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Kiitokset
Tämän kurssin muoto ja tuotanto on kehittynyt kansallisesta SASS Range Operations Basic Safety
Coursen toteutuksesta. Tämä kurssi on monien asialleen omistautuneiden SASS jäsenten
yhteistyö projekteista. Ampujat kaikissa SASS kilpailuissa hyötyvät suuresti korostuneesta
turvallisuustietoisuudesta, jota painotetaan tässä kurssissa. Tätä dokumenttia saa kopioida
jokainen SASSin hyväksymä kouluttaja käytettäväksi SASS Range Officer training ohjelmassa.

Kurssin hallinto
ILMOITTAUTUMINEN
SASS Range Officer Training Course vaatimukset kurssille halukkaille ovat seuraavat:




Täytyy olla SASSin jäsen.
Täytyy olla suorittanut SASS Range Operations Basic Safety Course (RO I).
Täytyy olla kilpaillut Cowboy Action Shooting™ kilpailuissa vähintään kuuden
kuukauden ajan.

Opiskelijoiden tulee rekisteröityä SASS Range Officer kouluttajalle. Mahdollisimman aikainen
ilmoittautuminen on suositeltavaa.
SASS Range Officer kouluttajan tulee varmistaa opiskelijan aktiivinen CAS ampujan harrastusaika.
KOULUTUSMAKSUT
The SASS Range Officer Training Course maksaa $25, joka maksetaan koulutuspäivänä.
Etukäteisrekisteröinti maksua ei vaadita.
VIRALLINEN TODISTUS SUORITUKSESTA
Osallistumismaksujen, suoritetun testin ja kouluttajan vahvistuksen perusteella SASS myöntää
virallisen todistuksen suorituksesta ja pinssin suoraan jäsenelle. Joulukuun 7. 2003 alkaen tämän
kurssin suorittaminen on vaadittu henkilöiltä, jotka toimivat SASSin jäsenseurojen Territorial
Governoreina.
KURSSIMATERIAALI JA VARUSTEET
SASS Range Officer Training Coursen osa I vaatii luokkahuoneen istuimineen ja
kirjoitusmahdollisuuksineen kaikille osallistujille. SASS Range Officer kouluttaja toimittaa kaiken
kurssimateriaalin. Kynät ja muut kirjoitustarvikkeet ovat suositeltavia.
Osa II on käytännön harjoittelua kentällä. Tämä tapahtuu ulkona ampumaradalla, jossa voidaan
jäljitellä kilpailu olosuhteita. Käytännön kenttäharjoittelu osa kurssista koostuu oikeista tilanteista ja
tapahtumista, joita voi sattua Cowboy Action Shooting™ kilpailuissa ja vaativat kulisseja,
maalitauluja, lataus- ja purkupöytiä, aseita, ammuksia ja tyhjiä hylsyjä. Opiskelijalla voi myös olla
mahdollisuus toimia pää ratatuomarina ja tuomita harjoitusampujaa radalla. Esimerkkejä
vahingoittuneista maalitauluista, kulisseista, aseita ulkoisine muutoksineen, sopivaa ja epäsopivaa
pukeutumista, asevöitä ja muita tarvikkeita tarvitaan osoittamaan oikeaa asian ydintä.
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SASS Range Officer Training
The SASS Range Officer Training Coursen (RO II) tavoite on estää henkilöiden loukkaantumiset
Cowboy Action Shooting™ kilpailuissa. Tarkoitus on yhtenäistää SASS’ Cowboy Action Shooting™
turvallisuusvaatimukset. The SASS Range Officer Training Course on riskienhallintaohjelma SASS
Cowboy Action Shooting™ (CAS) kilpailuihin. Tämän kurssin materiaali on suunniteltu
helpottamaan SASS Shooter’s Handbookin tulkitsemista.
Tämä kurssi vaatii opiskelijalta perusteellista tietämystä uusimmasta SASS Shooter’s
Handbookista (ampujan käsikirja) ja Range Operations Basic Safety Course (RO I) versiosta, eikä
ole tarkoitettu olla sääntöjen ja määräysten koulutusta vaan oppimista kilpailun johtamiseen.
The SASS Range Officer Training Course (RO II) on kurssi, joka on suunniteltu valmentamaan
toimihenkilöitä CAS kilpailuihin painottaen erityisesti ratatuomarin velvollisuuksia (Chief Range
Officer / CRO), jota kutsutaan myös ajanottajaksi / ratatuomariksi (Timer Operator).
Kurssimateriaalissa ”Range Officerilla” tarkoitetaan yleensä virallisissa kilpailun tehtävissä olevia
toimitsijoita (Posse Marshals / Leaders, Stage/Berm Marshals). Tämän kurssin suoritettuasi olet
paremmin valmistautunut noihin tehtäviin SASSin kilpailuissa. Kuitenkin, kuten aikaisemmassa
kurssimateriaalissa on mainittu, olemme kaikki ”turvallisuusvastaavia”, vastuussa omasta ja
ympärillämme olevista. Tämän kurssin suorittaminen antaa kilpailijalle paremmin toimivan tiedon
säännöistä ja nykyisistä turvallisuus käytännöistä.
Luokkahuoneessa tapahtuvan koulutuksen, kirjallisen testin ja sitä seuraavan käytännön
harjoittelun valvotuissa olosuhteissa opiskelija koulutetaan vaadituilta turvallisuus alueilta
ohjaamaan ampuja turvallisesti tehtävän läpi. Kurssi syventää Range Operations Basic Safety
Coursen (RO I) perusteita.
Tämän kurssin suorittamalla SASS Certified Range Officer tietää kaikki tarpeelliset asiat johdattaa
ampuja tehtävän läpi, huolehtii tarpeellisen ohjauksen ja onnettomuustapausten hoidon ja on
kykenevä noudattamaan sääntöjä ja määräyksiä SASS Shooter's Handbookin mukaan.
ENNEN KILPAILUA
Ennen jokaista kilpailua kilpailun johtaja, ratamestari tai yhdistyksen määräämä edustaja pitävät
briefingin kaikkien ratatuomarien ja Posse Marshallien (osallistuminen on pakollista) kanssa
seuraavista asioista:
LÄÄKINTÄSUUNNITELMA
Kilpailijan tai katsojan loukkaantumisen varalta tulee olla valmis toimintasuunnitelma.
Jokaisen toimitsijan tulee olla selvillä siitä, miten ensiaputapaukset hoidetaan kilpailualueella.
Tiedossa tulee olla ainakin seuraavat seikat:
Ensiavusta vastaava henkilö / henkilöt ja heidän sijaintinsa kilpailualueella, ensiaputarvikkeiden
sijainti, lähimmän hätäkeskuksen puhelinnumero (ellei 112) ja ajo-ohje kilpailupaikalle.
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Kun SASS tapahtumia pidetään syrjäisillä alueilla tai jos ampujia ja / tai katsojia on runsaasti, on
tärkeää, että koulutettua lääkintähenkilöstöä on paikalla, kun mahdollista. Lisä varotoimina on
suositeltavaa, että SASS yhdistykset ja kilpailut harkitsevat kannettavan puoliautomaattisen
defibrallaattorin hankkimista sekä muita ensiapuvälineitä jos ammattimaista lääkintäpalvelua ei ole
saatavilla.
EVAKUOINTISUUNNITELMA
Onnettomuustapausten varalta on oltava hyvin suunniteltu evakuointisuunnitelma.
Loukkaantuneen ampujan tai katsojan evakuointi nopeasti on ensiarvoisen tärkeää.
Tapahtuman lääkintävastaava (The Medical Information Officer) on vastuussa
evakuointisuunnitelman ylläpidosta ja toteutuksesta.
KATSOJIEN TURVALLISUUS
Katsojien turvallisuudesta huolehtimiseen kuuluu katsomoalueen rajojen määritteleminen, alueiden
– joilla on käytettävä silmä- ja kuulosuojaimia – määrittäminen ja merkitseminen, sekä järjestää
mahdollisuus silmä- ja kuulosuojaimien lainaamiseen / vuokraamiseen.
VALITUSMENETTELY JA ”KOMENTOKETJU”
Kaikkien toimitsijoiden tulee olla selvillä kilpailun ”komentoketjusta”. Esimerkiksi kun tuomio
kyseenalaistetaan, tai muutoin ratatoimintoihin liittyvien kysymysten tullessa esiin, on ratatuomarin
tunnettava komentoketju ja tiedettävä kenen puoleen kilpailija tai toimitsija voi kääntyä asiaa
hoitaakseen. Muista, asenne tuottaa tehokkuutta ja huono asenne ja ammunta eivät sovi yhteen.
RATOJEN TURVALLISUUS SÄÄNNÖT
Vaikka lajilla on omat tiukat turvallisuussäännöt, saattavat paikalliset ampumaratojen määräykset
tuoda lisäksi omia huomioonotettavia asioita kilpailun järjestämiseen ja läpivientiin. Kaikkien
tuomareiden tulee olla selvillä ratakohtaisista määräyksistä kyseisessä tapahtumassa, jotka
voivat olla erilaiset kuin ampujan käsikirjassa ja RO koulutusmateriaalissa (SASS Shooters
Handbook and the associated Range Operations/Range Officer course materials), jotka tarjoavat
tulkintoja, esimerkkejä ja selvityksiä sääntöihin ja määräyksiin. Muutoin jokainen toimitsija (Range
Officer) on vastuussa kaikkien turvallisuus säädösten, sääntöjen ja suuntaviivojen
ymmärtämisestä, toteuttamisesta ja toimeenpanosta ampujan käsikirjan (SASS Shooter’s
Handbook) uusimman version ja RO II (Range Operations/Range Officer course) kurssimateriaalin
mukaan.
Kaikki kysymykset, jotka liittyvät paikallisiin tai SASSin sääntöihin, on selvitettävä tässä kohdin.
RATOJEN TARKASTAMINEN / LÄPIKÄYNTI
Ratatuomareiden tulee ennen kilpailua saada kaikki ratojen suoritukseen tarvittava tieto.
Tehtäväkohtaiset toimintakuvaukset tulee käydä läpi ja niihin liittyvät kysymykset on käsiteltävä.
Kaikki radat on käytävä läpi paikanpäällä, jotta saadaan karsittua mahdolliset turvallisuutta
