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Yleistä 

Perinnekiväärikilpailuissa on yleensä kaksi luokkaa, lippaallinen kertatuli ja itselataava 
kertatuli. 
 
Kivääri- tai karbiinikilpailuissa on yleensä kaksi luokkaa, jotka määräytyvät käytetyn 
tähtäimen mukaan, joko avoin- tai vakioluokka. 
 
Tarkkuuskiväärikilpailuissa lippaallista kertatulta ja itselataava kertatulta ampuvia aseita ei 
jaeta eri luokkiin, ellei kilpailun järjestäjä halua. 
 
Pistoolikilpailuissa revolvereita ja itselataavaa kertatulta ampuvia aseita ei myöskään jaeta 
eri luokkiin, ellei kilpailun järjestäjä halua. 

B.1 Perinnekivääri 

B.1.1 Yleismääritelmältään perinnekivääri on keskisytytyspatruunaa käyttävä 
mallinmukainen ennen vuotta 1945 sotilas- tai palveluskäyttöön suunniteltu sotilaskivääri, 
jossa on olkatuki ja kantohihna. Aseen liipaisimen on viritettynä kestettävä 1 kg:n 
laukaisupaino. Hihnan ja sen kiinnityksen on oltava asemallin mukainen. Kilpailuun voi 
osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla kiväärimalleilla. 
 
Kiellettyä: 

a) Optiset-, elektroniset- ja opto-elektroniset tähtäimet. 
b) Aseen turvallisuutta heikentävät muutokset. 
c) Äänenvaimentimet ja jälkikäteen lisätyt suujarrut 
d) Tukin vaihtaminen/lyhentäminen alkuperäistä mallia poikkeavaksi 
e) Laukaisukoneiston vaihtaminen alkuperäisestä mallista poikkeavaksi 

 
Sallittua: 

a) alkuperäisen laukaisun parantaminen 
b) asemallille tyypillisten varusteiden käyttö (Esim. FG42 etujalat) 
c) pintakäsittely. 

 
B.1.2 Lippaallinen kertatuli: avotähtäimin varustettu täysitehoista kiväärin patruunaa 
ampuva ase, jonka toimintaperiaatemääritelmä on lippaallinen kertatuli. 

 
B.1.3 Itselataava kertatuli: avotähtäimin varustettu kivääripatruunaa ampuva ase, jonka 
toimintaperiaatemääritelmä on itselataava kertatuli. 

 

B.2 Perinnepistooli tai -revolveri 

B.2.1 Yleismääritelmältään perinnepistooli tai -revolveri on keskisytytyspatruunaa käyttävä 
mallinmukainen ennen vuotta 1945 sotilas- tai palveluskäyttöön suunniteltu olkatueton 
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pistooli tai revolveri. Aseessa voidaan käyttää ajalle ja mallille tyypillistä niskalenkkiä. 
Kilpailuun voi osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla malleilla. 

 
Kiellettyä: 

a) aseen turvallisuutta heikentävät muutokset 
b) suujarru/kompensaattori/hybridireiät 
c) optiset-, elektroniset- ja opto-elektroniset tähtäimet 
d) lisäpainot 
e) äänenvaimentimet 
f) tähtäinten vaihtaminen alkuperäistä mallista poikkeaviin. 

 
Sallittua: 

a) laukaisun parantaminen 
b) tähtäinten avartaminen 
c) karhennukset/pintakäsittely kahvoissa 
d) toimintavarmuutta parantavat pienet muutokset. 

B.3 Tarkka-ampujakivääri 

B.3.1 Keskisytytyspatruunaa käyttävä optiikalla varustettu kivääri. 
 

B.3.2 Optiset tähtäimet,  äänenvaimentimet ja muut varusteet sekä rakenteelliset muutokset 
aseeseen (esim. kiikarinjalan kiinnitys) ovat vapaasti sallittuja. Perinnekisoissa niiden tulee 
olla mallille ja ajalle tyypillisiä. 

 

B.4 Karbiini 

B.4.1 Yleismääritelmältään karbiini on avotähtäimin varustettu keskisytytyspatruunaa 
käyttävä sotilas- tai palveluskäyttöön suunniteltu olkapäätä vasten tuettava ase, joka käyttää 
pistoolipatruunaa tai ns. puolitehoista kiväärinpatruunaa esim. .30 Carbine patruunaa.  

 
B.4.2 Karbiinina voidaan käyttää myös olkatuella varustettua pistoolia. 
 
B.4.3 Karbiini tyyppisellä pistoolipatruuna-ampuvalla aseella voi osallistua 
kivääri-luokkaan, mutta tällöin voidaan määrätä ampumaan kaksinkertainen määrä osumia 
tauluihin. 
 
B.4.4 Perinnekisoissa karbiinien tulee olla ennen vuotta 1945 sotilas- tai palveluskäyttöön 
suunniteltuja malleja. Perinnekisoissa 7,62x39 ja 7,92x33  lasketaan puolitehoisiin 
kiväärinpatruunoihin. 
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B.5 Kivääri 

B.5.1 Yleismääritelmältään kivääri on sotilas- tai palveluskäyttöön suunniteltu 
keskisytytyspatruunaa käyttävä olkapäätä vasten tuettava itselataavaa lippaallista kertatulta 
ampuva ase. 
 
B.5.2. Kilpailussa kiväärit voidaan jakaa tähtäimen, mallin, valmistusvuoden, man tai 
lipastyypin mukaisiin luokkiin. 
 

B.6 Pistooli ja revolveri 

B.6.1 Yleismääritelmältään pistooli on sotilas- tai palveluskäyttöön suunniteltu ase, joka on 
suunniteltu ammuttavaksi ilman olkatukea. Olkatuen käyttäminen sivuaseessa on kielletty. 
 
B.6.2 Kilpailussa pistoolit ja revolverit voidaan jakaa tähtäimen, mallin tai lipastyypin 
mukaisiin luokkiin, jos ne ovat pääaseena. 

 

B.7 Sarjatulta ampuvat aseet 

B.7.1 Kilpailunjärjestäjä voi sallia sarjatulta ampuvilla aseilla ampumisen, mikäii 
rata-säännöt niin mahdollistavat tai niillä on oma luokka.  
 
B.7.2 Sarjatulta ampuvilla aseilla voidaan kilpailla itselataavaa kertatulta ampuvien aseiden 
kanssa samassa luokassa, mikäli niillä ammutaan vain kertatulta tai sarjatulen käyttö ei 
annan kilpailullista etua. 
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