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Otteita olympialaisten kisojen ja
maailmanmestaruuskilpailujen

ampuma-ohjelmasta.

I. Olympialaiset ampumakilpailut vapaalla aseel-
la Chalonsin leirillä kesäkuun 24—29 p:nä.

II A. Kansainväliset kilpailut vapaalla aseella (ki-
vääri ja pistooli) Reimsin ampumaradalla kesä-
kuun 13—19 p:nä.

11. B. Kansainväliset kilpailut sotilaskiväärillä
Reimsin ampumaradalla kesäkuun 7—12 ja 17—22
p:nä.

11. C. Kansainväliset pienoiskiväärikilpailut (nai-
sille) Heinisissä kesäkuun 7—22 p:nä.

111. Hirvenampuminen Versaillesissa kesäkuun 30
p. — heinäk. 2 p.

Haulikolla Issy-les-Moulineauxissa heinäkuun 4—

10 p:nä,
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IV. Nykyaikainen viisiottelu Versaillesissa heinäk.
12 p:nä.

I. OLYMPIALAISET KISAT.

Yleisiä sääntöjä.

Kutakin ampumalajia valvoo eri palkintotuomari,
mutta palkintotuomarineuvostoon kuuluu yksi edus-
taja jokaisesta olympialaisiin kisoihin tahi maaihnan-
mestaruuskilpailuihin osaa-ottavasta kansasta.

1. Joukkuekilpailut vapaalla aseella 400, 600 ja
800 m. matkoilla. Kutakin kansaa saa edustaa yksi
joukkue.

Mieskohtainen kilpailu 600 m. matkalla, korkein-
taan 4 ampujaa joka maasta.

Kaksintaistelu 25 m:n matkalla. Ase automaat-
tinen pistooli tai rumpurevolveri. Mieskohtainen kil-
pailu. 4 edustajaa.

3. Pienoiskivääri, kai. 22., matka 50 m. Mieskoh-

tainen kilpailu. 4 edustajaa.

Kunkin maan on osanotostaan tehtävä ilmotus en-
nen toukokuun 10 p:ää.

Osanottajien nimiluettelot ovat jätettävät touko-
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kuun 31 p:ään mennessä. Muutokset ovat tehtävät
viimeistään kesäkuun 11 p:nä.

Ampumakilpailuissa noudatetaan Lausannen kong-
ressissa 1921 hyväksyttyjä yleisiä sääntöjä.

OHJELMA:.

A. Chalonsin-leirillä:
Joukkuekilpailussa 400, 600 ja 800 m:n

matkoilla on joka matkalla 3 koe- ja 10 kilpailulau-
kausta. Aika: torstaina kesäk. 26 p:nä ja perjan-
taina kesäkuun 27 p:nä.

Harjottelu 400 m. 24 p:n aamulla, 600 m. 24 p:n
iltapäivällä ja 800 m. 25 p:n aamulla, 600 m. 26 p:n
iltapäivällä.

Ase vapaa, kiikaritähtäin kielletty.

Kutakin maata saa edustaa yksi 5-miehinen jouk-
kue sekä 2 varamiestä.

Taulut. Pohja valkea, kukin sivu 2 m., musta täp-
lä on 90 sm. leveä ja se on jaettu kolmeen 15 sm:n
leveään vyöhykkeeseen, joissa on numerot 5, 4 ja 3.
Täplän ympärillä oleva 2:n rengas on samoin 15 sm.

leveä, loppuosa taulua on 1.

Ammukset vapaat.
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I

Asento: vapaa, ilman tukea.

Jos yhteenlaskettu pistemäärä olisi sama, ampuu
kukin kilpailija 600 m:n matkalla 3 koe- ja 10 kiJ-
pailulaukausta. Jos tulos on vielä sama, uusitaan
samoin ©00 m:n matkalla, kunnes ero tulee.

Mieskohtainen kilpailu 600 m:n matkal-
la. 3 koe- ja 20 kilpailulaukausta.

Samat määräykset aseista, ammuksista, taulusta
ja asennosta kuin edellä.

