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Kilpailun tarkoitus 
 

Kilpailun erityisenä tarkoituksena on houkutella uusia ampujia 300m lajien pariin. Kilpailu on 

tarkoitettu ensijaisesti sellaisille kivääriampujille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan 

aikaisempaa kokemusta 300m kiväärilajeista. Tällä hetkellä Etelä-Suomen 300m 

ammuntalajeja harrastavien joukko on jatkuvasti harventunut ja aktiivisten harrastajien keski-

ikä on noussut uhkaavan nopeasti. Myös naisten osuus tämän hetkisissä harrastajissa on 

varsin vähäinen, vaikka muissa kiväärilajeissa naisurheilijoiden määrä on merkittävästi 

kasvanut viime vuosina. Pyrkimyksenä on helpottaa kynnystä 300m lajien kokeiluun ja 

tarjota lajissa kilpailemiseen lisää mahdollisuuksia hyvässä urheiluhengessä. Kaiken 

kaikkiaan 300m ammuntatapahtumia on äärimmäisen vähän alueellamme ja tavoitteena on 

myös elvyttää kilpailutoimintaa uudelleen tämän hienon lajin parissa. Jatkossa kiväärin 3-

ottelua voidaan käyttää myös osana Helsingin joukkueen nimeämisessä perinteistä 

pohjoismaiden välistä pääkaupunkiottelua varten. 
 

 

Ilmoittautuminen kilpailuun 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Etelä-Suomen alueen ampumaurheiluseuroihin kuuluvat 

urheilijat, joilla on voimassa oleva Suomen ampumaurheiluliiton kilpailulisenssi. 3-otteluun 



ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään marraskuun loppuun mennessä (ei koske vuotta 

2017). 

Huomautus 

2017 käytävään 1. kolmiotteluun on ilmoittauduttava ennen viimeistä 300m osakilpailua. 

Osallistumismaksut 
3-otteluun osallistumisesta ei peritä erillistä osallistumismaksua.  

 

Osakilpailuiksi hyväksyttävien kilpailujen maksut maksetaan kilpailujen järjestäjille 

normaalisti. 

Sarjat 
Kaikki osallistujat kilpailevat samassa sarjassa. Eritasoisten ja -ikäisten kilpailijoiden tulosten 

tai pisteytyksen välillä ei käytetä tasoitusjärjestelmiä.  

 

Kilpailun toimihenkilöt ja tehtävät 
Kilpailun toimihenkilöt nimetään 3-ottelun perustamiskokouksen yhteydessä. 

Tulosten käsittely 
Helsingin seudun Ampumaurheilun Tuki ry päättää kilpailuun ilmoitettujen tulosten 

käsittelystä ja valitsee tulospalvelun toimihenkilöt kilpailun perustamisen yhteydessä. 

Tulospalvelu 

Tulospalvelusta vastaavat henkilöt päättävät tulosten julkaisusta ja ilmoittavat kilpailun 

tulosten keräämiseen liittyvistä asioista kilpailun verkkosivuilla. 

 

3-ottelun johtoryhmä 

Johtoryhmän nimeäminen 

Helsingin seudun Ampumaurheilun Tuki ry:n hallitus nimeää kilpailuun 3 henkisen 

johtoryhmän. Johtoryhmän jäsenet voivat olla yhdistyksen omia jäseniä tai ulkopuolisia 

jäseniä. Johtoryhmän tulee olla riippumaton, eivätkä sen jäsenet voi ottaa osaa kilpailuun.  

Johtoryhmän tehtävät 

Johtoryhmän tehtävänä on valvoa, että kilpailu noudattaa 3-ottelun sääntöjä ja hyvää 

urheiluhenkeä. 3-otteluun liittyvien kiistatilanteiden ratkaiseminen on johtoryhmän tehtävä.  

 



Johtoryhmän jäsenten tulee lukea, tarkistaa ja hyväksyä 3-ottelun säännöt sekä olla perillä 

SAL:n teknisistä ja kiväärilajien säännöistä.  

