensa määrätyllä tyhjennysalueella ja näyttää
valvojalle, että kaikki aseet oat tyhjiä. Kiväärit ja haulikot tulee muutamalla
latausliikkeellä näyttää, että makasiinit ovat tyhjät. Kaikki revolverit, jotka on viety
tehtäväalueelle, tulee tarkastaa, olipa niillä ammuttu tai ei ja vain kaksi päälajin
revolveria saa viedä tehtäväalueelle.
33. Kilpailija, joka tulee määrätylle latausalueelle tarkastamattomien aseiden kanssa
päätettyään tehtävän samana päivänä, saa tehtävänhylkäyksen edellisestä
tehtävästä.
34. Kilpailijat eivät saa lähteä määrätyltä latausalueelta ladattujen aseiden kanssa paitsi
mennäkseen tehtäväalueelle seuraavana kilpailijana aloittamaan tehtävää.
35. Henkilöiden välisiä kiistoja EI SUVAITA.
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YHTEENVETO RATATOIMINNOISTA
1. Toimitsijoilla on päävastuu kaikkien turvallisuuteen liittyvien asioitten huomioimisesta
lataus- ja tyhjennyspöydillä sekä suoritusalueella. Ratatuomarit tekevät lopullisen
päätöksen pistelaskun ja rangaistusten soveltamisesta käytäntöön. Ratalaitteiden tai
kulissien aiheuttamista virheistä johtuvia rangaistuksia annettaessa on huomioitava
tahallisuus ja tahattomuus sekä huolellisuus ampujan taholta.
2. Mikäli kilpailija ei ole samaa mieltä toimitsija antamasta rangaistuksesta tai
tulkinnasta, hänellä on oikeus ”kohteliaasti” pyytää ratamestaria tai kilpailun johtajaa
arvioimaan asiaa. Toimitsijan tekemä tulkinta voidaan kumota vain mikäli kyse on
sääntöjen tai toimintatapojen tulkinnasta.
Arvokilpailuissa kilpailun johtajan tulisi koota JURY, joka koostuu kolmesta
henkilöstä. (Alkup. suositellaan kolmea Territorial Governoria, joista kukaan ei edusta
ampujien omaa osa-valtiota). Kilpailun johtaja toimii Juryn puheenjohtajana ilman
äänivaltaa. Protestin jättäjä voidaan velvoittaa maksamaan protestimaksun, joka
voidaan palauttaa protestin tullessa hyväksytyksi.
Pienistä turvarikkeistä, jotka eivät aiheuta vaaraa, rangaistaan 10 sekunnin
aikarangaistuksella. Pieniä turvarikkeitä ovat esim. tyhjän tai käyttämättömän
ammuksen jättäminen lippaaseen tai nostimeen pitkässä aseessa johon se oli
alkujaan ladattu tai revolverin virittäminen ennen kuin piippu saavuttaa 45 asteen
kulman maaleihin nähden.
3. Suuret turvarikkeet johtavat kilpailijan hylkäämiseen tehtävästä tai koko kilpailusta.
Suuria turvarikkeitä ovat pudotettu ase, vaaraa aiheuttava laukaus, tai laukaus joka
osuu alle 3 m ampujasta, 170 asteen rajan rike, henkilön tai henkilöiden tahatonkin
hetkittäinen osoittaminen aseella ja muut vastaavat rikkeet jotka voivat aiheuttaa
vaaraa tai vahinkoa. Kaksi (tai useampia) tehtävähylkäystä (SDQ) johtaa
kilpailuhylkäykseen (MDQ). Tämä ei sisällä yksittäisiä virheitä, joista voisi saada
useita rangaistuksia (esim. 170 asteen rikkominen JA samanaikaisesti jonkun
hetkellinen osoittaminen aseella) On tapauksia joissa yksikin suuri turvarike johtaa
välittömästi hylkäämiseen kilpailusta.( Ks. kohta ”Yhteenveto rangaistuksista”)
4. Jokaisella suorituspaikalla tulisi olla tukeva ja turvallinen paikka kilpailijan asettaa
pitkä ase odottamaan aseen käyttöä tai ammunnan päätteeksi. Oli niitä tai ei, on
aina ampujan vastuulla varmistua siitä että ase pysyy turvallisesti pystyssä. Jos
ase kaatuu, on tuomarin ratkaistava oliko vika telineessä, jolloin rangaistusta ei tule,
vai ampujassa, jolloin annetaan asianmukainen rangaistus (turvarike tai SDQ)
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UUSINNAT (RE-SHOOTS/RESTARTS)
Korkeammalla kuin kerhotasolla ammuttavat kilpailut ovat ”ei selittelyjä – kilpailuja”.
Suorituksen alettua sen ensimmäisestä laukauksesta, ampujan tulee parhaan kykynsä
mukaan selvittää tehtävänä oleva rata. Patruuna- tai asehäiriöt eivät oikeuta uusintaan.
Tehtävässä ilmenevistä häiriöistä (ratalaitteista, ajanottolaitteista tai tuomarien
toiminnoista) ja muista vastaavista ampujasta riippumattomista seikoista johtuen
voidaan antaa lupa tehtävän uusintaan. Uusinnassa ampuja aloittaa muuten puhtaalta
pöydältä, mutta edellisellä yrityksellä mahdollisesti saadut turvarikkeet säilyvät. Missään
SASSin vuosittaisissa kerho, valtio, alueellinen, kansallinen ja
maailmanmestaruuskilpailuissa ei uusintoja anneta ensimmäisen laukauksen jälkeen
ratatuomarin ja kilpailun johtajan päätöksellä, paitsi:
 taululaitehäiriön tai kulissien aiheuttaman häiriön takia.
 toimitsija häiritsee ampujaa.
 vika ajanottolaitteessa tai aikaa ei saada rekisteröityä oikein.
Esimerkkinä voidaan mainita, jos ratatuomari pysäyttää ampujan suorituksen vajaan
latauksen vuoksi ja asetta tarkastettaessa ase osoittautuu ampumakelpoiseksi,
annetaan kilpailijalle uusinta. Tässä tapauksessa kilpailija aloittaa ilman ohilaukauksia
tai rangaistuksia (Paitsi turvarikkeet).