vaarantavat ratkaisut ja toimintamallit. Myös paikat, jotka eivät varsinaisesti aiheuta vaaraa mutta
vaativat kilpailijalta erityishuomiota, tulee käsitellä.
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Kaikki ratojen rakenteeseen tarpeelliset muutokset tulee suorittaa tässä vaiheessa, ennen kuin
kukaan on ampunut ratoja läpi.
Ratojen suunnittelu on määräävä tekijä radan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Huono ratojen
toteutus aiheuttaa kilpailijoissa sekaannusta ja vääränlaiset rakenneratkaisut tai toimintamallit
aiheuttavat loukkaantumisen vaaran. Ratatuomareiden täytyy ymmärtää radan suunnitelma, jotta
turvallisuus asiat on kunnossa ennen kilpailun alkua.
VAARALLISIA RAKENNE- / TOIMINTARATKAISUJA
SASS RO:n täytyy aina olla tarkkana turvattomien tehtäväsuunnitelmien suhteen. Elementit jotka
tekevät tehtävän turvattomaksi ampua sisältävät, mutta ei ainoastaan:
Liikkuminen poispäin tauluista (up range) possen jäseniä kohden seuraavaan ampumapaikkaan,
erityisesti ladattujen aseiden kanssa.
Monimutkaiset tai hankalat kulissit ja oviaukkojen kynnykset aiheuttavat kompastumisvaaran joka
voi johtaa mahdolliseen aseen piipun kontrollin menetykseen.
Ampuminen tauluihin kun aseita on asetettu käytettäväksi ampumalinjalle ampujan ja taulujen
väliin.
Poikittainen liike ampumalinjaan nähden saattaa olla ”sudenkuoppa” kilpailijoille, mikäli kulissit
aiheuttavat kompastumisvaaran. Huonosti sijoitetut asetelineet tai aidat joita vasten pitkät aseet on
tarkoitettu asetettavaksi, voivat nostaa todennäköisyyttä sille että aseet tönäistään kumoon
liikuttaessa tehtäväalueella. (Suositeltavinta on suunnata ampujan liikkuminen eteenpäin,
ensimmäiseltä ampumapaikalta asteittain kohti tauluja.)
Liikkuminen poispäin tauluista pitkien aseiden kanssa tai ilman ei koskaan ole hyvä idea –
ensisijainen huoli on aseen piipun suunta. On hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta estää turvatonta
piipun suuntaa liikuttaessa possea kohden kantaen pitkää asetta. Liikkuessa tauluilta poispäin
paikkaan, jossa ampujan tulee sitten kääntyä tauluille päin ja vetää revolveri(t) saattaa johtaa
vakavaan turvallisuus ongelmaan jos ampujan vetää ennen aikojaan ennen kääntymistään tauluille
päin (tämän voi välttää määräämällä ampujan MOLEMMAT kädet lavasteelle). Yksinkertaisesti on
parempi olla laittamatta ampuja tällaiseen epävarmaan tilanteeseen.
Kilpailijan ei saa koskaan antaa seisoa pystyyn asetetun aseen yläpuolella. Aloituspaikan ja
ampumapaikan tulee sallia aseiden sijoittamisen ja sijoittamisen ampumisen jälkeen aiheuttamatta
ampujan joutumista oman aseensa piipun eteen.
Vaadittaessa kilpailijaa ampumaan esimerkiksi makuuasennosta, tai muusta epätavallisesta
asennosta saattaa siihen siirtyminen tai siitä nouseminen mahdollistaa vaaratilanteen synnyn.
Varaudu mahdollisiin ongelmiin tällaisissa tilanteissa.
Toimitsijoiden tulee aina olla valppaina kaikenlaisiin esineisiin tai vaaroihin ampujan liikkumisen
aikana, kuten aseiden telineisiin, oviaukkojen kynnyksiin ja kulissien kannattimiin. Ampujien
kulkuväylät tulee aina tehtävän aikana pitää vapaina ja ilman mitään esteitä mukaan lukien
haulikon ja kiväärin hylsyt. Nämä asiat tulee aina saattaa kilpailun johdon tietoon.
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HUONOJA RAKENNE- / TOIMINTARATKAISUJA
Liikkuminen erilaisten kulissien ali / yli, portaita pitkin tai esteiden yli / ohi, hevosen selkään
nouseminen tai siitä laskeutuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Kaikki eivät välttämättä
kykene liikkumaan samalla ketteryydellä. Hyvä tuomari valvoo ja auttaa tarvittaessa kilpailijaa
suorituksessa, esimerkiksi pitelemällä pitkää asetta tai muuten vastaavasti tilanteen vaatimalla
tavalla.
Toimintoja ei saa koskaan suunnitella siten, että kilpailija saattaa saada rangaistuksen
täysin turvallisesta toiminnasta. Esimerkkejä tällaisesta voisi olla vaikka liikkuminen tyhjän tai
virittämättömän aseen kanssa, aseen veto tai kotelointi liikkeessä, haulikon lataaminen yhdellä
patruunalla kahden sijasta ja kiväärin lataaminen joko suoraan patruunapesään tai makasiiniin,
saattavat olla tällaisia turhia rangaistuksen paikkoja.
Liian mutkikas ampumajärjestys saattaa aiheuttaa ongelmia. Haulikon kaksoislaukauksen
ammuttamista (Double Tap) tulee välttää, koska tämä mahdollistaa kaksipiippuisella aseella
molempien piippujen laukaisemisen yhtäaikaisesti.
Taulujen - jotka on aktivoitu ampumalla toisia tauluja (esim. ilmaan kohoavat haulikkomaalit) tai
käyttämällä jotain kulissia – ampuminen saattaa aiheuttaa erilaisia tulkintoja ja siksi niiden
ampumiseen käytettävä tekniikka ja toiminta tulee käydä selkeästi läpi.
Taulujen sijoittelun tulisi sallia ampujalle aina mahdollisuus puhtaaseen ohilaukaukseen
ilman epäselvyyttä. Limittäin asetettuja samanmallisia tauluja tulisi välttää, jos mahdollista,
aiheuttamasta ”rangaistus ansoja” kilpailijoille.
LAVASTEET JA KULISSIT
Lavasteita on kaiken kokoisia ja muotoisia ja eri materiaaleista. Kaikkia ei ole suunniteltu
turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Suuret kulissit pitää varmistaa kunnollisella tuella tai
kiinnityksellä maahan estämään kaatumisen tuulen tai muun syyn johdosta. Paikat joissa ampuja
voi istua tai nojata kulisseihin pitää olla erityisen varmistettuja ja tukevia.
Aseiden asettamiseen radalle turvallisesti horisontaalisten tasojen tai asetelineiden tulee olla
riittävän kokoisia ja tukevia huomioiden aseiden painon, varsinkin silloin kun suorituksessa on
mukana liikkumista. Kulkuväylät kulisseissa tulee olla riittävän väljät ampujan ja TO:n liikkumiseen
ilman vaaraa yhteentörmäyksestä.
Hylsyt, varsinkin haulikonhylsyt, saattavat aiheuttaa liukastumisen vaaran, riippuen käytettävästä
alustasta. Sopiva harava hylsyjen poistamiseen auttaa asiaa.
TAULUT
Taulujen asettelussa tulee huomioida kulmat, kimmokkeiden tai roiskeiden varalta.
Radoilla, joilla on useita ampumapaikkoja rinnakkain (ilman välivalleja), on erityisen tärkeää, että
taulut on asetettu rinnakkain ampumalinjaan nähden. Taulut asetetaan suoraan ampumapaikkaan
nähden, varsinkin reunimmaiset taulut voivat aiheuttaa ”roiskeita” rinnakkaisille stageille ja latausja purkupöydille liiallisesta taulun kulmasta.
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Kiinnitä huomiota tauluihin, jotka liikkuvat tai vaihtavat asentoa luodin osumasta. Lommoille tai
luokille ammutut taulut tulee hylätä.
LOPUKSI
Muista, huono ratasuunnittelu voi aiheuttaa vaaraa kilpailijoille ja katsojille
Mikäli radan toteutuksessa havaitaan vakavia turvallisuusriskejä, Ratatuomarin on välittömästi
käännyttävä ratamestarin tai kilpailunjohtajan puoleen ja kohteliaasti pyydettävä niiden
korjaamista. Mikäli organisaatio ei suostu korjaamaan selkeitä turvallisuusriskejä, on
ratatuomareiden rauhallisesti poistuttava tapahtumasta. Jaloillaan äänestäminen on äärimmäinen
tapa kommunikoida vastuuttoman organisaation kanssa.
RATATUOMARIN (CHIEF RANGE OFFICER / CRO) ELI AJANOTTAJAN (TIMER OPERATOR /
TO) TEHTÄVÄT
TO on CRO tehtäväalueella. Henkilö, jolla on ajanottolaite on vastuussa tehtäväalueen
turvallisuudesta ja ampujan turvallisesta opastuksesta tehtävän läpi. Positiivinen asenne, tieto
turvallisuus säännöistä ja avustava käytös ovat oleellista tässä tehtävässä menestymiseen.
Kun tehtävä on lopussa, taulut nostettu, spotterit paikoillaan ja rata on turvallinen
CRO/Järjestelijä/TO kutsuu seuraavan ampujan tehtäväalueelle. Kun käytät positiivisia ja
ystävällisiä lausekkeita kutsuessasi ampujaa, saat positiivisen tunnelman radalle ja myös
hermostuneen ampujan rauhoittumaan. (”Seuraava Cowboy / Cowgirl … alapas tulla” tms.)
Ampujat eivät saa tulla ampuma alueelle tarkoituksena ampua tehtävä ilman CRO:n tai
Järjestelijän lupaa.
Vältä kaikenlaista tarpeetonta keskustelua ampujan kanssa. Yleensä ampujat ovat keskittyneet
tehtävän tehtävänkuvaukseen, eivätkä jotkut ehkä hyväksy häiriötekijöitä.
AMPUJAN TARKKAILEMINEN
Ampujan tullessa tehtäväalueelle voi ratatuomari tai Järjestelijä suorittaa pikaisen silmäyksen
ampujaan, todetakseen seuraavat asiat;

