
Tarkkuusammunta   
Tampere – Sukeltaja ry: allaslajien mestaruuskilpailut 

Säännöt ja esittely: 
Laji: 5 laukausta ja aikaa 5 minuuttia (sovellettu CMAS säännöistä). Riippuen altaan 

syvyydestä ja kilpailun tasosta (alkuerä/finaali tai esim. juniorit), aikaa voidaan 
pidentää tai lyhentää. 

Ampumaetäisyys: 3m (nuolen kärjestä maalitauluun) 
Harppuuna:  kumiviritteinen, tehdasvalmisteinen, 75cm runkoinen 115cm nuolella. 

Kilpailija saa käyttää omaa harppuunaa, kunhan em. edellytykset toteutuvat. 
Muita sallittuja varusteita:  Perusvälineet (maski snorkkeli ja räpylät), puku, sukat, hanskat, painovyö 
 
Kilpailun kulku: 
Kilpailija lataa harppuunan veden alla niin, että nuoli osoittaa aina kohti maalia/päätyseinää ja lähtee liikkeelle linjalta 
C äänimerkistä. Kilpailija sukeltaa ja tarttuu tukipainoon pohjassa ennen linjaa B ja hakee ampuma-asennon. Nuolen 
kärjen tulee olla B linjan takana ammuttaessa. B linja on merkitty pinnasta uppoavin tai pohjasta kelluvin merkein. 
Kilpailija laukaisee ja sukeltaa tämän jälkeen hakemaan nuolen ja nousee suoraan pintaan niin, ettei potki maalitaulua. 
Kilpailija ui pinnassa linjalle C ja voi valmistella harppuunan matkalla, lataus on kuitenkin sallittu vasta kääntymisen 
jälkeen, kun nuoli osoittaa kohti maalia/päätyseinää. Kilpailija toistaa suorituksen 5 kertaa. Kilpailija on maalissa kun 
palaa viimeisen kerran C linjan yli. 
Mikäli maalitaulu hajoaa/irtoaa, ampuu kilpailija loput laukaukset varatauluun, joka on valmiina varsinaisen taulun 
vieressä. Vesituomari voi rataongelmien vuoksi tarvittaessa keskeyttää suorituksen antamalla äänimerkin, jolloin 
ajanotto katkaistaan. Mikäli ongelma ei johtunut kilpailijan tuottamuksesta, jatkuu suoritus katkaistusta ajankohdasta. 
Mikäli harppuuna tai muu kilpailijan varuste hajoaa, voi kilpailija hakea oman suoritusajan puitteissa varavarusteen 
linjan C takaa altaan reunalta. 
 
Tulosten laskenta: 
Tuomaristo laskee yhteen pisteet maalitaulusta; 10p paras mahdollinen osuma ja 6 huonoin laskettu osuma (uloin 
rinki, osuma-alueen halkaisija 9cm). Parempaan tulokseen riittää, että rinkien välinen raja on rikkoutunut.  
Jos suoritusaika (5min) ylittyy, niin pisteitä vähennetään 5 per alkanut 15 sekuntia. Yli 60sek myöhästyminen johtaa 
hylkäykseen. Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee paremmat osumat (kuinka monta 10p, 9p jne.) jos nämäkin ovat 
samat niin sijoituksen ratkaisee suoritusaika, muuten ajalla ei ole merkitystä, jos tulee maaliin suoritusajan puitteissa. 
 
Rata: 
A - Maalitaululinja  
B - Ammuntalinja  
C – Lähtö- ja maalilinja  
 
VÄLI A/B: 3 METRIÄ  
VÄLI B/C: 10 METRIÄ  

 

 



 

 