Asiallista ohjeiden antamista, tai ei lainkaan ohjeiden antamista, ei katsota toimitsijan
ampujan toimintaan puuttumiseksi, eikä sen perusteella saa uusintaa.
Uusinta tulee antaa kilpailijalle ”puhtaaseen” aloitukseen ennen ensimmäistä laukausta.
Useat uusinnat samalle kilpailijalle on Ratatuomarin tuomioissaan huomioitava hakeeko
kilpailija kilpailullista etua ja rikkoo the spirit of the gamea.
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(Liite B)












10 KÄSKYÄ
TURVALLISUUS...
MUISTA HAUSKUUS
PIDÄ LINJA, MUISTA JÄRJENKÄYTTÖ
EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA AMPUJAN ETU
KOHTELE KAIKKIA KUTEN HALUAISIT ITSEÄSI KOHDELTAVAN
KOHTELE KAIKKIA TASAPUOLISESTI (SAM COLT TEKI MEIDÄT
TASAVERTAISIKSI)
ÄLÄ ”JUMITA” SUORITUSPAIKKAA, RATKAISE ONGELMAT MUUALLA
RIITTÄVÄ MÄÄRÄ TOIMITSIJOITA
AVUSTA KUN SE ON TARPEEN
KEEP IT SIMPLE
PISTELASKU

On suositeltavaa käyttää sijoituspohjaista pistelaskutapaa. Tämä laskentatapaa tasaa
eri tehtävien väliset tasoerot ja suosii suorituksissaan tasaisinta ampujaa. Tätä
laskentatapaa käytettäessä suositeltava pisteytys tehtävähylkäykselle on 999,00
sekuntia, kilpailuhylkäykselle 999,99 sekuntia jokaiselle tehtävälle (stagelle). Tehtävän
suorittamatta jättäminen on tehtävähylkäys. Kilpailija joka jättää kesken kaksi tai
useamman tehtävän kilpailussa, mistä syystä tahansa, ei voi saada mitään pääkilpailun
palkintoa.
Aikapohjaisessa pistelaskutavassa tulisi jokaiselle tehtävälle laskea maksimi
suoritusaika käytettäväksi hylkäysrajana tarvittaessa. Tällaisena rajana on
suositeltavaa käyttää kaikkien tehtävässä jaettavissa olevien
taulujen/ohilaukausrangaistusten yhteenlaskettua aikamäärää + 30 sekuntia.
Rahalla ostettavia ”Free Misses” tai ”Do-Overs” helpotuksia ei sallita.
YHTEENVETO RANGAISTUKSISTA
5 - SEKUNNIN RANGAISTUKSET
 Kaikkia tehtävän tauluja tulee ampua kyseisen taulun ampumiseen
tehtäväkuvauksessa tarkoitetulla aseella. Ohilaukaus määritellään
epäonnistumisena osua tehtäväkuvauksessa määrättyyn taulutyyppiin
tehtäväkuvauksessa määrätyllä asetyypillä. Taulujen sijoittelun tulisi sallia
ampujalle aina mahdollisuus puhtaaseen ohilaukaukseen ilman väittelyä.
Limittäin asetettuja samanmallisia tauluja tulisi välttää, jos mahdollista,
aiheuttamasta ”rangaistus ansoja” kilpailijoille.
 ohilaukaukset
 ampumattomat laukaukset
 Epähuomiossa revolveriin jääneet ampumattomat patruunat lasketaan
ohilaukauksiksi, ellei ampumaton patruuna ole hanan alla, silloin se on SDQ.
 osumat, jotka ammutaan väärällä aseella tarkoituksella tai vahingossa
 osumat, jotka ammutaan ”laittomasti hankituilla” panoksilla
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Katso tarkemmin kohdasta ”Ohilaukaus ja seuraus”, Liite C.
HUOM! ”Ohilaukaus ei voi aiheuttaa toimintavirhettä.”