AMPUJAN VIREYSTILA
Vaikuttaako ampuja henkisesti ja fyysisesti kykenevältä suoriutumaan tehtävästä?
Tarvitseeko kilpailija mahdollisesti apua selviytyäkseen suorituksesta turvallisesti?
ASEET
Vaikuttavatko aseet päällisin puolin sääntöjenmukaisilta? Ovatko aseet aiottuun
kilpailuluokkaan nähden oikeita?
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RIGIT
Ovatko (vyöt, kotelot, bandoleerit, haulikonpatruunavyöt ja muut vastaavat) varusteet sääntöjen
mukaisia? Muista vyön, aseiden ja patruunoiden sijainti vyössä ja vartalolla sääntöjenmukaisesti.
Muista, että patruunat vyössä tulee olla korkeintaan navan kohdalla tai sen alapuolella.
VAATETUS
Ovatko vaatteet sekä lajin että ampumaluokan sääntöjen mukaiset?
PATRUUNAT
Onko ampujalla tarvittava määrä patruunoita mukanaan tai asetettuna asianmukaisesti
tehtävän suoritukseen?
SILMÄ- JA KUULOSUOJAT
Ovatko ampujalla suojaimet mukana ja paikoillaan?
Mikäli ampujan varusteet eivät ole määräysten mukaiset tai ampuja ei muuten ole valmis tehtävän
suoritukseen turvallisesti, voi ratatuomari palauttaa kilpailijan lataus- tai tyhjennyspöydälle, jossa
suoritetaan tarvittavat toimenpiteet asioiden korjaamiseksi.
AMPUMALUOKAT
Mihin luokkaan ampuja on ilmoittautunut?
Tämä tieto saattaa auttaa osumien tarkkaajia ja Ratatuomaria (Timer Operator) sijoittumaan
ampujaan nähden oikein, kyetäkseen tarkkailemaan ja auttamaan kilpailijaa, samoin kuin
ennakoimaan mitä varustetta ja miten kilpailija tulee käyttämään.
Gunfighter ampujien tulee selvittää ennen suoritusta Ratatuomarille miten ja missä järjestyksessä
he tulevat revolvereitaan käyttämään. Järjestyksen muuttaminen suorituksen aikana ei kuitenkaan
ole peruste toimintavirheelle. Gunfighter ampumasäännöt ovat myöhemmin tässä materiaalissa.
Joissakin luokissa vaaditaan tiettyä pukeutumista ja tai aseita. Ratatuomarin tulee olla selvillä
näistä määräyksistä.
TEHTÄVÄN SUORITUS
Kun TOi on tarkastanut ampujan edellä mainituin tavoin, tulee hänen valmistautua ohjaamaan
ampuja turvallisesti tehtävä suorituksessa.
TO:n velvollisuus on varmistaa, että kilpailija aloittaa oikeasta paikasta (esim. aidan takaa)
tehtäväalueella ja oikeassa aloitusasennossa (esim. kädet high surrender).
Varmistua, että kilpailija on asettanut aseet ja patruunat tehtäväkuvauksen mukaisesti. Vastuu
tästä on kuitenkin kilpailijalla ja rikkomus aiheuttaa toimintavirheen, ellei kilpailija pysty avustamatta
korjaamaan tilannetta 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.
6

