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Aseman nimi  Suunnittelija   Laukauksia  

X-Factor Niko Rissanen  10  

Ässä hihasta Tero Hokkanen 12  

Slalom Jere Hakanen 20  

Aivot narikkaan 2021 Jere Hakanen 32 

Kädetön Multialla (bonus)  Jere Hakanen  4  

  78 yhteensä  

 

Laukaus kattoon, lattiaan tai seiniin johtaa hylkäykseen kilpailusta. 

 

Käsittelyalue on ampumapaikkojen puoleisen lyhen seinän vieressä olevan 

pöydän luona, ojennetun käden etäisyydellä pöydästä. Käsittelyalueen turvallinen 

piipunsuunta on pöytää lähinnä oleva lyhyt seinä. 

Aseita ei saa käsitellä taukotilassa, paitsi tarvittaessa purettuna. Purkaminen ja 

kokoaminen on tehtävä käsittelyalueella. 

Synteettisten levyjen kaatava osuma lasketaan vaikka osuma kohdistuisi levyn 

tukeen (putkeen). 

 

Terveysturvallisuussyistä kilpailussa ei sallita katsojia ja radan alueella saavat oleskella 

vain kilpailijat ja toimitsijat. Osallistujia suositellaan ylläpitämään vähintään 2 metrin 

etäisyyttä muihin, desinfioimaan kädet radalle tultaessa ja sieltä lähdettäessä sekä 

käyttämään hengityssuojainta tai sen puuttuessa suu- ja nenäsuojusta (suojuksia ja 

käsidesiä on radalta saatavilla). 

  



Asema 1, X-Factor, 10 laukausta 

Lyhyt ohjelma, 4 IPSC-minitaulua, sakkotauluja 

Toiminta ja ajanotto 

Ammu levyt alueelta A ja taulut alueelta A tai B. 

Lähtöasento ja aseen valmiustila 

Seisten kohti tauluja rikelinjojen rajaamalla alueella, pistooli ladattuna kotelossa 

   



Asema 2, Ässä hihasta, 12 laukausta 

Lyhyt ohjelma, 6 IPSC-taulua 

Toiminta ja ajanotto 

Käännä kortti ympäri ja ammu rikelinjojen rajaamalta alueelta maalit, joiden yläpuolella 

on kortin värin mukainen merkki. Osumasta väärän värisen merkin alapuolella olevaan 

maaliin rangaistaan toimintavirheellä, enintään kaksi rangaistusta taululta. 

Lähtöasento ja aseen valmiustila 

Seisten kohti tauluja alueella A, lataamaton pistooli ja lippaat lähempänä tauluja olevalla 

pöydällä 

 

 

  



Asema 3, Slalom, 20 laukausta 

Keskipitkä ohjelma, 8 IPSC-taulua, 4 IPSC-levyä 

Toiminta ja ajanotto  

Ammu maalit rikelinjojen rajaamalta alueelta. 

Lähtöasento ja aseen valmiustila  

Seisten kohti maaleja alueella A tai B, pistooli ladattuna kotelossa 

 

 
  



Asema 4, Aivot narikkaan 2021, 32 laukausta 

Pitkä ohjelma, 16 IPSC-taulua  

Toiminta ja ajanotto 

Ammu maalit rikelinjojen rajaamalta alueelta. 

Lähtöasento ja aseen valmiustila 

Kengänkärjet merkityillä paikoilla joko kohti vasenta tai kohti oikeaa seinää, pistooli 

ladattuna kotelossa 

  



Asema 5 (bonus), Kädetön Multialla 2021, 4 laukausta 

Lyhyt ohjelma, 4 IPSC-levyä 

Toiminta ja ajanotto 

Ammu levyt alueelta A vasemmalla kädellä ja alueelta B oikealla kädellä. Vaihda lipasta 

ennen viimeistä laukausta. 

Lähtöasento ja aseen valmiustila 

Seisten kohti maaleja alueella A tai B, pistooli ladattuna kotelossa 

 

 