10 - SEKUNNIN RANGAISTUKSET
TOIMINTAVIRHEET (Procedural Penalties)
Kaikki tahattomat toimintavirheet, hajamielisyydestä, sekaannuksesta,
tietämättömyydestä tai erehdyksestä johtuvat. (vain yksi toimintavirherangaistus /
tehtävä.)
 aseella ampumatta jättäminen epähuomiossa
 tehtäväkuvauksessa mainitun toiminnan tai tehtävän epähuomiossa
suorittamatta jättäminen
 taulujen ampuminen eri järjestyksessä kuin tehtävänkuvaus vaatii
 toimiminen tehtäväkuvauksen vastaisesti tai väärässä järjestyksessä (aseet,
taulut, toiminnat)
 Ensimmäinen kerta kilpailussa, kun ampuja toimii oman ampumaluokan
määräysten vastaisesti
 ampuminen väärästä paikasta tai asennosta
 ”laittomasti hankittujen” panosten käyttäminen (esim. ei ampujan itsensä
hyväksyttävällä tavalla tehtäväalueelle viemät /asettamat.)
 Revolvereiden koteloihin palauttamatta jättäminen, ellei muuta ole määrätty
 jokainen näistä rangaistuksista on yksittäinen eikä niitä tule lisätä toistensa
päälle




PIENET TURVARIKKEET (Minor Safety Penalties - MSV)
pitkän aseen, johon se oli ladattu, makasiiniin tai patruunannostimeen jäänyt
hylsy tai kova patruuna
avattu tyhjä pitkä ase joka kaatuu rikkomatta 170 asteen sääntöä osoittamatta
ketään
revolverin virittäminen ennen kuin se saavuttaa 45 asteen kulman tauluille päin

Fyysisistä rajoituksista johtuen voidaan myöntää helpotuksia tehtävän
suoritukseen, ilman toimintavirherangaistusta.
TEHTÄVÄHYLKÄYKSET (STAGE DISQUALIFICATION - SDQ)










Liikkeestä ampuminen (esim. useamman laukauksen ampuminen jatkuvan
liikkeen aikana)
pudotettu lataamaton ase suoritusalueella (latauspöydältä tyhjennyspöydälle)
pitkä ase, joka kaatuu ja rikkoo 170 asteen sääntöä.
vahingonlaukaus joka osuu 1,5 - 3 m:n päähän ampujasta Huom! poikkeus
liitteen a, kohta 13 mukaan.
170 asteen rike / aseen piipun osoittaminen vaaralliseen suuntaan
revolverin kotelointi iskurin ollessa muussa kuin täysin ala-asennossa, tyhjän
hylsyn tai -patruunapesän päällä
kädestä laskettu viritetty revolveri (heti kun se erkanee ampujan kädestä)
Pitkän aseen patruunapesään jätetty kova patruuna (heti kun ampuja jättää
aseen irti käsistään)
jos ampuja rikkoo toisen kerran samassa kilpailussa kilpailuluokkansa sääntöjä
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liikkuminen viritetyn aseen kanssa (jossa on panos patruunapesässä) tai
liikkuminen iskurin ollessa alhaalla kovan patruunan päällä. Liikkuminen pitkän
aseen kanssa lukko kiinni ja hana viritettynä
vaarallinen aseenkäsittely (esim. fanning)
aseen lataaminen muualla kuin virallisesti sallituilla paikoilla tai tehtävän aikana
kielletyn tai sääntöjenvastaisesti muutetun aseen käyttö
kiellettyjen varusteiden käyttö tai mukana olo
revolverin kotelointi tai asettaminen radalle iskurin ollessa alhaalla kovan
patruunan päällä
kenen tahansa hetkellinenkin osoittaminen tyhjällä aseella
lataamiseen tai tyhjentämiseen liittyvien sääntöjen rikkominen
Purkupöydän ohittamisen virhe ja tehtävähylkäys syntyvät sillä hetkellä kun
aseen hallinta lakkaa, jätetään se sitten telineeseen tai asekärryyn, eli kun ase
erkanee ampujan käsistä.
Suorituksen alettua suoritusalueelta poistuminen aseita tai ammuksia
hakemaan, ennen kuin kaikki suoritusalueelle tuodut aseet on tyhjennetty ja
tarkastettu
tyhjälaukauksen ampuminen latauspöydällä
revolverin, kiväärin tai hanallisen haulikon hanan laskeminen ilman ratatuomarin
myönteistä merkkiä/ hyväksyntää
kilpailija, joka tulee määrätylle latausalueelle tarkastamattomien aseiden kanssa
päätettyään tehtävän samana päivänä (saa tehtävänhylkäyksen edellisestä
tehtävästä).