Ampuja ei saa lähteä tehtävä-alueelta hakemaan ammuksia tai aseita sen jälkeen kun tehtävä on
alkanut, ennen kuin kaikki tehtävä-alueelle tuodut aseet on tyhjennetty ja tarkastettu. Rangaistus
virheestä on tehtävähylkäys.
Varmistu siitä, että kolme osumien tarkkaajia (spottereita) on paikoillaan ja valmiina sellaisilla
paikoilla, joista näkevät taulut. On hyvä merkitä tarkkaajat esimerkiksi bandanalla tai kepillä.
Tämä helpottaa tarkkaajien tunnistamista ja ”pitää heidät helpommin tehtävässään kiinni”, kunnes
he antavat spotter merkin seuraavalle.
Varmista ampujan valmius kysymällä ”Is the shooter ready / Onko ampuja valmis?”. TO:n tulee
selvittää tässä vaiheessa mahdolliset väärinkäsitykset tai epäselvyydet tehtävänsuorituksessa.
TO:n ei kuitenkaan tule enää tässä vaiheessa käydä koko tehtäväkuvausta läpi yksityiskohtaisesti.
Latauspöydän valvoja on oikea henkilö tähän tarkoitukseen, jos tarpeellista. Jos ampuja ei selvästi
ole valmis tehtävään, ohjaa hänet kohteliaasti valmistautumaan uudelleen tyhjennyspöydälle.
Valmista ampujaa aloittamaan sanomalla ”Ampuja valmis, stand by / huomio” tai ”Kerro olevasi
valmis sanomalla repliikkisi.” Mikäli ampuja on valmis, antaa TOi suoraan komennon ”Stand By /
Huomio”, jonka jälkeen 3 – 5 sekunnin viiveellä tulee aloitusmerkki, ettei merkki yllätä ampujaa.
Varmista timerin toiminta huomioimalla ensimmäinen laukaus näytöllä.
Paras tapa TO:lle avustaa ampuja turvallisesti tehtävän läpi on ENNAKOIDA ampujan seuraava
liike. Tämä voidaan tehdä ’ampumalla tehtävä omassa mielessä’. Tietäen mitä ampuja tekee /
pitäisi tehdä seuraavaksi antaa TO:lle kunnollisen työkalun avustaa ampujaa.
Ampujan aloitettua suorituksen, kiinnittää ratatuomari huomion aseen piipunsuuntaamiseen (170
asteen sääntö), oikeaan ampumajärjestykseen, mahdollisiin patruunoiden vajaatoimintoihin, ja
muihin turvallisuusasioihin. Ratatuomari tekee kaiken mahdollisen ja avustaa turvallisesti kilpailijaa
tehtävän aikana ohjaamalla ja sopivin komennoin, mikäli tarpeellista. TO:n tulee laskea laukaukset,
mutta EI laskea ohilaukauksia. Pysyttele riittävän lähellä ampujaa, jotta pystyt tarvittaessa
puuttumaan ampujan turvallisuutta vaarantavaan toimintaan, mutta ei niin lähellä, että häiritset
ampujaa.
Tyypillisiä asioita, joihin TO joutuu puuttumaan ovat hylsyjen jättö pitkään aseeseen, pitkän aseen
latausvivun jääminen avaamatta tai ”ota ase mukaasi” tehtävänkuvauksen niin vaatiessa.
Välittömästi huomauta näistä asioista, jotta ampuja voi korjata tilanteen ennen siirtymistään
seuraavaan ampumapaikkaan.
Kun ampuja lähestyy viimeistä laukausta, valmistaudu katsomaan timerin viimeistä lukemaa ja
peitä sen mikrofoni välittömästi kun ampuja on lopettanut, etteivät mahdolliset laukaukset viereisiltä
ampumapaikoilta kirjaudu. Kun ampuja on suorittanut tehtävän, TO ilmoittaa suoritusajan
kilpailijalle ja neuvoo tarvittaessa koteloimaan revolverit ja ottamaan pitkät aseet kantoasentoon
sekä viemään ne piiput turvallisesti suunnattuina tyhjennyspöydälle. Suoritusaika (the raw time)
kerrotaan sitten kuuluvalla ja selvällä äänellä kirjurille. Spotterit ilmoittavat ohilaukausten määrän,
toimintavirheet ja turvallisuusrikkeet. Nämä rangaistukset ilmoitetaan välittömästi kirjurille ja
ampujalle
Jos keskustelut TO:n, spottereiden ja kirjurin kanssa kestävät enemmän kuin hetken, tai tuloksen
selvittäminen vie aikaa, ei sitä pidä tehdä tehtäväalueella.
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TO antaa timerin uudelle TO:lle, uudet spotterit jatkavat ja keskustelu siirtyy tehtäväalueen
taakse. Näin säästetään aikaa ja pidetään tehtäväalue liikkeellä.
RATATAPAHTUMAT
Kilpailijoiden suorittaessa tehtäviä, kaikkien toimitsijoiden (Range Officers) tulee koko ajan olla
valmiina reagoimaan kaikkiin ampujan suorituksessa tapahtuviin virheisiin. Toimitsijat eivät
koskaan saa olla epävarmoja turvallisuus asioissa. Mikäli tuomarin antama turvallisuus komento on
virheellinen, esimerkiksi vajaalataukseksi epäilty patruuna ei ole aiheuttanut vaaratilannetta, saa
ampuja automaattisesti uusinnan.
VAJAALATAUS
Kun TO epäilee vajaalatausta, annetaan välitön komento lopettaa ammunta aseella ja saattaa se
turvalliseksi ja jatkaa seuraavaan vaiheeseen/aseeseen. Tuomari antaa ampujan tehdä aseen
turvalliseksi mieluiten lähellä olevalle sopivalle tasolle (pöydälle heinäpaalille maahan jne.) tai
tarvittaessa avustaa ampujaa ojentamaan ase pois. Useamman vajaalatauksen ilmentyessä,
tulee TO:n kehottaa kilpailijaa vaihtamaan patruunat.
VIKA ASEESSA
Mikäli ampuja ilmoittaa aseen virhetoiminnon, tälle annetaan mahdollisuus tehdä ase turvalliseksi
ja jatkaa seuraavaan vaiheeseen/aseeseen. Tuomari antaa ampujan tehdä aseen turvalliseksi
mieluiten lähellä olevalle sopivalle tasolle (pöydälle heinäpaalille maahan jne.) tai tarvittaessa
avustaa ampujaa ojentamaan ase pois. Useamman asevirheen ilmentyessä, tulee tuomarin
kehottaa kilpailijaa vaihtamaan aseen.