Osanottajia korkeintaan 4 joka kansasta.
Kilpailu-aika korkeintaan 48 min. sarjaa kohti.
Kilpailupäivä perjantai — kesäkuun 27 p. iltapäi-

Harjottelu kesäkuun 24 ja 25 p. iltapäivällä.
vällä.

Saman tuloksen saaneet ampuvat kukin 3 koe- ja

Kymmenen laukauksen sarjan jälkeen kiinnite-
tään kehykseen aina uusi, pyöreä pahvilevy, jossa
on renkaat 2, 3, 4 ja 6. Kullakin kansalla on käy-
tettävänään 2 taulua.

Kilpailu-aika. Joukkue saa kullakin matkalla
käyttää yhteensä 2 tuntia.

Voittaja on se kansa, jonka joukkueen yhteenlas-

kettu tulos kaikilla kolmella matkalla on korkein.
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10 kilpailulaukausta niin monta kertaa, että syntyy
eroa.

Kaksintaistelu.

Kilpailu tapahtuu lauantaina, kesäkuun 28 p:n
illalla.

Harjottelu saman päivän aamuna.
Taulut. Jokaista ampujaa varten on 6 miehen-

kuvaa, 75 sm. toisistaan, laskien keskiviivasta.
Ammutaan 3 sarjaa, jokaisessa 6 laukausta; joka

kerta yksi laukaus joka kuvaan. Jos johonkin ku-
vaan sattuu useampi laukaus, lasketaan vain yksi
sattuma.

Ampuma-aika. Ensin ammutaan kaikki kolme
sarjaa siten, että taulut ovat näkyvissä 8 sekuntia.
Mutta tulosten ollessa samat, ammutaan 6 laukausta
6:ssa sekunnissa, ja jos tulos vielä on sama, alenne-
taan aika 4 sekuntiin, sitten 3 sekuntiin j.n.e.

Häiriöt. Jos ase joutuu epäkuntoon, ammukset ei-

vät syty, j.n.e. lasketaan ampumattomat laukaukset

ohimenneiksi.

B. Reimsin ampumaseuran radalla.

Pienoiskivääri, 50 m:n matkalla, mieskohtai-
nen kilpailu.
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Taulu, kansainvälinen pistoolitaulu.
Kilpailupäivä maanantaina kesäkuun 28 p:n ilta-

päivällä.

Harjottelu samana päivänä klo S—l 2aamupäi-
vällä.

Ampujien lukumäärä korkeintaan 4 joka kansasta.
Laukauksia 4 sarjaa, jokaisessa sarjassa 2 koe-

ja 10 kilpailulaukausta.

Saman tuloksen sattuessa ammutaan 2 koe- ja 10
kilpailulaukausta, kunnes eroa tulee.

Ase, kai. 22, ilman kiikaritähtäintä.
Asento: vapaalta kädeltä, ilman tukea

KILPAILUSÄÄNNÖT

iOO, 600 ja 800 m kilpailu.

Kullakin kansalla on näillä matkoilla käytettävä-
nään kaikkiaan 2 taulua.

Ampumapaikkojen määräämistä varten arvotaan
joukkueet keskiviikkona, kesäkuun 26 p:nä klo 17
(5 ip.) järjestelytoimikunnan istunnossa ampuma-

kentällä.
Ampujat, jotka ottavat osaa joko joukkue- tai

mieskohtaisiin kilpailuihin, saavat harjotella kahtena
päivänä ennen kilpailuja.
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600 m:n matkalla ammutaan samoilta paikoilta

sekä joukkue- että mieskohtainen kilpailu.
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Joukkueen kapteeni määrää, missä järjestyksessä

sekä joukkue- että 600 metrin mieskohtaiseen kilpai-
luun osaaottavat ampuvat.

Kun kilpailija on alkanut ammunnan, ei hänen ti-

lalleen voi enää asettaa toista.

Ainoastaan joukkueen kapteenilla on puhevalta
joukkueen puolesta.

Joukkueen kapteeni voi samalla olla kilpailija.