KILPAILUHYLKÄYKSET (MATCH DISQUALIFICATION - MDQ)













kaksi tehtävähylkäystä tai kaksi spirit of the game - rikkomusta
ylimielinen asenne / epäurheilijamainen käytös
Tietoinen ratatuomarin antaman pysäytyskäskyn (cease fire, stop, tuli seis, seis)
noudattamatta jättäminen, tämän valvonnan alla ollessa.
ampuminen alkoholin tai muiden kiellettyjen aineiden vaikutuksen alaisena (ml.
lääkkeet)
laittomien patruunoiden käyttö - tämä koskee myös ampumatarvikkeita, joiden
lähtönopeus on liian suuri ja haulikon hylsyjä jotka on supistettu pullonkaulan
muotoon tai hylsyn suu on halkaisijaltaan hylsyn muuta runkoa ohuempi - tämä
ei sisällä patruunoita, jotka eivät täytä iskuvoima kerrointa.
ladatun aseen pudottaminen
vahingonlaukaus joka osuu alle 1,5 m:n päähän ampujasta maahan tai
kulisseihin, vahingonlaukaus lataus- tai tyhjennysalueella tai vahingonlaukaus,
joka tuomitaan turvattomaksi.
Huom! Poikkeus koskien ammuttavaksi määriteltyjä kulisseja.
kenenkään osoittaminen ladatulla aseella
kolmas rikkomus samassa kilpailussa koskien kilpailijan ampumaluokan
ohjeiden (varusteet, pukeutuminen) noudattamista
henkilöiden väliset kiistelyt

Kilpailuhylkäys tarkoittaa, että ampuja pakkaa aseensa pois, eikä enää ammu kisan
aikana.
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VÄÄRÄ SUORITUSTAPA / SPIRIT OF THE GAME RIKKOMUKSET
30 - SEKUNNIN RANGAISTUKSET


tahallinen tehtävänsuoritus vastoin tehtävänkuvausta kilpailullisen edun
saavuttamiseksi
 sääntöjen vastaisten ammusten käyttäminen - rangaistus tulee jokaisella
tehtävällä, jolla kilpailija testataan ja panokset havaitaan sääntöjen vastaisiksi
 tietoinen kieltäytyminen lassota vasikkaa, heittää dynamiittia tai muuten yrittää
täyttää tehtävänkuvaukseen kirjoitettua ei ampumiseen liittyvää tehtävää
Huom! kaksi spirit of the game tai väärä suoritustapa rikkomusta johtaa
kilpailuhylkäykseen

KIELLETYT VARUSTEET
Seuraavana esimerkkejä SASS kielletyistä varusteista. Uusinta SASS käsikirjaa täytyy
aina käyttää kiellettyjen varusteiden lähteenä. Kiellettyjen varusteiden käyttö johtaa
tehtävähylkäykseen.
 kotelot, jotka poikkeavat pidettäessä pystyasennosta enemmän kuin 30 astetta
 kaksi pääkilpailun revolveria samalla sivulla vartaloa
 modernit ampujan käsineet
 lyhythihaiset paidat (miehillä)
 lyhyt- tai pitkähihaiset t-paidat ja poolopaidat (tank tops) – kaikilla kilpailijoilla
(pitkähihaiset Henley-tyyppiset paidat – napeilla - ovat sallittuja)
 nykyaikaiset, sulkakoristeinen cowboy hatut
 design farkut
 lippikset
 tennis-, lenkki-, aerobic-, urheilu-, maasto- tai muut vastaavat modernit kengät
 vaatteet, joissa on valmistajan, sponsorin tai joukkuelogoja - valmistajan merkit
vaatteissa tai tarvikkeissa ovat sallittuja.
 nylon-, muovi- tai Velcro varusteet
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Liite C) -

OHILAUKAUS JA SEURAUS

OSUIKO AMPUJA KAIKKIIN OIKEISIIN TAULUIHIN
LAILLISILLA PANOKSILLA?
KYLLÄ

EI
MERKITÄÄN OHILAUKAUKSET

EI OHILAUKAUKSIA
AMMUTTIINKO TAULUIHIN
OIKEASSA JÄRJESTYKSESSÄ?

KYLLÄ

AMMUTTIINKO TAULUIHIN OIKEASSA
JÄRJESTYKSESSÄ POISLUKIEN OHILAUKAUKSET?

