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Esipuhe
Tämä käsikirja sisältää COWS ry'n säännöt Cowboy Mounted Air Shooting (CMAS)
-ammuntaa varten.
Säännöt ja laji perustuvat soveltuvin osin SASS’n Mounted Shooting (CMS) säännöstöön,
mutta alkuperäisestä kansainvälisestä lajista poiketen tässä on kyse ilma-asein
suoritettavasta täysin erillisestä lajista ja tätä tarkoitusta varten Suomessa omaksutut
ohjeistukset ja säännöt
Säännöt on sovellettu SASS MOUNTED SHOOTING (CMS) Hand Book materiaalista
versio 15.1.
Alkuperäiseen CMS -lajiin kuuluu ruutiaseet ja niillä suorittavat ammunnat. Tässä
esitetyssä sääntökirjassa on kyseistä lajia sovellettu ilma-asein ammuttavaksi,
mikä on aiheuttanut ja mahdollistanut muutoksia sääntöihin.
CMAS ammunta on oma itsenäinen harrastuslaji eikä se korvaa SASS CMS lajia.
Säännöt on kuitenkin laadittu siten, että lajien harrastajat saisivat myös valmiuksia toisen
lajin aloittamiseen ja harrastamiseen. CMS lajin sääntöjä ei ole toistaiseksi kokonaan
suomennettu, mutta kaikissa COWS ry’n järjestämissä CMS kilpailuissa ja harjoituksissa
käytetään CMS säännöstöä, mikäli käytössä on tuliaseita. Näissä säännöissä aseista
puhuttaessa tarkoitetaan kuitenkin aina ilma-aseita.
Ilma-aseet kuuluvat rajoitetusti ampuma-aselain piiriin. Lajissa voidaan käyttää erilaisia
ilma-aseita, mutta on huomattava, että lähtökohtaisesti käytetyt Ilma-aseet ja Airsoft aseet
eivät sisälly lain tarkoittamiin tehokkaisiin ilma-aseisiin. Classic Old Western Society of
Finland ry on kuitenkin virallinen ampumaseura jonka piiriin tämä laji kuuluu. Kilpailun tai
harjoituksen yhteydessä suoritetut ilma-ase ammunnat voidaan kirjata harrastajan
ampumapäiväkirjaan.
Ilma-aseet ja Airsoft aseiden hankinta edellyttää 18 vuoden ikää, mutta niiden käyttäminen
on mahdollista alaikäisille täysi-ikäisen valvonnassa. Poikkeuksena tähän olisivat lain
tarkoittamat tehokkaat ilma-aseet, joiden piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35mm.
Ilma-aseiden käyttämistä ja hallussapitoa julkisella paikalla säätelee Suomessa ennen
kaikkea Järjestyslain 10 §. Laissa mainitun ampuma-aseen näköisen esineen hallussa
pitäminen julkisella on kielletty, mihin määritelmään ilma-ase sopii.
Ilma-aseilla ampuminen tulee tapahtua toimintaan sopivalla paikalla siten, että se ei
aiheuta vaaraa ympäristölle. Luodin lentoalueen tulee olla varmistetusti vapaa taulun
takana oleva alue mukaan lukien ja piippulinjan etupuoli tyhjennetty mahdollisesta
yleisöstä ruutiaseilla ampumisen tapaan. Ammunnassa tulee huomioida ns. 180 asteen
sääntö.
Ilma-aseilla ampuminen ei edellytä aivan yhtä vaativia kriteereitä itse ampumapaikalle kuin
ruutiaseilla ampuminen. Maalintaustojen ei tarvitse olla ilma-aseilla aivan yhtä vankkoja
pienempien iskuenergioiden vuoksi ja mahdollisten turva-alueiden laajuus jää
pienemmäksi luodin lentomatkojen jäädessä ruutiaseita lyhyemmäksi. Samaten
ammunnasta aiheutuva melu on huomattavasti pienempi. Mikäli ampuminen tapahtuu
kiinteään taustaan, pitää muistaa mahdollinen kimmokeriski jopa suoraan takaisin
ampujaan. Mahdollinen kimmoke ei yleensä energialtaan ole kovin suuri, mutta voi
aiheuttaa merkittävän riskin esim. silmille, mikäli asianmukaisia suojavälineitä ei käytetä.
