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TA-sarja säännöt 
 

TA-sarjan säännöt pohjautuvat Resul  sääntöjen kohdan ’2.4. 50M, Pienoiskivääri 
60 ls makuu’ sääntöihin näissä säännöissä esitetyin poikkeuksin. Säännöissä on 
yhteyksiä myös Resul SRA ja Palvelusammunta sääntöihin sekä SAL 
tukiammuntasääntöihin.  

 
Luokat 
 

TA-sarjassa kilpailijat ampuvat kahdessa eri luokassa, vakioluokassa tai 
avoluokassa. Käytettävän aseen varusteet määrittävät luokan. Ampuja voi 
halutessaan ja kilpailun järjestäjän niin salliessa ampua tuloksen molemmissa 
luokissa samassa kilpailussa. 

 
Vakioluokka 
Vakioluokassa aseena käytetään kertatuli, lippaallinen kertatuli tai itselataava 
kertatuli .22LR tai .22 Short kivääriä, jossa kiellettyä ovat: 
- Elektroniset ja optiset tähtäimet 
- Tukijalkojen käyttö 
- Aseen turvallisuutta heikentävät muutokset 
- Aseen kiinnittäminen ampuma-alustaan/lattiaan 
 
Sallittut ampumatuet (vain yksi tuki saa olla käytössä): 
- Hihnatuki, rata-ammunta asusteet sallittuja 
- Lipastuki 
- SAL tukiammuntasääntöjen kohdan 2.1.1. mukainen tuki 

 
Avoluokka 
Avoluokassa aseena aseena käytetään kertatuli, lippaallinen kertatuli tai itselataava 
kertatuli .22LR tai .22 Short kivääriä, jossa muutokset ja varusteet ovat vapaasti 
sallittuja, mikäli ne eivät tee aseesta teknisesti vaarallista.  
 
Sallittut ampumatuet (vain yksi tuki saa olla käytössä): 
- Hihnatuki, rata-ammunta asusteet sallittuja 
- Lipastuki 
- SAL tukiammuntasääntöjen kohdan 2.1.1. mukainen tuki 
- Aseeseen kiinnitetyt tukijalat 
 

Varusteet 
 
Vaatetuksena on sallittu muuntelematon, kenttäkelpoinen ulkoilu- tai maastoasu. 
SAL:n, Suomen Metsästäjäliiton tai muun yhteisön ammuntoja varten suunniteltujen 
varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, -liivit, -housut, – kengät ja -
käsineet) käyttö on kielletty myös päällysvaatteiden alla. Myös taistelu- tai 
sirpaleliivien tai niiden kaltaisten lisävarusteiden käyttö on kielletty. Hihnatuelta 
ampuvat saavat kuitenkin käyttää rata-ammunta asusteita (ampumatakki, -liivit, -
housut, – kengät ja -käsineet). Ampujan lasit, linssi, iiris himmennin ovat sallittuja 
molemmissa luokissa.  



 
SAL tukiammuntasäännöt: 2.1.1. Kiinteä pöytätuki 
Tuki voidaan sijoittaa pöydän päälle tai lattialle tai kiinnittää väliaikaisesti pöytään. 
Tuen korkeus on vapaasti säädettävissä. Tuen asetta koskettavan osan on oltava 
pinnaltaan suora ja valmistettu kovasta materiaalista. Tuen yläpintaa ei saa 
muotoilla. Kolhaisusuojana sallitaan kuitenkin enintään 10mm paksuinen pehmuste. 
Tuen asetta koskettavan osan maksimileveys on piippulinjan suunnassa enintään 
50mm. Asetta ei saa kiinnittää tukeen. Ampuja voi tukea asetta ainoastaan yhdellä 
tuella yhdestä tukipisteestä liipaisinkaaren etupuolelta niin, että liipaisinkaari ei 
kosketa tukeen. 
 

 
Laukausmäärä ja tulokset 

 
TA-sarjassa kilpalaukausten lukumäärä on 30. Tuloksissa laukaukset esitetään 
kymmenen laukauksen sarjoina sekä niiden summana. 

 
 
 
 