EI

EI

KYLLÄ
EI ENEMPIÄ TOIMENPITEITÄ

EI ENEMPIÄ TOIMENPITEITÄ

ANTOIKO MAALIEN ASETTELU AMPUJALLE
MAHDOLLISUUDEN PUHTAASEEN
OHILAUKAUKSEEN ILMAN VÄITTELYÄ?
KYLLÄ
TOIMINTAVIRHE

EI
EI ENEMPIÄ TOIMENPITEITÄ

SAAVUTTIKO AMPUJA KILPAILULLISTA ETUA AMPUMALLA
TAULUT VÄÄRÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ?
KYLLÄ

EI

VAIKUTTIKO TEKO TAHALLISELTA?
KYLLÄ

EI ENEMPIÄ TOIMENPITEITÄ
EI

SPIRIT OF THE GAME RANGAISTUS
EI ENEMPIÄ TOIMENPITEITÄ
VASTUSTIKO AMPUJA RANGAISTUSTA JA
KÄYTTÄYTYI EPÄURHEILIJAMAISESTI?
KYLLÄ

EI

EI ENEMPIÄ TOIMENPITEITÄ
KILPAILUHYLKÄYS

Päivitetty 2015 versio 20.3
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(Liite D) - RATATUOMARIN MUISTIKORTTI
RATATUOMARIN MUISTIKORTTI 2016
SDQ =Tehtävän hylkäys MDQ = Kilpailuhylkäys MSV = Pieni turvarike 10s

Hylsy tai kova patruuna jäänyt pitkän aseen makasiiniin tai nostimeen, kun seuraavalla aseella on
ammuttu tai ammuttu viimeisenä aseena ja laitettu tyhjennyspöydälle
Tyhjä pitkä ase, joka kaatuu eikä riko 170 tai osoita ketään
Revolverin virittäminen ennen kuin se on 45 asteen kulmassa tauluille päin.
Suorituksen alettua suoritusalueelta poistuminen aseita tai ammuksia hakemaan, ennen kuin kaikki
suoritusalueelle tuodut aseet on tyhjennetty ja tarkastettu
Suoritusalueelta poistuminen milloin vain ensimmäisen ja viimeisen laukauksen välissä
Suoritusalueelta poistuminen suorituksen alettua, ennen kuin kaikki aseet on tarkastettu
Lataaminen muualla kuin sallitulla paikalla
Pitkä aseen patruunapesään jätetty kova patruuna (heti kun ampuja jättää aseen irti käsistään)
Revolverin kotelointi tai asettaminen iskuri vireessä (ei täysin alhaalla) tai alhaalla kovan patruunan
päällä
Lataamattoman / tyhjän aseen pudottaminen
Laukaus, joka osuu 1,5-3 metriä ampujasta suorituspaikalla
Viritetyn käsiaseen laskeminen käsistä
Siirtyminen viritetyn aseen kanssa tai latausalueelta lähtö viritetyn aseen kanssa tai iskuri alhaalla
kovan patruunan päällä.
Vaarallinen aseenkäsittely (Fanning yms.)
Sääntöjen vastaisen tai sääntöjen vastaisesti muutetun aseen käyttö.
Tyhjälaukaus latauspöydällä (suoritettuna siten, kuin aseella normaalisti ammutaan)
Saapuminen määrätylle latausalueelle tarkastamattomien aseiden kanssa päätettyään tehtävän
samana päivänä (tehtävänhylkäys edellisestä tehtävästä)
170 asteen säännön rikkominen (osoittamatta ketään)
Kenen tahansa hetkellinenkin osoittaminen tyhjällä aseella
RATATUOMARIN MUISTIKORTTI 2016
SDQ =Tehtävän hylkäys MDQ = Kilpailuhylkäys MSV = Pieni turvarike 10s

