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Ilmakiväärin joukkuesarjakilpailu 2013-2014
1.

Sarjoja on neljä: mestaruussarja, I-divisioona, II-divisioona, Y50-sarja sekä Y60-sarja.

2.

Kilpailu käydään kotiradoilla kolmihenkisin joukkuein. Kullakin sarjakierroksella ampuu kolme seuran
edustuskelpoista ampujaa kukin 60 laukauksen kilpailun (Y50- ja Y60-sarjassa 40 laukausta) SAL:n sääntöjä
noudattaen. Edustajat voivat olla mistä sarjasta tahansa, paitsi Y50- ja Y60-sarjan ampujan on täytettävä ko.
sarjan ikävaatimukset. Eri kierroksille edustajia voi vaihtaa. Mikäli jollakin seuralla on useampia joukkueita,
määräytyy ampujan edustuskelpoisuus siten, että alemmassa sarjassa ampunut voi siirtyä ylempään sarjaan.
Myös ylemmässä sarjassa ampunut voi siirtyä alempaan sarjaan kesken kautta, mutta hänen on oltava
siirtymistä edeltävä kierros karanteenissa eli hän ei saa ampua. Esim. jos mestaruussarjan ampuja ampuu
kolmannen kierroksen I-divisioonassa, hän ei saa ampua kierroksella kaksi missään joukkueessa. Mikäli jollain
seuralla kilpailee kaksi tai useampia joukkueita samassa sarjassa, edustajien siirto sallitaan joukkueiden välillä
karanteenikierroksen kautta. Y50- ja Y60-sarjan ampuja voi samalla kierroksella osallistua 60 laukauksen
joukkuesarjakilpailuun erillisellä suorituksella. Samoin Y60-sarjan ampuja voi osallistua Y50-sarjan
joukkuekilpailuun erillisellä suorituksella. Y50- tai Y-sarjan ampujan osallistuttua ensimmäisen kerran 60
laukauksen sarjakilpailuun, voimaan astuvat siellä edustuskelpoisuudesta määrätyt säännöt; ylemmässä sarjassa
ampunut voi siirtyä alempaan sarjaan karanteenikierroksen kautta jne.

3.

Joukkueessa saa olla yksi ampuja toisesta saman alueen seurasta tai ampuja joka on joukkueen ilmoittaneen
seuran jäsen, mutta ei edusta ko. seuraa. Ampuja saa tässä kilpailussa edustaa kauden aikana yhtä seuraa Ysarjassa (mestaruussarja, I-divisioona ja II-divisioona) ja toista joko Y50- ja Y60-sarjassa. Poikkeuksena
voidaan hyväksyä myös eri alueen seuran ampuja, jos seurat ovat “rajanaapureita”.

4.

Sarjapisteet kierroksittain lasketaan siten, että sarjassaan kierroksen parhaan tuloksen ampunut joukkue saa
yhtä monta pistettä kuin sarjassa on joukkueita, toiseksi sijoittunut yhtä vähemmän jne. ja huonoimman
tuloksen ampunut yhden pisteen. Hylätyistä, myöhästyneistä tai toimittamattomista joukkuetuloksista ei saa
sarjapisteitä. Vajaista joukkuetuloksista (yhden tai kahden ampujan tulos puuttuu) saa sarjapisteitä, ellei niitä
ole muista syistä hylätty. Tasatuloksista sijoitusten mukaiset pisteet jaetaan tasan samaan tulokseen päätyneiden
joukkueiden kesken. Esim. jos mestaruussarjan kahdella parhaalla joukkueella on sama tulos, niin molemmat
saavat (10+9)/2=9,5p. Mikäli sarjan päättyessä joukkueita päätyy tasapisteisiin, ratkaistaan näiden keskinäinen
paremmuus osumapisteiden perusteella. Osumapisteiden ollessa tasan sijoitus arvotaan.

5.

Sarjan päättyessä mestaruussarjan huonoin joukkue putoaa suoraan I-divisioonaan ja I-divisioonan voittaja
nousee suoraan mestaruussarjaan. Mestaruussarjan toiseksi huonoin joukkue ja I-divisioonan toiseksi paras
joukkue karsivat noususta tai putoamisesta. Edelleen kaksi huonointa joukkuetta I-divisioonasta putoaa IIdivisioonaan, josta puolestaan kaksi parasta joukkuetta II-divisioonasta nousee I-divisioonaan.

6.

Karsinta mestaruussarjan yhdeksänneksi ja I-divisioonan toiseksi sijoittuneiden joukkueiden kesken ammutaan
järjestäjän ilmoittamana ajankohtana kotiradoilla tai seuran ulkopuolisessa kilpailussa. Järjestäjä lähettää
joukkueille tarkistustarrat karsintaa varten. Karsintataulut lähetetään järjestäjälle tulkattaviksi.

7.

Kilpailusuoritus voidaan ampua kullekin seuralle sopivana päivänä, valvottuna suorituksena. Kilpailusuoritus
on ammuttava sarjaohjelmassa määrättynä aikana, jonka jälkeen tulostiedot on lähetettävä kilpailun järjestäjälle

8.

Kilpailun protestiaika on 7 (seitsemän) vuorokautta tulosten postituksesta (postileima) lukien. Protestimaksu on
20,00 euroa.

9.

Suomen Ampujainliiton kiväärijaosto on kilpailun järjestäjä, joka antaa käytännön toteutuksen jollekin SAL:n
alaiselle ampumaseuralle, joka kaudella 2013-14 on Keski-Suomen Ampujat.