Nykypäivinä ilma-aseiden näkyminen ulkopuolisille saattaa myös aiheuttaa hämmennystä
siten, että asiasta tietämättömät kokevat ns. aseen näköiset esineet uhaksi. Tämä
kannattaa ottaa huomioon erityisellä huolella! Ilma-aseiden kuljettaminen paikasta toiseen
on syytä tehdä suljetussa pakkauksessa, vaikkapa pehmustetussa asepussissa.

Cowboy Mounted Air Shooting -ammunta on jännittävä hevosurheilulaji, joka yhdistää
vanhan ajan villin lännen tunnelman ja elementit. CMAS- ammunta tarjoaa kiinnostavan ja
haastavan harrastuksen kaikille villistä lännestä, ampumisesta ja ratsastuksesta
kiinnostuneille. Laji perustuu soveltuvin osin SASS:n Cowboy Mounted Shooting lajiin.
Kilpailuna CMAS on monimuotoinen amatööri ampumaurheilulaji, jossa kilpaillaan vanhan
lännen kesyttämisen aikaan tyypillisesti käytettyjen aseiden ilma-ase -versioilla:
yksitoimisilla ilmarevolvereilla, vipulukkoisilla ilmakivääreillä ja pumpputoimisilla
ilmahaulikoilla. Kaikkien aseiden tulee olla ilma-aseita tai ns. AirSoft aseita. Tyypillisesti
asemalleja jotka ovat suunniteltuja ennen 1900 lukua.
Kilpailut järjestetään ”Old West-tyyliin” ja henkeen. Harrastuksena ja harjoitteluna lajia voi
toteuttaa kilpailusäännöistä poiketen ja soveltaen kuitenkin sen hengen säilyttäen.
Kaikessa toiminnassa harjoittelusta kilpailuun tunnistetaan Suomen Ratsastajainliiton
(SLR ry) eettisiä ja moraalisia sääntöjä sekä toimintatapoja. Tutustu SLR ry yleisiin
sääntöihin.
CMAS -kilpailun osallistujien on oltava vähintään 12-vuotiaita ja he käyttävät vähintään
kahta yksitoimista ilma-aserevolveria, joihin on ladattu viisi kuulaa tai ammusta.
Alaikäiset osallistuvat aina vanhempiensa luvalla ja vastuulla.
Ratamestari voi suunnitella myös radan siten, että aseina voi olla ilmakivääri tai
ilmatoiminen haulikko. Kilpailija ampuu kymmenen kohdetta hevosella ratsastaen
ratamestarin määrittämän ratasuunnitelman mukaan. Kilpailu voidaan järjestää myös siten
että käytetään vain yhtä asetta ja viittä kohdetta. Ammunnan kohteina on ensisijaisesti
ilmapalloja. Ratamestari voi suunnitella radan myös siten, että kohde on jokin muu kohde,
kuten peltipurkki, pahvitaulu tms. Kaikkien aseiden tulee olla ilma-aseita tai AirSoft aseita.
Kilpailuun voi radalla kuulua myös muita kuin ammunta tehtäviä.
Kohteet ovat sijoitettu n. 3-5 metrin etäisyydelle ratsastajan reitistä yhdelle tai useammalle
puolelle siten, että ne ovat realistisesti ja turvallisesti ammuttavissa. Ohilaukaukset lisäävät
viisi sekuntia ratsastuksen kokonaisaikaan. Jos ratsastaja putoaa tai häneltä putoaa ase
suoritus hylätään. Se ratsastaja joka ratsastaa radan nopeimmin voittaa kilpailun, kuitenkin
siten, että ampujan tulee saavuttaa vähintään kaksi osumaa kymmenestä (tai yksi osuma
viidestä) Jos radalle on suunniteltu kierrettäviä esteitä (kuten tynnyri) tulee ne kiertää niitä
koskettamatta. Kosketus esteeseen tuo viisi sekuntia aikalisää suoritukseen, esteen
kaataminen aiheuttaa kilpailijan hylkäämisen.
Jos ratamestari on määrännyt aseen vaihdon tiettyyn kohtaan rataa tulee se suorittaa.
Suorittamatta jättäminen aiheuttaa radan hylkäämisen ja aseen vaihto väärässä kohdassa
tuo 15s lisäajan suoritukseen. Radalla voi olla myös muita tehtäviä kuten pysähdyksiä
esineen poimimista, koskettamista tms. Suorittamatta jättäminen tai virheellinen suoritus
aiheuttaa radan hylkäämisen.Yhdessä kilpailussa voi olla useita ratoja suoritettavaksi.
Tässä tapauksessa kilpailijan tulee suorittaa hyväksyttävästi kaikki radat ja niistä lasketaan
kokonaisajat joka määrittelee lopullisen tuloksen.