Hanan alas laskeminen rangaistuksen välttämiseksi, jos viritetty väärään aikaan, väärässä asennossa
tai paikassa
Lataus tai tyhjennys sääntöjen rikkominen
Liikkeestä ampuminen (Usean laukauksen ampuminen jatkuvan liikkeen aikana)
Ladatun aseen pudottaminen
Laukaus joka osuu alle 1,5 metriä ampujasta suorituspaikalla, tai mikä vain laukaus ampumalinjan
ulkopuolella tai lataus- tai purkupöydällä.
Kenen tahansa hetkellinenkin osoittaminen ladatulla aseella
Tietoinen ratatuomarin antaman pysäytyskäskyn (cease fire, stop, tuli seis, seis) noudattamatta
jättäminen, tämän valvonnan alla ollessa.
Mitkä tahansa 2 SDQta tai F.T. E / S.O.Gtä saman kilpailun aikana
Riitaisa / epäurheilijamainen käytös
Ampuminen alkoholin, lääkkeiden tai muiden kiellettyjen aineiden alaisena
Tehtäväalueelta poistuminen viallisen aseen kanssa, paitsi toimitsijoiden välittömässä valvonnassa.
Ampuminen ampumaluokan sääntöjen vastaisesti, esim. väärien asusteiden käyttäminen Classic
luokassa, liian vähän savua Frontier luokassa. 1, rikkomus toimintavirhe, 2. SDQ ja 3. MDQ
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Toimintavirhe: Tahattomat virheet (sekaannuksesta tai tietämättömyydestä johtuvat). Mikäli kilpailija ei fyysisistä syistä pysty
suorittamaan tehtävää kuvauksen mukaisesti, annetaan helpotuksia suoritukseen kuitenkin mahdollisimman kuvauksen mukaisesti,
parhaan kyvyn mukaan ilman rangaistusta. 10 sekuntia; ei enempää kuin yksi toimintavirhe / stage.
Väärä suoritustapa F.T.E) / Spirit of the Game (S.O.G): Tahallinen tehtäväkuvauksen noudattamatta jättäminen kilpailullisen edun
saavuttamiseksi, panosten liian alhainen voima kerroin tai tahallinen kieltäytyminen ei ampumiseen liittyvästä tehtävästä. 30 sekuntia.
Uusinnat (Reshoot) Annetaan ratalaitehäiriön sattuessa, toimitsijan häiritessä ampujaa tai ajanottolaitteessa ilmenneen häiriön
takia. Ase-, varuste tai patruunahäiriöstä johtuen voidaan antaa uusinta kilpailunjohtajan suostumuksella (ei arvokilpailuissa).
Mahdolliset turvallisuusrikkeet eivät kuitenkaan nollaudu.
Uusinta (Restart) voidaan antaa kilpailijalle ”puhtaaseen” aloitukseen ennen ensimmäistä laukausta. Useat uusinnat samalle
kilpailijalle on ratatuomarin tuomioissaan huomioitava hakeeko kilpailija kilpailullista etua ja rikkoo the spirit of the gamea.
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3.