Kaikki valitukset ovat tehtävät palkintotuomari-
neuvostolle, kuten yleisten sääntöjen l's:s artikla mää-
rää. Tuomioista ei voida valittaa.

Ampuma-asennot.

Vapaa käsi: ilman muuta tukea.
Polviasento: pehmike saa olla nilkan alla ehdolla,

että jalkaterä ja polvi koskettavat maata.

Makuu-asento: kilpailija voi asettua joko ammun-
nan suuntaan tahi poikittain maahan tai hänen käy-

tettäväksensä asetetulle matolle ehdolla, että yläruu-
mista kannattavat kyynärpäät ja että kyynärvarret
ovat irti maasta.

;
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Ainoastaan ampujien käytettäviksi asetettuja mat-
toja saa käyttää, ne saadaan kääntää kokoon, mutta

ei rullata.

Erikoisen ampumatakin käyttäminen on sallittu.
Kiväärinremmin käyttö on sallittu.

Sattumien näyttäminen. Luodin osumapaikka näy-
tetään erikoisella merkillä.

Jokainen reikä paikataan läpikuultavalla lapulla.
Sattumien arvo näytetään:

5 pistettä: punainen näyttölevy taulun keskellä.
4 „

punaista näyttölevyä heilutetaan ylös ja

alas taulun keskellä.

alas taulun keskellä.
1 „ vihreä näyttölevy taulun alareunassa.

Tulokset ovat lopulliset vasta sen jälkeen, kun eri-
koinen toimikunta on tarkastanut taulut.

Kaksintaistelu.

Eri maita edustavat joukkueet jaetaan 3:een
ryhmään.

3 „ vihreä näyttölevy taulun keskellä.
2 „ vihreää näyttölevyä heilutetaan ylös ja

Ampujia varten järjestetään tauluja 3 ryhmää, 6

miehenkuvaa jokaisessa.
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Kunkin joukkueen käytettäväksi annettava taulu-
ryhmä ja ampumajärjestys arvotaan Chalonsin ken-
tällä samalla kertaa kuin kivääriammuntakin määrä-
tään.

Taulut ovat kilpailijoin käytettävinä kahtena päi-
vänä ennen kilpailuja.

Pienoiskivääriammunta.
Kilpailu tapahtuu 50 m:n matkalla kansainväliseen

pistoolitauluun Reimsin ampumaradalla kansallisen
kilpailun loputtua, s.o. maanantaina, kesäkuun 23
p:nä iltapäivällä. Kaikki lähemmät tiedot toimite-
taan kilpailijoille ilmotuksilla, jotka kiinnitetään am-

pumaradalla määrättyyn paikkaan.

Huomautus.

Jos vapaalla kentällä suoritettavan kilpailun (va-
paa kivääri- ja kaksintaistelu) aikana sattuu huono
ilma, on palkintotuomarilla oikeus keskeyttää ampu-
minen ja siirtää se soveliaampaan aikaan.

111 R. Hirvenampuminen.
Hirvikilipailut tapahtuvat Versaillesin lähistöllä

alkaen kesäkuun 30 1 p:nä ja loppuen heinäkuun 2
päivänä.
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Kilpailut käsittävät sekä joukkue- että mieskohtai-

sen kilpailun ja kummassakin erikseen yksilaukaus-
ja kaksoislaukauskilpailut.

Kukin kansa saa asettaa yksityiskilpailuun 4 am-
pujaa, samoin joukkuekilpailuun 4 ampujaa, joilla
saa olla 2 varamiestä.

Hirvenkuvasta ja sattumien näytöstä ovat samat
määräykset kuin meilläkin.

Ase saa olla mitä kaliiberia tahansa. Tähtäimien
täytyy olla avonaiset, jyvässä saa olla vain yksi ho-
pea- t.m.s. juova. Kivääri saa olla automaattinen,
repeteri tahi kaksipiippuinen. Liipasimen tulee kes-
tää 1 kg. paino. Asetta ei saa kilpailun aikana vaih-
taa ilman kilpailujen johtajan hyväksymistä.