VIKA TAULULAITTEESSA TAI PUUTTUVA TAULU
Mikäli taulu on pudonnut ennen aikojaan tai taulua ei ole nostettu takaisin näkyviin edellisen
ampujan jäljiltä antaa ratatuomari komennon ampua ”siihen missä taulu oli”. Ampujaa ei rangaista
ohilaukauksella tai toimintavirheellä. Tämän on todettu olevan parempi menettelytapa kuin vaatia
kilpailijaa ampumaan korvaavaa taulua. Kilpailija saa kuitenkin halutessaan ampua toiseen
vastaavaan tauluun ilman rangaistuksia. Maassa makaavaa taulua ei kuitenkaan saa ampua.
VIKA KULISSEISSA
Taululaitteessa tai kulississa olevan häiriön takia on ratatuomarin päätettävä nopeasti, voiko
kilpailija jatkaa ampumista vai onko ampuminen lopetettava välittömästi. Ampujaa ei
kummassakaan tapauksessa rangaista.
170 ASTEEN RIKKOMINEN
Mikäli millään aseella rikotaan 170 asteen sääntöä, antaa ratatuomari / tai spotteri(t) välittömän
”Cease Fire / Tuli seis!” komennon. Rikkomus johtaa tehtävä- tai kilpailuhylkäykseen.
Ratatuomarin tulee tavoitteellisesti pyrkiä estämään rikkeet komennolla tai yrittämällä fyysisesti
estää piipunsuun suuntaaminen väärin, mikäli tarpeellista/mahdollista.
Täytyy huomioida myös, 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.

8

HORJAHTAMINEN TAI KAATUMINEN
Mikäli kilpailija horjahtaa tai kaatuu suorituksen aikana, TO:n tulee arvioida ampujan tilanne ja
antaa ”tuli seis” komento vain, mikäli turvallisuutta on rikottu. Muussa tapauksessa kilpailija saa
jatkaa suoritusta normaalisti.

LUOKAT, JOISSA ON ERITYIVAATIMUKSIA
FRONTIERSMAN LUOKKA
TO:n tulee olla perillä Frontiersman luokan aseisiin liittyviin erityispiirteisiin. Näihin kuuluu muun
muassa ”myöhäiset sytytykset”, ”pelkän nallin” laukeaminen ja täysin laukeamattomat panokset.
Kilpailijan tulee saada jatkaa ampumalla muut patruunapesät normaalisti. Edellä mainittuja
häiriöitä ei tule sekoittaa vajaalatauksiin. Laukeamattomien sattuessa tulee ase suorituksen
päätteeksi tyhjentää TO:n avustamana suorituspaikalla. Ase voidaan tyhjentää joko nallittamalla
laukeamaton patruunapesä uudelleen ja laukaisemalla ase TAI poistamalla nallit panostettujen
pesien päältä.
Nallia ei saa asettaa nalli-istukkaan painamalla sitä aseen iskuvasaralla. Nallilukkorevolverit saa
nallittaa vain latauspöydällä tai tehtävän aikana. Jos tehtävänkuvaus vaatii yhden laukauksen
lisälatauksen, nallilukkorevolverin kuudes pesä voidaan ladata latauspaikalla ja nallitetaan ”on the
clock” joko ennen kuin 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”.
MUSTARUUTI LUOKAT
On oletettavaa, että mustaruutiampujat ampuvat kohti savun osittain peittämiä tauluja. Tämän
varmistamiseksi tulee kaikkien haulikon, revolverin ja kiväärin patruunoiden tuottaa ruudinsavua
vähintään vastaava määrä kuin mitä 15 grainia (tai vastaava määrä tilavuusmittana = 1cm3) FFG
mustaa ruutia tuottaa.
Mustaruuti standardi on luotu seuraavasti:
 Vakio .38 Special hylsy
 1 cm3 Goex 2F ruutia
 Federal vakio nalli
 145 grainin luoti vahattuna SPG:llä
 panos kevyesti puristeinen, hylsyn keskivahvalla rulla niippauksella.
Epäiltäessä patruunoiden olevan luokan sääntöjen vastaiset, toimitaan myöhemmin esitetyn
valitusmenettelyn mukaisesti. Ratamestari voi myös tarvittaessa vaatia mitä tahansa patruunoita
testattavaksi kilpailun aikana. Mikäli kilpailijan mustaruuti patruunat tarkastetaan, otetaan viiden
patruunan koe-erä jokaisesta aseesta, jossa sääntöjenvastaisten patruunoiden epäillään olevan.
Patruunoita verrataan yllä olevan standardin mukaisiin patruunoihin riippumatta siitä, millä
tekniikalla kilpailijan patruunat ovat ladatut. Mikäli patruunat todetaan sääntöjen vastaisiksi,
annetaan rangaistus ampumaluokan määräysten rikkomisesta. Ensimmäinen rangaistus on
toimintavirhe, toistuvasta rikkomuksesta samassa kilpailussa on seurauksena tehtävähylkäys ja
kolmannesta rikkeestä samassa kilpailussa hylätään ampuja koko kilpailusta.
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Testeissä on todettu, että 1cm3 mustaa ruutia antaa kaliipereissa 32, 38, 44 ja 45 suunnilleen
saman määrän savua. Jotkut mustaruutilaadut tai korvaavat ruutilajit antavat saman määrän savua
jo pienemmilläkin ruutimäärillä. Saattaa olla, että jo 9 grainia jotakin ruutia X, tuottaa saman
määrän savua kuin mitä 15 grainia merkkiä Y.
Ennen latauksen valitsemista on jokaisen mustaruutikilpailijan syytä testata omat patruunansa
paitsi käyntitarkkuuden, myös savun tuoton osalta. Ladatessa on aina muistettava huomioida
ruudin valmistajan suositukset panoksen ruutimäärien suhteen.
GUNFIGHTER LUOKKA
Koska Gunfighter käyttää yhtäaikaisesti kahta käsiasetta, on TO:n paras sijoittautua suoraan
ampujan taakse. Kilpailijalta vaaditaan kaksi koteloa yksi vartalon kummallakin puolella.
Aseita ei saa pitää missään vaiheessa turvattomassa asennossa (esim. siten, että ne ovat toinen
toistensa takana). Gunfighter ja B-Western -luokat ovat ainoat luokat jotka sallivat kahden ladatun
käsiaseen pitämisen ulkona koteloista yhtäaikaisesti.
Määritelmiä:
”Gunfighter tyyli”, ammutaan aseet kummassakin kädessä yhtäaikaisesti pitäen.
Laukaisemiseen ei ole yksiselitteistä ohjetta mutta aseiden laukominen vuorotellen on selkeästi
yksinkertaisinta ja tehokkainta.
”Double Duelist tyyli”, ammutaan erikseen kummallakin aseella, yhdellä aseella vasemmalla
kädellä ja toisella aseella oikealla kädellä, mutta ilman että aseet olisivat samaan aikaan
käsissä. Kummallakin kädellä ammutaan ilman toisen käden tukea ja ase virittäen ilman toisen
käden apua. Tätä tyyliä saa käyttää Gunfighter luokassa ja kaikissa luokissa, joissa ”Duelist
tyyli” on sallittu.
Ampujalta, joka ampuu Gunfighter tyylillä joko gunfighter tai B-Western luokassa, on
EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ käyttää ”kahden samanaikaisen ristivedon” tapaa aseita koteloista
esille otettaessa tai palautettaessa koteloihin.
Jos ammutaan Gunfighter tyylillä (kummatkin ladatut revolverit esillä samaan aikaan), ampujan ON
ammuttava vasemman puoleinen revolveri vasemmalla kädellä ja oikean puoleinen revolveri
oikealla kädellä, riippumatta siitä, kuinka revolverit vedetään koteloista.
Ristiveto on sallittu kaikille ampujille jotka ampuvat ”Double Duelist tyylillä” missä vain
gategoriassa. Jos tehtäväkuvaus vaatii peräkkäisen kymmenen patruunan ampumisen tai vain
yhden aseen käyttöä, kilpailijalla on mahdollisuus ampua joko ”Gunfighter” tyylillä TAI ”Double
Duelist” tyylillä. Kilpailijan tulee ampua taulut täsmälleen samassa järjestyksessä kuin
tehtäväkuvauksessa on määrätty. Gunfighter voi käyttää mitä tahansa järjestystä, jota missä
tahansa muussa ampumaluokassa voi käyttää. Jos esimerkiksi määrätään ampumaan taulut ensin
järjestyksessä vasemmalta oikealle, sitten oikealta vasemmalle, tulee kilpailijan ampua taulut, joko
molempia aseita käyttäen vaaditussa järjestyksessä, tai vaihtoehtoisesti käyttäen ensin yhtä
asetta, sitten toista asetta. Tehtävänkuvaukset, jotka määräävät erikseen revolvereita kuten
”ensimmäinen revolveri/toinen revolveri”; ”vasen revolveri/oikea revolveri” tai ”kummallakin
käsiaseella” on käsitettävä ”ensimmäiset viisi laukausta / toiset viisi laukausta” kun ammutaan
GUNFIGHTER TYYLILLÄ.
Käytettäessä molempia aseita yhtä aikaa, voidaan aseet virittää samanaikaisesti, mutta ne tulee
laukaista eri aikaan osumien havaitsemisen helpottamiseksi. Gunfighter ei saa koteloida
revolvereita ampuakseen välillä toisella aseella. Virittämisen jälkeen aseita ei saa koteloida, ennen
kuin molemmat aseet ovat tyhjiä,
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ellei aseita vedetty kotelosta väärään aikaan tai kyseessä ole ase-/patruunahäiriö.
Tehtävänkuvaus voi sallia Gunfighter-ampujan asettaa aseet radalle ennen tai tehtävänsuorituksen
aikana odottamaan niiden käyttöä välillä ammuttavana olevan toisen asetyypin jälkeen.
Tahattomasti aseeseen jäänyt patruuna katsotaan ohilaukaukseksi, ellei patruuna ole iskurin
kohdalla, jolloin kyseessä on tehtävähylkäys.
Mikäli tehtäväkuvaus vaatii muun aseen käyttöä tai muuta toimintaa käsiaseilla ammunnan välillä,
(esim. Nopanheitto revolvereilla ampumisen välissä) on revolverit ammuttava ”Double Duelist”
tyylillä, ellei radan rakenne mahdollista aseiden asettamista radalle täksi ajaksi. Esimerkiksi, jos
ammutaan ensin 5 patruunaa revolverilla, sitten 10 kiväärillä ja jälleen 5 revolverilla ja sopiva pöytä
tai tynnyri on olemassa, voidaan kumpaakin asetta käyttäen ampua ensin 5 laukausta ja asettaa
ne iskurit alhaalla tyhjien hylsyjen päällä odottamaan seuraavia niillä ammuttavia viittä laukausta.
(Häiriön sattuessa tulee molemmat aseet pitää suunnattuina turvallisesti, ampua toimiva ase tyhjäksi ja
koteloida se. Mikäli häiriötä ei saada korjattua, tulee ase antaa tuomarille tai saattaa muuten turvalliseksi ja
jatkaa tehtävän suoritusta parhaan kyvyn mukaan.)