TERMISANASTO
170º Safety Rule (170 asteen sääntö) tarkoittaa, että aseen piipun tulee aina osoittaa rata alueelle päin
+/- 85 astetta kumpaankin suuntaan.
Action closed (Lever & pump action long guns) ((Lukko kiinni – vipulukko tai pumpputoimiset
pitkät aseet)) – Lukko (bolt) täysin suljettu (”full battery”) esim. Mahdoton sulkea enemmän vivun tai
pumpun mekanismia käyttämällä.
Action closed (SxS & single shot firearms) ((Lukko kiinni – Rinnakkaispiippuiset & kertalaukaus
aseet)) – vireessä oleva ase, joka vaatii avausmekanismin käyttöä (esim. top/side lever/button)
Action open (Lever & pump action long guns) ((Lukko auki – vipulukko tai pumpputoimiset pitkät
aseet)) Lukko (bolt) ei ole täysin suljettu.
Action open (SxS & single shot firearms) ((Lukko auki – Rinnakkaispiippuiset & kertalaukaus
aseet)) – vireessä oleva ase joka aukeaa ilman avausmekanismin käyttöä (esim. top/side lever/button)
Apparel (Vaatteet) – Pukeutumisartikkelit kuten: paidat, housut, puvut, puserot, takit, dusterit, chapsit,
legginsit, saappaat, ja hatut. Eivät sisälly: Asekotelot, asevyöt, hihanpitimet, rannesuojat tai vyöliinat.
Adjustable sight style revolver (Säädettävätähtäiminen revolveri) – revolveri, jossa on
lohenpyrstöurallinen tai säädettävä takatähtäin ja/tai lohenpyrstöurallinen etutähtäin. Ramppityylinen
etutähtäin on sallittu, mikäli se on aseen alkuperäisen mukainen.
Basketball Traveling rule (Koripallo liikkumis-sääntö) – eli liikkuminen aseen kanssa. Kun ase on
viritetty, toisen jalan on pysyttävä paikallaan maassa, kunnes ase on saatettu turvalliseen tilaan. Tämä
tarkoittaa revolvereilla sitä, että voit liikkua, laskea aseen kädestä tai koteloida, kun iskuri on täysin
alhaalla tyhjän panospesän tai ammutun hylsyn päällä. Kiväärin ja haulikon kanssa voit liikkua kun lukko
on auki tai iskuri(t) alhaalla tyhjän pesän tai ammutun hylsyn päällä. Liikkeestä ampuminen on erityisesti
kielletty (Rangaistus SDQ). Koripallo liikkumis-sääntöä ei ole tarkoitettu siihen, että liikutaan monta kertaa
laukausten välissä (esimerkiksi useat laukaukset jatkuvan liikkeen aikana)
Chambered round (ammus patruunapesässä) – ammus, jonka mikä tahansa osa on patruunapesän
sisällä.
Cleared (Tyhjennetty) – ei ampumatonta panosta eikä tyhjää hylsyä missään aseessa.
Cocked (Viritetty) – iskuri ei ole täysin alhaalla (täysin tai puoliksi viritetty tai turvakynnen varassa).
Committed (Siirtymähetki)– hetki, jolloin ase olisi tehtävä turvalliseksi jätettäväksi ampujan käsistä ja
hetki, kun ampujan pitää jatkaa tehtävän suoritusta.
Commonly available (Yleisesti saatavilla) – kaikille saatavissa olevat, annetut tavalliset olosuhteet,
tavallisessa tarkoituksessa.
Course of fire (Tehtävän suoritus) – ajanottajan piipistä alkaen, kun ampuja on ilmaissut olevansa
”valmis” viimeiseen ammuttuun laukaukseen.
Designer Jeans (design farkut) – nykyaikaiset farkut, joissa on kirjottuja tai painettuja iskulauseita tai
logoja, joissa lukee esim. ”PINK” tai ”BABY”. (Hienosti tai räikeästikin koristellut farkut kelpaavat)
Double Duelist shooting style (Double Duelist ampumatyyli) – revolveri viritetään ja ammutaan
yhdellä kädellä avustamatta toisella, kummallakin kädellä, siis yksi ase vasemmalla ja toinen ase oikealla
kädellä. Revolveri kättä tai ampumiskäsivartta ei saa koskettaa toisella kädellä paitsi asehäiriö
tapauksessa.
Down range (Ampuma-alue) – 180 astetta ampujasta tauluille päin.
Dropped firearm (pudotettu ase) – ase joka ei ole ampujan hallinnassa ja on paikassa tai asennossa,
jossa sen ei ole tarkoitus olla.
Dry firing (tyhjälaukaus) – Nostetaan lataamaton ase ampuma-asentoon viritetään hana ja vedetään
liipaisimesta, kuten aseella normaalisti ammutaan.
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Duelist shooting style (Duelist ampumatyyli) - revolveri viritetään ja laukaistaan yhdellä kädellä
avustamatta toisella. Revolveri kättä tai ampumiskäsivartta ei saa koskettaa toisella kädellä paitsi
asehäiriö tapauksessa tai siirrettäessä asetta toisesta kädestä toiseen.
Engaged (ampua) – aikomus ampua laukaus tauluun
Equipment (varuste) – mikä tahansa ei vaate, jonka otat tehtävä alueelle.
Failure to engage (väärä suoritustapa) - tarkoittaa sitä, että ampuja tahallisesti ja tietoisesti rikkoo
tehtäväkuvauksessa annettuja ohjeita saavuttaakseen kilpailullista etua, eikä johdu siitä, että kilpailija
”tekee virheen”. Väärää suoritustapaa sovelletaan vain tilanteissa, joissa ei ammuta, kuten esim.
lassonheitto ”härän” kaulaan, dynamiittipötkön heitto tai muuten poikkeaa tehtävänkuvaukseen
kirjoitetusta suoritustavasta.
Firing line (suoritus alue) – Siitä, kun ensimmäinen ase asetetaan latauspöydälle, siihen kun kaikki
aseet on tarkistettu ja todettu tyhjiksi tyhjennyspöydällä.
