
Sotilaspistoolin pika-ammunta 

Nopeatempoista rata-ammuntaa 
palveluspistoolilla 



Ammunnan tarkoitus (mitä ja miksi?)  

 

• Sotilaspistoolin pika-ammunnan tarkoitus on 
kahden perättäisen, nopean laukauksen 
ampuminen tarkasti sotilastyyppisellä 
pistoolilla tai vastaavalla aseella.  

• Laji sopii hyvin harjoitteluksi myös SRA:ta ja 
muuta toiminnallista ammuntaa varten. 



Säännöt (mitä?) 

• Ampumaetäisyys on 25 m ja tauluna  
PV:n Pistoolitaulu 4. 

• Taulut kääntyvät, näkyvissä 3 s kahden 
laukauksen ampumista varten, 7 s poissa. 

• Pakollinen lippaanvaihto tehdään jokaisessa 
sarjassa yhden käännön aikana. 

• http://www.hrup.fi/wp-
content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018s
aannot.pdf 

 

http://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018saannot.pdf
http://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018saannot.pdf
http://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018saannot.pdf
http://www.hrup.fi/wp-content/uploads/2019/04/sotilapistooli2018saannot.pdf


Ammunnan kulku (mitä?) 

• Sarjan aikana ammutaan yhtäjaksoisesti kahdesta lippaasta, 
jotka on täytetty kuudella ja neljällä patruunalla.  

• Aloituksessa taulu kääntyy piiloon seitsemän sekunnin 
ajaksi. Taulu tulee näkyviin kolmen sekunnin ajaksi, jolloin 
ammutaan kaksi laukausta. Tämän jälkeen taulu on poissa 
näkyvistä seitsemän sekuntia.  

• Kääntö tapahtuu yhteensä viisi kertaa. Kääntöjen välillä, 
taulun ollessa poissa näkyvistä, on ase laskettava 
valmiusasentoon. Toisen tai kolmannen käännön jälkeen 
suoritetaan lippaanvaihto. 

• Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää yhden 10 
laukauksen koesarjan ja neljä 10 laukauksen kilpailusarjaa. 



Sarjat ja mestaruuskilpailut (mitä?) 

• SM-kisoja lajissa ei järjestetä.  

• Vuosittain ammutaan piirien omana toimintana 
sarjakilpailu (jokainen vuoro on osa sarjakilpailua) 
ja mestaruuskilpailu (yhtenä iltana). 

• Parhaat palkitaan vuoden lopussa. 

• Sarjat ovat D, H, H50, H60 ja H70 (ampujan iän 
mukaan).  

• Yksittäisellä vuorolla tyypillisesti 20 – 30 ampujaa. 
Kaikki halukkaat ovat mahtuneet mukaan. 



Aika ja paikka (missä ja milloin?) 

• KAARTJR:n pistooliradalla 2 ja 3 Santahaminassa, 
yleensä tiistaisin. Ammunnoissa käytetään 
kääntölaitteita. Sotilaspistoolin pika-ammunnassa 
ilmoittautumisaika on klo 17.45 –18.00 ja 
ammunta suoritetaan kello 18–21. 

• Jokainen vuoro on samalla osa sarjakilpailua, joka 
kestää koko kauden. 

• Vuorojen tarkat päivämäärät ovat 
kilpailukutsussa: 
http://www.hrup.fi/toiminta/ampumatoiminta/ 

 

http://www.hrup.fi/toiminta/ampumatoiminta/


Miten pääsee mukaan? 

• Ilmoittautuminen ampumavuorolle tehdään 
sähköpostilla osoitteeseen 
pistoolivuoro@hrup.fi. Tarvittavat tiedot ovat 
nimi, syntymäaika ja auton rekisterinumero. 
Varaudu portilla tarkastukseen 
henkilöllisyystodistuksella. Yksi 
ilmoittautuminen riittää koko 
kalenterivuodeksi, jokaiselle vuorolle ei siis 
tarvitse ilmoittautua erikseen. 



Tarvittavat varusteet (mitä mukaan?) 

• Oma lajiin soveltuva pistooli (kilpailussa 
ammutaan palveluskäyttöön suunnitellulla tai sen 
kaltaisella vakiokuntoisella, perusvarustuksessa 
olevalla pistoolilla tai revolverilla, jonka kaliiperi 
on vähintään 7,65 mm para ja korkeintaan  
12 mm), esimerkiksi Glock.  
Koteloa ei tarvita. 

• Omat patruunat (50 kpl) ja  
paikkalaput. 



Tarvittavat varusteet (mitä mukaan?) 

• Kilpailussa käytetään kahta lipasta tai 
pikalaturia.  

• Ammuttaessa käytetään silmä- ja 
kuulosuojaimia. Hihna- tai olkatuen käyttö on 
kiellettyä.  

• Asuna käytetään normaalia ulkoilu- tai 
palvelusasua.  

• Osallistumismaksuna maksetaan käteisellä 3 € 
per kerta, tasarahana. 



Tarvittavat asiakirjat (mitä mukaan?) 

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana: 

• kerhon/killan v. 2020 jäsenkortti / maksukuitti 

• aseen hallussapitolupa 

• todistus ampumavakuutuksesta/SAL:n 
kilpailulisenssi 

• henkilöllisyystodistus. 



Kuva 



Vastaavuus PV:n ammuntoihin 

• RESUL:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämissä 
tilaisuuksissa ammuttava sotilaspistoolin pika-
ammunta vastaa soveltuvin osin kulultaan 
HI985 ”MAAVSOTKOULOHJE KOULUTUSALA 
010 - MAAVHENKOS: MAAVOIMIEN 
AMPUMAOHJELMISTO” (13.5.2013 alkaen) 
Pistooliammuntaa 7. Poikkeuksia on lähinnä 
aseen määrittelyssä, kilpailusarjoissa, 
laukausmäärissä ja tulosten kirjaamisessa.  