CLASSIC COWBOY/COWGIRL LUOKKA
Classic luokassa on muista poikkeavat pukeutumis- ja asevaatimukset. TO:n tulee olla selvillä
näistä vaatimuksista.

Käsiaseet: Mikä tahansa päälajin (Main Match) kiinteätähtäiminen revolveri, ammuttuna
Duelist tyylillä.

Kaliberit: Vähintään kaliberia .40 olevat laippakantapatruunat sekä revolvereissa että
kivääreissä, (esim. .38–40, .44 Special, .44 Russian, .44 Mag., .44-40, .45 Schofield, .45
Colt, .36 kaliberin tai suurempi nallilukkoase).

Patruunat: SASS - hyväksytyt patruunat, mustaa - tai savutonta ruutia.

Kiväärit: Mikä tahansa mallia 1873 oleva tai sitä vanhempi SASS hyväksytty ase,
alkuperäisenä tai replikana (esim. 1860 Henry, 1866 Winchester, 1873 Winchester). Marlini,
1892 ja 1894 Winchesterit sekä Colt Lightningit eivät ole sallittuja

Haulikot: SASS - hyväksytty ulkopuolisilla iskureilla oleva rinnakkaispiippuinen, kertalaukaus
tai vipulukko. Ulkoisilla iskureilla varustetut kaksipiippuiset haulikot tulee olla manuaalisesti
toimivia. Ulkopuolisten iskurien tulee olla peukaloviritteiset, koriste iskureita tai
automaattisesti virittyviä ulkopuolisia iskureita ei sallita.

Pukeutuminen: Valittava vähintään viisi alla luetelluista varusteista. Kaikkia asusteita tulee
käyttää alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisesti koko kilpailun keston ajan, mukaan lukien
palkintojenjakotilaisuudet.
Chapsit, Western kannukset kannusremmeillä, rannesuojat, solmuke (kravatti) tai liina
sidottuna löysästi kaulalle tai liinan pitimen (scarf slide) kanssa, liivit, taskukello, jossa
täyspitkät -perät, takki, hihojen pidikkeet (sleeve garters), veitsi (pitää olla näkyvillä;
ruuvimeisseli veitset eivät täytä vaatimusta), botas, säärystimet, housunkannattimet. Olki(straw hat) ja palmuhatut (palm hat) on kielletty. Näitä varusteita on pidettävä
tarkoituksenmukaisesti.
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Edellä mainittujen lisäksi naiset voivat kilpaillakseen tässä luokassa valita seuraavista varusteista:
Ajankohtaan sopiva kello, halkaistu ratsastushame, turnyyri, vanteet (hame), korsetit,
Viktoriaanisen tyylin hattu (olkihattu sallittu), ajankohtaan kuuluvat korut, ajankohtaan kuuluvat
tukkalaitteet (esim. höyhenet), hiusverkko tai nauha, ajankohtaan tyypillinen käsilaukku,
ajankohtaan tyypilliset nauhakengät, liivipusero, leveät (alus) housut (bloomers), verkkosukat,
plyymi, viitta.
Buskaderot tai alhaalla roikkuvat kotelot (drop loop holster) ovat kiellettyjä. Aseen on oltava
kotelossa siten, että ainakin osa aseen perästä on asevyön yläreunan yläpuolella, myös
ristivetokotelossa.
Saappaat vaaditaan ja niiden täytyy olla perinteisen malliset, pohjat nahkaa tai sileätä kumia, pitoa
parantavat pohjakuviot (esim. Lug pitopohjat) on kielletty. Mokkasiinit eivät ole sallittuja.
Hattua on pidettävä päässä koko kilpailusuoritusten ajan.
Sääntöjen vastaiset varusteet aiheuttavat rangaistuksen ampumaluokan määräysten rikkomisesta.
Ensimmäinen rangaistus on toimintavirhe, toistuvasta rikkomuksesta samassa kilpailussa on
seurauksena tehtävähylkäys ja kolmannesta rikkeestä samassa kilpailussa hylätään ampuja koko
kilpailusta.