Luodit eivät saa olla räjähtäviä. Hirvi on näky-
vissä 4 sekuntia. Kiväärin lukkoa ei saa sulkea, en-
nenkuin kilpailujen jo-htaja komentaa: ~Attention".

Kivääriä ei saa nostaa olkapäähän, ennenkuin
hirvenkuvan joku osa on näkyvissä. Kilpailujen joh-
taja valvoo kilpailujen kulkua ja erimielisyyksien
sattuessa ratkaisee asiat, eikä hänen päätöksestänsä
voida vedota.

Hirvi tulee aina ensiksi oikealta vasemmalle ja
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palaa takaisin heti, kun sattuma on näytetty ja pai-
kattu, joten ampujan on pidettävä aina varansa.

Jos panos ei laukea, on panos jätettävä kilpailu-
jen johtajalle, joka sitten voi antaa oikeuden uusi-
miseen, jolloin hirvi ampumatta palautetaan äskei-
sen vallin puolelle. Jos kaksoislaukauksissa ensi-
mäinen laukaus ei syty, ei toistakaan saa ampua,
sillä silloin lasketaan molemmat laukaukset ohiam-
mutuiksi. Jos vasta toinen laukaus ei syty, ei ensi-
mäistäkään merkitä, vaan palautetaan hirvi takai-
sin. Kimmokkeet lasketaan ohimenneiksi.

Yksilaukauskilpailussa juoksee hirvi koetta varten
kerran edestakaisin, joten kaksi laukausta on sallittu.
Kaksoislaukauksissa on samaten edestakaisin veto ja

oikeus ampua 4 koelaukausta.
Jos tulos on sama, ammutaan yksilaukauskilipai-

lussa 5 ja kaksoislaukauskilpailussa 6 laukausta.
iKurnmallakin tavalla ammuttaessa arvotaan ampu-

jat sekä joukkue- että mieskohtaiseen kilpailuun yk-

sitellen ottamatta huomioon eri kansojen edustajia.

B. Haulikkokilpailut.
Kilpailuissa ammutaan yleensä kansainvälisten

sääntöjen mukaan, mutta karsinnassa noudatetaan
seuraavia määräyksiä:
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I. Joukkuekilpailut.

Kutakin maata saa edustaa yksi 6-miehinen ryhmä.
Ampujat arvotaan kansallisuudesta riippumatta.
Ampuminen tapahtuu kolmessa erässä, kukin, mi-

käli mahdollista, aina yhdessä päivässä.
Ensimäinen erä: Kukin ampuu kaksi sarjaa, kum-

massakin 10 heittoon. Kaksi tahi kolme joukkuetta
ampuu yhtäaikaa, ampujat vaihtavat joukkuetta ja
ampuvat aina 10 laukauksen sarjan.

Ensimäisen erän jälkeen karsitaan 50 % jouk-
kueista pois.

Toisessa erässä ammutaan samoin kaksi sarjaa,
mutta kummassakin 15 heittoon.

Molempien erien yhteenlasketun tuloksen mukaan
karsitaan taas puolet jäljelläolevista pois.

Kolmannessa erässä ampuu kukin kaksi sarjaa,
kummassakin 20 heittoon.

Se joukkue voittaa, jolla on paras yhteenlaskettu
tulos.

11. Mieskohtainen kilpailu.

Kutakin maata saa edustaa 4 miestä.
Kilpailijain järjestys arvotaan ja sitten ammu-

taan aivan samoin kuin joukkuekilpailussakin kolme
erää, jolloin erien välillä suoritetaan karsinta.
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Kolmannen erän jälkeen ampuu kukin kaksi sar-

jaa, kummassakin 6 heittoon.
Ampuja seisoo paikalla N:o 2, kun koneryhmät 1,

2 ja 3 heittävät, ja paikalla N:o 4, kun koneryhmät
3, 4 ja 6 heittävät.

Saman tuloksen sattuessa ampuu kukin vielä 10
heittoon.

Kaikkien kolmen erän tulokset lasketaan yhteen.

111. Viisiottelu.

Ampuminen tapahtuu Versaillesin radalla (Saint-
Cyrin tiellä) heinäkuun 12 p:nä 1924.