Huomautus 

Kullakin yksittäisellä kilpailulla ja 300m osion osakilpailulla on omat toimihenkilönsä, eikä 3-

ottelun johtoryhmä ota niihin kantaa. 3-ottelun johtoryhmä ei vastaa muiden kilpailujen 

järjestelyistä eikä niissä tehdyistä päätöksistä tai kiistatilanteista.  

 

Kilpailijat 
Kilpailu on avoin kaikille Etelä-Suomen alueen ampumaseurojen jäsenille, joilla on voimassa 

oleva Suomen ampumaurheiluliiton kilpailulisenssi. Osallistujiksi toivotaan erityisesti 

kivääriampujia, joilla on jo aikaisempaa kokemusta ilmakivääri- ja 

pienoiskivääriammunnasta, mutta vain vähän tai ei lainkaan kokemusta 300m lajeista. 

Kokeneemmatkin harrastajat ovat tietysti yhtä tervetulleita. Kilpailijoilta odotetaan hyvää 

urheiluhenkeä ja rehtiä asennoitumista kilpailuun. 

 

Kilpailijoiden on itse ilmoitettava tuloksensa 3-ottelun verkkosivujen ohjeiden mukaisesti.  

 

Kilpailijoiden tulee lukea ja olla perillä 3-otteluiden säännöistä. 

 

Kilpailun kulku ja osiot 

Lyhyesti 
Kilpailu koostuu kolmesta sarjakilpailun tapaan käytävästä osuudesta. Kustakin osiosta 

muodostetaan ampujien parhaiden tulosten perusteella ns. lajikohtainen ranking-lista. 

Sijoituksen mukaan jaetaan pisteitä kunkin osion lopullisen paremmuusjärjestyksen 

mukaisesti. Pisteitä on jaossa eniten 300m ammunnan osuudesta ja vähiten 

ilmakivääriosiosta. 3-ottelun lopullinen sijoitus määräytyy yhteen laskettujen ranking-

pisteiden mukaan. Kilpailun voittaa kilpailija, joka on saavuttanut eniten ranking-pisteitä. 

Esimerkki ranking-pisteiden laskemisesta on esitetty tämän dokumentin Ranking-pisteet 

osiossa. 

Suorituksiksi hyväksyttävistä tuloksista 

3-Otteluun voi ilmoittaa vain Suomessa ammutut tulokset. 



Ilmakivääri 

Aikataulu 

Ilmakivääriosioon hyväksytään kaikki kalenterivuoden aikana Suomessa ammutut 

kilpailutulokset. Vuoden 2017 osalta kevätkauden ilmakivääritulokset voi ilmoittaa viimeiseen 

300m osakilpailuun asti. 

Kilpailusuorituksiksi laskettavat suoritukset 

Pystyasennosta ammutut tulokset seuraavasti: 

Kauden kaksi (2) parasta 60 laukauksen tulosta. 

TAI 

Kolme (3) parasta 40 laukauksen tulosta. 

 

Tukisarjoissa ammuttuja tuloksia ei huomioida. 

 

Huomautus 1 

Ikäsarjaan kuuluva kilpailija voi ilmoittaa tuloksensa myös 2x60lks:n mukaisesti.  

Huomautus 2 

Kilpailijan on ilmoitettava kaikki tuloksensa yhdenmukaisesti. Näin ollen tulokset ilmoitetaan 

joko 2x60lks mukaisesti tai 3x40lks mukaisesti. Ilmoitustapaa ei voi vaihtaa kesken 

kilpailuosiota. Ilmoitustapa määräytyy ensimmäisenä ilmoitetun tuloksen mukaisesti. 

Osakilpailuiksi hyväksytyt kilpailut 

Ilmakiväärikilpailujen osalta hyväksytään osakilpailuiksi kaikki Suomessa ammutut avoimet 

SAL:n sääntöjen mukaiset ilma-asekilpailut. Tulokset ilmoitetaan 3-Ottelun ilmakivääriosioon 

kokonaispisteinä. 

Huomautus 3 

Mikäli kilpailu käydään desimaalitulkattuna voi kilpailija tiedustella kilpailun järjestäjältä 

mahdollisuutta saada tuloksensa kokonaispisteinä tulkattuna. Näin ollen kilpailijan tulee 

toimittaa tulosilmoituksensa yhteydessä vahvistus kilpailun järjestäjältä Tulosilmoituksen 

tekeminen-kappaleessa kuvatulla tavalla. 