B-WESTERN LUOKKA
Luokassa on omat, erikoiset pukeutumis-, ase- ja ampumisvaatimukset, joista tuomarien tulee olla
perillä.
 Revolverit: Kaikki SASS hyväksytyt revolverimallit ovat sallittuja.
 Kiväärit: Kaikki 1880 malliset tai sitä uudemmat SASS hyväksytyt kiväärit ja myös replikat
(esim. Burgess, Lightning Rifle, Winchester 1892 ja 1894 ja Marlini)
 Haulikot: Kaikki SASS hyväksytyt haulikot.
 Patruunat: Kaikki SASS hyväksytyt patruunat ovat sallittuja.
 Rigit: Vain Buscadero- tai Drop loop kotelot ovat sallittuja. (Revolverien tulee roikkua
asevyön yläreunan alapuolella). Vöiden ja koteloiden tulee olla koristeltuja kuvioinnein,
ompelein, niitein tai Conchoin. Kainalokotelot ovat kiellettyjä.
 Ampumatyyli: Kaikki SASS-hyväksytyt (ml. Gunfighter) tyylit ovat sallittuja.
 Pukeutuminen: Paitojen tulee olla B-Western elokuvien mukaisia, neppareilla, läpällisillä
tai koristelluilla taskuilla, kirjailtuja, aplikoituja, hapsullisia tai värikkäin terein. Läpälliset paidat
ovat sallittuja jos niissä on tereet tai kuviointia. Housujen tulee olla farkut, Ranch-pants, tai
housut joiden takataskut ovat läpälliset, vyölenkit oltava, housut joissa on tereet tai hapsutus
ovat sallittuja. Housuissa on oltava vyö. Leidit voivat käyttää leninkiä, hametta tai halkaistua
ratsastushametta. Henkselit ovat kielletty. Hatut on oltava huopaa, - ei olki- tai
palmunlehvähattuja. Hattu on oltava päässä. Saappaat vaaditaan ja niiden on oltava kirjaillut
tai moniväriset, pitoa parantavat pohjakuviot (esim. Lug pitopohjat) on kielletty. Nauhoitettavat
saappaat ja mokkasiinit ovat kielletyt. Miehillä on oltava suuret rullakannukset
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Yksi tai useampi seuraavista valinnaisista varusteita on pakollinen: Hansikkaat tai Gauntletit, huivi
huivin pitimellä tai sidottuna kaulan ympärille tai bolo-solmio, takki, liivi, chapsit tai rannesuojat
(cuffs).
Kaikkien vaatteiden on oltava näyttäviä ja värikkäitä (fancy and flashy). B-Western asua on
pidettävä koko kilpailun ja palkintojen jaon aikana, poikkeuksena iltajuhlat.
Asut jotka esittävät erilaisia B-Western hahmoja ovat sallittuja, kunhan ne ovat täydellisiä kaikkine
varusteineen. Asujen tulee olla kuitenkin yllä luetellun säännöstön mukaiset. John Wayne,
spagetti western ja erilaiset kaupunkilaishahmot ovat kiellettyjä.
Sääntöjen vastaiset varusteet aiheuttavat rangaistuksen ampumaluokan määräysten rikkomisesta.
Ensimmäinen rangaistus on toimintavirhe, toistuvasta rikkomuksesta samassa kilpailussa on
seurauksena tehtävähylkäys ja kolmannesta rikkeestä samassa kilpailussa hylätään ampuja koko
kilpailusta.
VETOOMUKSET, HAASTEET JA PROTESTIT
Kuten on määritelty yksityiskohtaisesti RO I (SASS Range Operations level I) kurssin
materiaalissa, jokaisessa tehtävässä on erikoisia tehtäviä, joihin määrätään kunkin
ampumaryhmän (posse) jäseniä helpottamaan kilpailun suoritusta. Nämä henkilöt ovat possen
toimitsijat tai kilpailun johto. Vaikka jokainen osanottaja on turvallisuusvastaava, possen toimitsijat
ja kilpailun johto ovat AINOAT henkilöt, jotka tuomaroivat ampujaa, tehtävän aikana tai sen
ulkopuolella. Nämä tuomitsemisvelvollisuudet ulottuvat ohilaukausten ja osumien tarkkailemisesta,
oikeasta taulujen ampumajärjestyksestä, tehtävänsuorituksen asianmukaisuuteen, turvallisuus
rikkomukset, sallitut ja väärät varusteet, oikeat panokset, oikea pukeutuminen ja
luokkavaatimukset, kuten riittävästi savua mustaruutiluokan osallistujilta. Ampuja on AINOA
henkilö, joka voi kyseenalaistaa possen toimitsijoiden toiminnan tehtävän aikana. Ampujan pitää
aina voida kohteliaasti kyseenalaistaa mikä tahansa ratatuomarin tuomio. Jos ampuja tuntee
tulleensa ratatuomarin väärin tuomitsemaksi millä tahansa tehtävällä, on tärkeää seurata tätä
suositeltavaa menettelytapaa ja huomioida asianmukainen komentoketju. Muista, asenteet
vaikuttavat havaintoihin ja huonot asenteet ja ampumaurheilu eivät sovi yhteen.
Jos on syytä, ampujan tulee kohteliaasti lähestyä ratatuomaria (ajanottaja) tehtävän päätyttyä, kun
kaikki aseet on tehty turvallisiksi. Nämä keskustelut eivät saa aiheuttaa viivytystä koko
ampumaryhmälle, vaan ne tulee pitää tehtäväalueen ulkopuolella. Ratatuomarin pitää kohteliaasti
keskustella ampujan kanssa kaikista ristiriidoista tai kysymyksistä mitä tulee turvallisuuteen,
rangaistuksiin tai sääntöihin. Yrityksessä ratkaista erimielisyydet ratatuomarin tulee sisällyttää
VAIN muut possen toimitsijat näihin keskusteluihin. Muita possen jäseniä tai katsojia EI saa ottaa
mukaan mihinkään keskusteluun. Nauhoituksia, videoita tai valokuvia ei voi käyttää possen tai
kilpailun toimitsijoiden tuomioita vastaan. Muista, epäilyskin väärästä tuomiosta, tuomitaan AINA
ampujan eduksi. Tässä kohdassa ratatuomarin täytyy pysyä täysin puolueettomana, tarkastella
esitetyt todisteet, tutkia säännöt, jos tarpeellista ja lopulta tehdä päätös. Niinpä,
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jos ei ole täysin vakuuttavaa todistetta ohilaukauksesta, ampujan virheestä, turvallisuus- tai
sääntörikkeestä, ratatuomarin täytyy tehdä kaikki mahdollinen ja avustaa ampujaa tarvittavien
tulosmuutosten tekoon kirjurille välittömästi päätöksen jälkeen. Jos ratatuomarin tuomio on
kyseenalaistettu, joko ampujan tai jonkun toimitsijan toimesta, ratatuomarin tulee tuntea
komentoketju seuraavalle tasolle kiistan selvittämiseksi.
Jokainen haaste tulee viedä suoraan ratamestarille, joka avustaa ratkaisussa. Ratamestarin tulee
kohteliaasti johdattaa keskusteluja haastajan kanssa, yhtä hyvin kuin yhden tai kaikkien possen
toimitsijoiden, jotka ovat olleet osallisena kyseenalaistettuun tuomioon. Videoita, audio
nauhoitteita, valokuvia tai muita henkilöitä ei pidä sisällyttää näihin haastatteluihin. Ratamestarin
täytyy yrittää selvittää tilanne, soveltaa tapahtuman todisteita sääntöihin ja lopulta tehdä päätös
pitääkö (vai ei) alkuperäinen tuomio. Useimmin ratamestari ei itse ole ollut todistamassa tapausta
ja joutuu siksi tarkastelemaan todisteita hyvin tarkasti, usein käymään stagella, jossa tuomio
annettiin. Haasteet, kuten luvattomat panokset, luvattomat ja/tai muutetut aseet, väärä
pukeutuminen, riittämätön mustaruudin savu, tuomiot, jotka on tehty tehtäväalueen ulkopuolella,
jne. vaativat yleensä jonkinlaista tarkastusta tai dokumentointia ja suurta kunnioitusta
kyseenalaistettua ampujaa kohtaan. Possen toimitsijoiden pitäisi tällaisten tuomioiden ratkaisuissa
hakea apua suoraan ratamestarilta. Jotkut tällaiset tapaukset voivat vaatia lisäselvityksiä
ampujalta, jota asia koskee. Ratamestarin tulee kerätä kaikki tarpeelliset ammukset testiin
kyseenalaistetulta ampujalta latauspöydältä latausprosessin jälkeen kaikista aseista. Kyseessä
olevien panosten lähtönopeudet on helppo mitata mittarilla. Riittävän mustaruudin savun
mittaaminen tapahtuu vertaamalla ampujan panoksien savunmuodostusta standardi panosten
savun muodostukseen samoissa olosuhteissa reilun vertailun tekemiseksi. Asusteita ja tarvikkeita
tulee arvioida huolellisesti ampujan käsikirjan ja RO materiaalin suosituksiin. Puolueettomuus on
tässä avainasemassa. Ratamestarin täytyy yrittää nähdä tilanne kaikkien esitettyjen näkökohtien
kannalta samalla soveltaen sääntöjä reilusti. Edelleen, jos alkuperäisen tuomion on antanut
ratamestari, on jäljellä yksi mahdollisuus haastaa tuomio.
VAIN henkilö, joka on alkuperäisen tuomion kohde, voi jättää virallisen protestin. Protestimaksu on
yleensä määrätty virallisille protesteille ja se on maksettava, kun protesti kirjataan. On myös hyvä
olla jonkinlainen virallinen protestilomake, johon kirjataan ampujan tiedot, kyseenalaistetun
tuomion tarkat tiedot, tiedot possen ja kilpailun toimitsijoista, jotka ovat osallisina tuomioon,
päivämäärä, aika ja tehtävä, missä tuomio annettiin. Virallinen protesti tehdään VAIN kilpailun
johtajalle. Kun kilpailun johtaja on vastaanottanut täydelliset kirjalliset tiedot ja maksut, hän nimittää
juryn tekemään LOPULLISEN päätöksen. Tähän juryyn nimitetään vähintään kolme kokenutta
henkilöä, jotka tuntevat säännöt, eivätkä ole mitenkään mukana tapauksessa. (USA:ssa tähän
tehtävään nimetään osavaltiotason ja sitä suuremmissa kilpailuissa kolme Territorial Governoria.)
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Kilpailun johtaja on vain hallinnollisessa roolissa varmistamassa, että protesti käsitellään
tasapuolisesti ja on vastuussa, että mahdolliset muutokset ampujan tuloskorttiin tulee merkityksi.
Juryn täytyy tasapuolisesti tutkia tilanne kaikin heillä olevan tiedon avulla, käyttäen todisteita
tapahtuman sääntöjen mukaan ja tekevät LOPULLISEN päätöksen pitääkö alkuperäinen tuomio
vai ei. Jos alkuperäinen tuomio kumotaan, peritty protestimaksu palautetaan ampujalle.