Osanottajia saa olla joka maasta korkeintaan
neljä.

Kilpailu käsittää seuraavat lajit:

Ammuttava pistoolilla 25 m:n matkalla miehenku-
vaan 4 sarjaa, jokaisessa 5 laukausta.

Uitava 300 metriä, vapaa uintitapa
Miekkailtava, taistelumiekka.
Esteratsastus.

Juostava murtomaata 4,000 m.

Kilpailulajit ovat suoritettavat tässä järjestykses-
sä, kunakin päivänä yksi laji.
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Erikoismääräykset ampumiselle.

Ase: millainen revolveri tahi pistooli hyvänsä, täh-
täin ja jyvä avonaiset (erikoiset pyssynperät kielle-
tyt). Repeteri-ase kielletty.

Laukauksia 20, joka sarjassa 5. Koelaukauksia 2.
Taulu sama miehenkuva kuin meillä.
Alkuasento: Käsivarsi ojennettuna alaspäin, aseen

suu suunnattu alaspäin.

Ampuminen suoritetaan komennuksella: ~Feu!, un,
deux". Sen jälkeen on ladattava uudestaan 10 se-
kunnissa.

Rajaviivalla olevat sattumat lasketaan paremmalle
puolelle.

11. KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Reimsin radalla V —22. 6. 1924.

A. Kansainvälinen kiväärikilpai-
-1 v kesäkuun 14, 15 ja 16 p:nä.

Aseet: kivääri vapaa, kiikaritähtäin kielletty.
Matka 300 m., taulu kansainvälinen.
Kilpailussa ammutaan vapaalta kädeltä 40, polvelta

40 ja makuulta 40 laukausta. Ennen kutakin asen-

toa annetaan 10 koelaukausta.
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P istoolikilpailu 50 m:n matkalla
kesäkuun 18 ja 191 p:nä 1924.

Ase vapaa, kiikaritähtäin kielletty.
Taulu on kansainvälinen.
Kilpailussa ammutaan 6 sarjaa, jokaisessa 10 lau-

kausta. 18 koelaukausta sallitaan.

Kivääri- ja pistoolikilpailun yleiset
säännöt.

Kunkin kansan virallinen ilmotus on lähetettävä
viimeistään toukokuun 10 p:nä kilpailujen pääsihtee-

ristöön.
Kukin maa saa ilmottaa kuhunkin kilpailuun kor-

keintaan 7 ampujaa, joista 5 ottaa osaa kilpailuum.
Nimiluettelo on jätettävä kilpailun edellisenä iltana
klo G kilpailutoimistoon, ja lopullinen luettelo niistä
viidestä, jotka kilpailevat, ennen ampumisen alkua.

Kenenkään tilalle ei voida määrätä uutta miestä
sen jälkeen kun kilpailu on alkanut, mikäli ei ole
kysymyksessä sellainen tapaturma tai sairaus, minkä
lääkäri tahi kilpailujen ylijohtaja voi todeta tekevän
kilpailun mahdottomaksi, jolloin kapteenin määrää-
mä varamies saa jatkaa kilpailua.

Kukin maa valitsee 2 miestä kansainväliseen toi-
mikuntaan, joka valvoo ampumista.
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Palkinnot jaetaan kilpailujen loppuessa.

Tämän toimikunnan päätökset epäilyttävien sattu-
mien arvostelussa ovat lopulliset, muissa asioissa voi
vain se maa, jonka edustaja ei tyydy tuomioon, tehdä

virallisen vetoamisen.
Kilpailulaukaukseksi lasketaan sekin, kun ase sat-

tuu laukeamaan sen jälkeen, kun se on otettu käteen
maasta, penkiltä tahi telineeltä.

Taulut tarkastaa kansainvälisen toimikunnan val-
vonnan alaisena toimiva ratatoimikunta.

Heti kun ampuja on lopettanut kilpailun, on tau-
lussa peitettävä kaikki, mikä voisi ilmaista ampujan
kansallisuuden, nimen tai taulun numeron, jonka jäl-
keen taulu viedään tarkastettavaksi.