Fixed Sight style revolver (Kiinteätähtäiminen revolveri) – piippuun kiinnitetyt kiinteät
metallietutähtäimet yksinkertainen levy, jyvä tai tolppa yhdistettynä yksinkertaiseen avoimeen uurrettuun
takatähtäimeen, joka on leikattu suoraan runkoon, jyvään tai salpalaitteeseen (huomaa poikkeukset
konversio revolvereissa).
Free Style (vapaa tyyli) – ampujalla on mahdollisuus ampua kahden käden tai Duelist tyylillä.
Gunfighter shooting style (Gunfighter ampumatyyli) – ammutaan revolveri kummassakin kädessä.
Revolverit tulee virittää ja laukaista yksikätisesti, avustamatta toisella kädellä, toinen oikealla ja toinen
vasemmalla kädellä. Ei ole määräystä siitä kuinka revolverit tulee laukaista.
Hammer down (Hana alhaalla) – hana täysin alhaalla perusasennossaan.
Illegally acquired ammunition (Laittomasti hankittu panos) – panos, joka ei ole ampujan
ampumapaikalle tuoma tai asettama hyväksyttävällä tavalla.
Loaded Firearm (Ladattu ase) – Mikä tahansa ase, jossa mikä tahansa ampumattoman panoksen osa
on lukossa, panospesässä tai makasiinissa.
Location (Paikka) – fyysinen paikka radalla esim. ”oven takana....”
Logo - Distinctive graphic design, stylized name, unique symbol, or other device for identifying an
organization. Selvästi erottuva graafinen design, tyylitelty nimi, uniikki symboli, tai muu keino
organisaation tunnistamiseen. Tämä pitää sisällään SASSin yksittäisten seurojen, ratojen,
juhlakilpailujen, ja muiden CAS yhteisön alaryhmien logot. Poikkeus: ”virka”merkit (badget, ie. sheriffin
tähdet), pinssit, vyönsoljet, huivinrenkaat, standardikokoiset armeijan joukkue/arvo merkit ja karjatilojen
(poltto)merkit chapseissa
Major Safety Violation (Suuri turvarike) – turvallisuuden rikkominen tavalla, jolla on suuri mahdollinen
loukkaantumisvaara.
Minor Safety Violation (Pieni turvarike) – aseen käsittely tai ampuminen tavalla, joka ei ole turvallinen,
mutta ei suoraan uhkaa kenenkään turvallisuutta.
Miss (Ohilaukaus) – määrätyn taulun ohi ampuminen, tai väärän aseen käyttäminen. Tarkemmin
ohilaukauksista taulukossa ”Ohilaukaus ja seuraus” Liitteessä C RO I oppaassa. (Katso myös ”5sekunnin rangaistukset” ROI kohdassa ”Yhteenveto rangaistuksista”.)
Position (Asento, sijainti) – Ampujan asento ja sijainti - esim. ”ampuja aloittaa kädet koskettaen
hattua...”
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Power factor (Voima kerroin) – Luodin paino (graineissa) kertaa nopeus (jalkaa sekunnissa) jaettuna
1000. Minimi SASSin kilpailuissa savuttomissa luokissa on vähintään 60 ja nopeus vähintään 400 fps.
(122m/s) Maksimi nopeus revolvereilla on 1000 fps. (305m/s), ja kivääreillä 1400 fps. (427m/s)
Procedural (Toimintavirhe) – tahaton toiminta, jossa kilpailija ei noudata tehtävänkuvausta, voi sisältää
muuta toimintaa/virheitä kuin ampumista, esim. poikkeamista luokkavaatimuksista.
Progressive Penalty (Progressiivinen rangaistus) – Toimintavirhe ensimmäisellä kerralla,
tehtävähylkäys toisella ja kilpailuhylkäys kolmannella kerralla. Esim. luokkavaatimuksista poikkeaminen.
Reshoot (Uusinta) – tulos merkitään, kilpailija aloittaa puhtaalta pöydältä, paitsi turvarikkeet.
Molemmat tulokset merkitään.
Restart (Uusinta aloitus) – ei merkittyä tulosta, ampuja saa puhtaan aloituksen, mutta säilyttää
kerääntyneet turvallisuusrikkeet.
Revolver in hand (Revolveri kädessä) – kun revolverin piippu nousee kotelon suun ulkopuolelle tai
irtoaa kontaktista kulissiin mille se oli asetettu (staged).
Shooting on the move (liikkeestä ampuminen) – usean laukauksen ampuminen jatkuvan liikkeen
aikana (= SDQ)
Shooting string (Ampumaosuus) – laukaukset yhdentyyppisellä aseella ennen toisen tyyppisellä
aseella ampumista.
Short Sleeve Shirt (Lyhythihainen paita) – Paita, jonka hihat on ommeltu/valmistettu tai muutoin
kiinnitetty kyynärpään yläpuolelle. Ei koske hihoja, jotka on rullattu ylös, mutta joita ei ole kiinnitetty
paikalleen.
Stage tai ”the Line”– synonyymi “Course of Fire” (Tehtävä) - ajanottajan piipistä alkaen, kun ampuja
on ilmaissut olevansa ”valmis”, viimeiseen ammuttuun laukaukseen.
Viittaa myös paikkaan/paikkoihin joissa ampuja varsinaisesti ampuu maaleja kohti.
Traditional (perinteinen) – Vaatetuksen ja/tai varustuksen tyyli tai kokoonpano jota nähtiin tai käytettiin
yleisesti vanhan lännen aikakaudella 1849-1900, tai B-western elokuvissa. Kuvia, elokuvia tai historiallista
esineistöä voidaan käyttää asioita ratkaistaessa.
Two handed shooting style – aka “Traditional” (Kahden käden/Traditional ampumatyyli) – ampuja
pitää yhtä revolveria kahdella kädellä.
Up range (Tausta-alue) – 180 astetta ampujasta tauluilta poispäin.
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SINGLE ACTION SHOOTING SOCIETY
215 Cowboy Way
Edgewood, New Mexico 87015
(505) 843-1320
FAX: (877) 770-8687
E-mail: sass@sassnet.com
Web Page: www.sassnet.com