PATRUUNAN VOIMAKERROIN, VETOOMUKSET JA TESTAAMINEN
Kaikki haasteet voimakerrointa ja/tai lähtönopeutta vastaan, testataan edellisessä kappaleessa
kuvatulla tavalla. Myös ratamestari voi omasta tahdostaan vaatia testiä, mistä tahansa
ammuksista, joita epäilee SASSin vaatimusten vastaisiksi, milloin tahansa kilpailun aikana.
Mikäli ampujan savuttoman ruudin lataukset testataan, otetaan viiden patruunan koe-erä
jokaisesta aseesta, jossa sääntöjenvastaisten patruunoiden epäillään olevan, mieluiten
latauspöydällä ladatuista aseista. Jokaisesta viiden patruunan erästä puretaan yksi patruuna ja
sen luoti punnitaan. Loput neljä testipatruunaa ammutaan luodinnopeus mittarilla, käyttäen
kilpailijan sitä asetta josta patruunat otettiin. ENNEN JOKAISTA LAUKAUSTA NOSTETAAN
ASEEN PIIPPU 80 ASTEEN KULMAAN ja tämän jälkeen suoritetaan koelaukaus. Jos kaikkien
patruunoiden lähtönopeuksien keskiarvo ylittää minimilähtönopeuden 122 m/s (400 fps) JA
voimakerroin on 60 tai yli, ovat patruunat sääntöjenmukaiset.
Jos kaikkien patruunoiden lähtönopeuksien keskiarvo alittaa minimilähtönopeuden 122 m/s (400
fps) TAI voimakerroin on alle 60, ovat patruunat sääntöjen vastaiset.
Sääntöjenvastaisista patruunoista annetaan 30 sekunnin Spirit of the Game rangaistus viimeksi
ammutulta tehtävältä. Toistuvista rikkeistä, jotka on ammuttu samoilla panoksilla, annetaan
vastaava rangaistus. Kuten SASS RO-materiaalista ilmenee, kaksi Spirit of the Game (SOG)
rangaistusta johtaa ampujan sulkemiseen koko kilpailusta.


Kaikkien keskisytytteisten päälajeissa käytettyjen savuttomien luokkien patruunoiden
tulee täyttää tai ylittää minimivoimakerroin 60. Rangaistus = SOG / Spirit of the Game



Kaikkien keskisytytteisten päälajeissa käytettyjen savuttomien luokkien patruunoiden
tulee täyttää tai ylittää minimilähtönopeus 400 fps / 122 m/s. Rangaistus = SOG / Spirit of
the Game



Kaikkien päälajeissa käytettyjen revolverin patruunoiden suurin lähtönopeus saa olla
1000 fps / 305 m/s. Rangaistus = MDQ / kilpailuhylkäys



Kaikkien päälajeissa käytettyjen kiväärin patruunoiden suurin lähtönopeus saa olla
1400 fps / 427 m/s. Rangaistus = MDQ / kilpailuhylkäys



Luodinnopeus testaus suoritetaan aseilla, joista patruunat otettiin.



Kilpailija ei saa valita testiasetta.



KAIKKI kilpailijan päälajeissa käyttämät aseet voidaan testata riippumatta kaliiberista
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