Pisteytys 

Ilmakivääriosiossa ranking pisteitä kertyy oheisen taulukon mukaisesti kuudelle parhaalle 

ilmakivääriampujalle.  

Ampujan 

sijoitus 

Ranking 

pisteet 

1. 8 

2. 6 

3. 4 



4. 3 

5. 2 

6. 1 

 

 

 

Pienoiskivääri 

Aikataulu 

Pienoiskivääriosioon hyväksytään kaikki toukokuun 1. päivän jälkeen Suomessa ammutut 

tulokset.  

Kilpailusuorituksiksi laskettavat suoritukset 

Makuuasennosta ammutut tulokset seuraavasti: 

Kauden kaksi (2) parasta 60 laukauksen tulosta. 

TAI 

Kolme (3) parasta 40 laukauksen tulosta. 

 

Tukisarjoissa ammuttuja tuloksia ei huomioida. 

Huomautus 1 

Ikäsarjaan kuuluva kilpailija voi ilmoittaa tuloksensa myös 2x60lks:n mukaisesti.  

Huomautus 2 

Kilpailijan on ilmoitettava kaikki tuloksensa yhdenmukaisesti. Näin ollen tulokset ilmoitetaan 

joko 2x60lks mukaisesti tai 3x40lks mukaisesti. Ilmoitustapaa ei voi vaihtaa kesken 

kilpailuosiota. Ilmoitustapa määräytyy ensimmäisenä ilmoitetun tuloksen mukaisesti. 

Osakilpailuiksi hyväksytyt kilpailut 

Pienoiskiväärikilpailujen osalta hyväksytään osakilpailuiksi kaikki Suomessa ammutut 

avoimet ilma-asekilpailut sekä SM-kilpailut. Tulokset ilmoitetaan 3-Ottelun ilmakivääriosioon 

kokonaispisteinä. 

Huomautus 3 

Mikäli kilpailu käydään desimaalitulkattuna voi kilpailija tiedustella kilpailun järjestäjältä 

mahdollisuutta saada tuloksensa kokonaispisteinä tulkattuna. Näin ollen kilpailijan tulee 

toimittaa tulosilmoituksensa yhteydessä vahvistus kilpailun järjestäjältä Tulosilmoituksen 

tekeminen-kappaleessa kuvatulla tavalla. 

Pisteytys 

Pienoiskivääriosiosta ranking pisteitä kertyy oheisen taulukon mukaisesti kahdeksalle 

parhaalle pienoiskivääriampujalle.  



Ampujan 

sijoitus Ranking pisteet 

1. 10 

2. 8 

3. 6 

4. 5 

5. 4 

6. 3 

7. 2 

8. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300m Vakiokivääri  

Osakilpailuiksi hyväksytyt kilpailut 

300m osakilpailuksi hyväksytään ampumasuoritukset, jotka on ammuttu Hollolan Hälvälän 

ampumaradalla Maakuntakisoissa edellä ilmoitettuina ajankohtina. Lisäksi hyväksytään SM-, 

AM- ja SVAmest.-kilpailuissa ammutut suoritukset. 

Aikataulu 

Oheisessa taulukossa on esitetty Hälvälän ampumaradalla käytävien maakunnallisten 

kilpailujen alustava aikataulu ja muut hyväksyttävät kilpailut. Aikatauluun saattaa tulla 

muutoksia, joten ajantasainen aikataulu löytyy 3-Ottelun verkkosivuilta. 

Pvm. klo 

6.6. Tiistai 18:00 

28.6 Keskiviikko 18:00 

16.7 Sunnuntai 12:00 

26.7 Keskiviikko 18:00 

9.8 Keskiviikko 18:00 

20.8 Sunnuntai 12:00 



6.9 Keskiviikko 17:00 

16.9. Lauantai 300m AM* 

300m SM* 

300m SVA-mest.* 

 

Maakuntakilpailut 

Kilpailu on avoin kaikille ampujille. Maakuntakilpailussa ammutaan 40lks makuukilpailu.  