Taulut ovat aina paikattavat läpikuultavilla la-
puilla.

ERIKOISMÄÄRÄYKSET KIVÄÄ-

RIKILPAILUJA VARTEN.
Jokaisen maan virallista osanottoilmotusta tulee

seurata osanottomaksu 300 frangia.
Kukin maa saa vähintäin yhden ampumataulun

joka asentoa varten ja jaetaan taulut arpomalla edel-

lisenä päivänä klo 5 i.p.



Kilpailujen aattona saa kukin maa harjotuksia
varten ainakin yhden taulun ilman eri maksua.
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Kilpailussa asetetaan jokaista 10 laukauksen sar-

jaa varten uusi taulu. Tämä 10 laukauksen sarja
on ammuttava keskeytymättä.

ERIKOISMÄÄRÄYKSET PISTOO-
LIKILPAILUJA VARTEN.

Kunkin maan on suoritettava 150 frangia osanot-
»

tomaksuna.
Kukin maa saa kilpailussa käytettäväksensä 2

taulua, mitkä arvotaan edellisenä iltana klo 5.
Kilpailujen edellisenä iltapäivänä saa kukin maa

ilman eri maksua taulun harjotusammuntaa varten.
Kilpailussa asetetaan aina 10 laukauksen jälkeen

uudet taulut. — Sattumat näytetään erikoisella le-
vyllä, sattuman arvo lisäksi ilmotetaan.

Kilpailussa on aina 10 laukauksen sarja ammut-
tava keskeytyksittä.

Vapaalla kädellä ampumisella tarkotetaan, että
ranteen on oltava ehdottomasti vapaana ja että pis-
toolin perä ei saa olla pitennetty siten, että se mil-
lään tavalla nojaisi ranteeseen.
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B. Mieskohtainen, kansainvälinen
sotilaskiväärikilpailu.

Ase: Ranskan armeijan ohjesäännön mukainen ki-
vääri ja panokset. '

Matka S;00 m., taulu kansainvälinen.
Kilpailu on avoin jokaisen maan liiton valtuutta-

mille ampujille.
Ammuttava 6 sarjaa a 10 laukausta, 2 sarjaa joka

asennosta. Ennen kutakin asentoa 6 koelaukausta.
Palkintoja jaejaan sekä yhteistuloksen että eri

asentojen mukaan. Jos yhteistulos on sama, voittaa
se, jolla on 1. paras vapaa käsi, 2. paras polviasento,
3. makuuasento.

Viimeistään 8 päivää ennen kilpailuja on toimeen-
panevalle komitealle ilmotettava, montako miestä tu-
lee maata edustamaan.

Sotaministerit) luovuttaa kilpailua varten niin

paljon uusia sotilaskiväärejä, että voidaan muodos-
taa yhtä monta 6 kivääriryhmää kuin ilmottautuneita
maita on.

Kunkin maan joukkueen johtaja ottaa haltuunsa

sitä maata varten varatut ja tarkastusmerkillä va-
rustetut kiväärit, ja on joukkueen käytettävä juuri
niitä kiväärejä.
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10 laukauksen sarja on ammuttava 15 minuutissa.
Osanottomaksu. Jokainen ampuja suorittaa kol-

mesta asennosta ampuessaan 30 frangia, yhdestä
asennosta 20 frangia.

Erikoisia tiedonantoja.
Kielenkääntäjä on tavattavissa Kansainvälisen

Ampumaliiton toimistossa Reimsin ampumaradalla
ja Chalonsin leirillä.

Liikeyhteyttä varten Reimsin ja Chalonsin leirin
välillä on vakinainen automobiililiikenne. Välimatka
30 km.

Ampujat voivat asua joko Reimsissä, huoneen hin-
ta 10—40 fr. päivässä, tahi Chalonsin leirillä ilmai-
seksi.

Asianomaisilla passeilla saavat ampujat viedä
Ranskaan joka asetta varten 1,000 patruunaa suorit-
taen niistä, samoinkuin aseistakin, tavanmukaisen
tullimaksun.