 

Maakuntakilpailuiden osallistumismaksu on 10€. Maksu suoritetaan kilpailupaikalla kilpailun 

järjestäjälle käteisellä ja tasarahalla.  

 

Jokaisesta maakuntakilpailun osanotosta kilpailija saa yhden arvan. Viimeisen kilpailun 

yhteydessä 6.9. suoritetaan palkintojen arvonta. 

 

Kilpailun järjestää Lahden Ampumaseura ry ja yhteyshenkilönä toimii Tapio Jurvanen. 

Huomautus 1 

3-Otteluun osallistuva ampuja voi halutessaan ampua vain 20lks kilpailusuorituksen 

maakuntakilpailussa. 

Kilpailusuorituksiksi laskettavat suoritukset 

3-Otteluun huomioidaan kauden kaksi (2) parasta 20lks makuuasennosta ammuttua tulosta.  

Huomautus 2 

Mikäli kilpailussa ammutaan enemmän kuin 20lks, voidaan peräkkäiset sarjat erottaa omiksi 

osasuorituksikseen. Esim 40lks kilpailu = 20lks+20lks. Tällaisessa tilanteessa 

yhteenlaskettavien sarjojen tulee olla ampumisjärjestyksessään peräkkäisiä eli vain 1.+2. ja 

3.+4. sarjojen muodostamat tulokset voidaan huomoida. 

Aseet 

3-Ottelun 300m osuus ammutaan SAL:n sääntöjen mukaisella vakiokiväärillä. 

Pisteytys 

Vakiokiväärin ranking pisteitä kertyy oheisen taulukon mukaisesti yhdelletoista parhaalle 

vakiokivääriampujalle. Mikäli 300m ammunnan osakilpailun kierroksella 

(Maakuntakilpailussa) on kolme (3) tai useampi 3-ottelija, jaetaan tämän osakilpailun 

parhaalle 20lks tuloksen ampuneelle 1 ylimääräinen ranking-piste. SM-, AM- ja SVAmest.-

kilpailujen parhaille ampujille ei jaeta ylimääräisiä ranking-pisteitä. 

 

Ampujan 

sijoitus Ranking pisteet 

1. 15 



2. 13 

3. 11 

4. 10 

5. 8 

6. 6 

7. 5 

8. 4 

9. 3 

10. 2 

11. 1 

 

Lajikohtaisten tulosten ilmoittaminen  
Kilpailija huolehtii itse ilmakivääri- ja pienoiskivääriosioiden tulosten ilmoittamisesta 

kilpailun verkkosivujen ohjeistamalla tavalla. Tulokset tulee toimittaa viimeistään 1 viikon 

(7vrk:n) kuluttua tuloksen suorittamisesta, ellei toisin erikseen mainita. Myöhästynyttä tulosta 

ei huomioida ranking listalle. 

 

300m ammunnan tuloksia ei tarvitse maakuntakilpailujen osalta erikseen ilmoittaa. SM-, 

AM- ja SVA-kilpailuissa ammutut tulokset ilmoitetaan verkkosivujen ohjeiden mukaisesti ja 

viimeistään 1 viikon (7vrk:n) kuluttua tuloksen suorittamisesta, ellei toisin erikseen mainita. 

 

Ilmakiväärin 2017 kevätkaudella ammutut tulokset voi ilmoittaa ##.##.#### asti. 2017 

syyskauden tulokset ilmoitetaan kilpailun verkkosivujen ohjeiden mukaisesti.  

Tulosilmoituksen tekeminen 
Ohjeet tulosilmoituksen tekemiseen julkaistaan tulospalvelun toimesta kilpailun 

verkkosivuille. 

Ranking-pisteet 

Ranking-listan julkaisu ja ylläpito 

Tulospalvelu 

Ajantasainen tuloslista ja ranking on nähtävissä kilpailun verkkosivuilla.  

 

Ranking pisteiden taulukko  

 



ILMAKIVÄÄRI PIENOISKIVÄÄRI VAKIOKIVÄÄRI 

Ampujan 

sijoitus 

Ranking 

pisteet 

Ampujan 

sijoitus 

Ranking 

pisteet 

Ampujan 

sijoitus 

Ranking 

pisteet 

1. 8 1. 10 1. 15 

2. 6 2. 8 2. 13 

3. 4 3. 6 3. 11 

4. 3 4. 5 4. 10 

5. 2 5. 4 5. 8 

6. 1 6. 3 6. 6 

7. 0 7. 2 7. 5 

8. 0 8. 1 8. 4 

9. 0 9. 0 9. 3 

10. 0 10. 0 10. 2 

11. 0 11. 0 11. 1 

 

+ Lisäpisteen mahdollisuus 300m päivän parhaalle 20lks tulokselle. 

Esimerkki pisteiden laskusta 

 

ILMAKIVÄÄRI 

Ampuja 1. tulos 2. tulos 3. tulos Yht. 

Osion 

sijoitus 

Ranking-pisteitä 

osiosta 

A 575 568  1143 4. 3 

B 386 390 375 1151 3. 4 

C 590 588  1178 1. 8 

D 385 388 390 1163 2. 6 

 

PIENOISKIVÄÄRI 

Ampuja 1. tulos 2. tulos 3. tulos Yht. 

Osion 

sijoitus 

Ranking-pisteitä 

osiosta 

A 580 581  1161 4. 5 

B 588 595  1183 2. 8 

C 595 596  1191 1. 10 

D 398 390 395 1183 2. 8 

 

VAKIOKIVÄÄRI 

Ampuja 1. tulos 2. tulos  Yht. 

Osion 

sijoitus 

Ranking-pisteitä 

osiosta 



A 198 199  397 1. 15 

B 195 190  385 3. 11 

C 199 195  394 2. 13 

D 189 194  383 4. 10 

 

Ranking-pisteiden summa 

Ampuja ILMAKIVÄÄRI 

PIENOISKIVÄÄR

I VAKIOKIVÄÄRI Yht. 

Lopullinen 

sijoistus 

A 5 5 15 25 3 

B 8 8 11 27 2 

C 10 10 13 33 1 

D 8 8 10 26 4 

 

Kilpailun palkinnot 

Kiertopalkinnot 
Kaikki kiertopalkinnot kiertävät 5 kertaa ja jää kilpailijalle, joka on saanut siihen mennessä 

eniten kiinnityksiä. Tasatilanteessa palkinto jää sen viimeksi voittaneelle. 

Paras ilmakivääriampuja 

Ilmakiväärin ranking-pisteissä parhaiten sijoittunut ampuja palkitaan kiertopalkinnolla. 

Paras pienoiskivääriampuja 

Pienoiskiväärin ranking-pisteissä parhaiten sijoittunut ampuja palkitaan kiertopalkinnolla. 

Paras 300m ampuja 

300m kiväärin ranking-pisteissä parhaiten sijoittunut ampuja palkitaan kiertopalkinnolla. 

3-ottelun mestaruus 

Kaikkien osioiden (ik-+pk.+300m kiv.) yhteen laskettujen ranking-pisteiden paras ampuja. 

Kilpailijalla tulee olla hyväksytty ja ajoissa ilmoitettu tulos kaikista kolmesta osoista (ik-

+pk.+300m kiv.), jotta yhteistulos huomioidaan 3-ottelun mestaruuslistalla. 

Palkintojenjakotilaisuus 
Kilpailujen palkinnot jaetaan Helsingin seudun Ampumaurheilun Tuki Ry:n 

kevätkokouksessa. Ajankohta ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla. 



Sääntöjen hyväksyminen 
Helsingin seudun Ampumaurheilun Tuki Ry:n hallitus on käsitellyt säännöt 30.5.2017 

kokouksessaan ja nimennyt kilpailulle johtokunnan sekä tulospalvelusta vastaavat henkilöt.  

 

3-ottelun johtokuntaan kuuluvat Kai Virtala, Georg-Peter Björkqvist ja Michael Liljeberg.  

 

Johtokunta on tarkistanut ja hyväksynyt säännöt 30.5.2017 
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