Ratamestari ja tuomari voivat muuttaa ohilaukausten tai muiden aikaa lisäävien tekijöiden
suhdetta tai määrää ennen kilpailujen alkua huomioiden ratsukoiden tason tai kyvyn
suorittaa tehtäviä. On myös mahdollista synnyttää eri tasoisia luokkia samoista radoista
edellä mainittujen osien painopistettä muuttamalla.

Radan suunnittelusta vastaa ratamestari
Suorituspaikkana voi olla mikä tahansa ratsastukseen soveltuva alue.
Ratamestarin tulee kuitenkin huomioida hevosten turvallisen ja luontaisen
liikkumisen vaatima tila sekä ampumasuunnat. Yleisön ja muiden kilpailijoiden
sijoittelu suhteessa rataan ja ampumasuuntiin tulee huomioida
tarkasti.
Ampumasuunnat eivät saa KOSKAAN OLLA IHMISIIN TAI ELÄIMIIN
suuntautuvia (180 asteen sääntö). Vaikka ilma-aseet ja AirSoft aseet eivät ole
hengenvaarallisia tulee edellä mainittu turvallisuus huomioida. Rata-alue tulee
selvästi rajata ja merkitä rata-alueeksi.
Kilpailun tuomari tarkistaa ja hyväksyy ratamestarin tekemän radan. Tuomari
tarkistaa myös ratsukoiden turvavälineet sekä vastaa niiden
käyttämisestä. Tuomarilla ja ratamestarilla on oikeus keskeyttää suoritus, koko
kilpailu tai poistaa kilpailija jos turvallisuus on uhattuna tai kilpailijan käytös tai
toiminta on epäasiallista. Liitteenä kaksi esimerkki rataa.
VAATTEET JA VARUSTEET
Cowboy Mounted Air Shooting on yhdistelmä historian elävöittämistä ja kuukauden
westerniä. Kilpailuihin osallistujat voivat valita asustuksensa tyylin vapaasti, mutta
kaikkien vaatteiden tulee olla 1800-luvun lopun mukaisia tai ”B-Western” elokuvien
tai lännensarjojen tyylisiä. Poislukien ratsastuskypärä, joka on pakollinen.
SASS'n ja COWSin järjestämät lajit korostavat pukeutumista, koska
se lisää lajin erikoisuutta ja auttaa luomaan juhlavan epävirallisen ilmapiirin, joka
tukee ystävällistä ja veljellistä henkeä jota halutaan rohkaista kaikissa
kilpailijoissa.
Kilpailijoiden tulee pitää Western-henkistä asua kaikissa kilpailun tapahtumissa,
palkintoseremonioissa ja muissa asiaan liittyvissä
aktiviteeteissa. Lännenratsastuslajien kilpa-asusteet ovat erittäin hyviä ja
suositeltavia asustekokonaisuuksia. Tarkemmat määritykset löytyvät
lännenratsastuslajien säännöistä.
Kaikkia vaatteita ja varusteita tulee käyttää asianmukaisesti ja siten, miten niitä on
ollut tarkoitus käyttää, tai miten niitä olisi käytetty vanhassa
lännessä.Harjoituksissa ja harjoituskilpailuissa pukeutumissäännöstä voidaan
poiketa.
SILMIEN JA PÄÄN SUOJAUS
Silmien suojaus on pakollinen kaikille rata-alueella oleville. Mikäli katsomoita tai muita
vastaavia alueita joihin muilla kuin kilpailijoilla on pääsy sijaitsee siten, että ammuksien tai
kimmokkeiden lento ao. alueille on mahdollista tulee katsojilla ja sivullisilla olla suojalasit,
mikäli ratamestari niin arvioi. Ratsastuskypärän käyttö on pakollinen niin
harjoittelussa kuin kilpailuissa. Kuulosuojausta suositellaan olosuhteista riippuen.
ILMA-ASEET
Aseiden tulee olla ilma-aseita (yleensä 4.5 mm) tai ns, AirSoft aseita
(yleensä 6.0 mm). Aselain tarkoittamia tehokkaita ilma-aseita lajissa ei
käytetä. Muita ilma-aseita, ml. ns. Airsoft aseet koskee järjestyslaki ja viranoamisten
ohjeet, ja niiden käyttö ja hallussapito edellyttää 18 vuoden ikään, kuitenkin siten että
alle 18 vuotias voi käsitellä ja ampua ko. aseilla 18 vuotta täyttäneen henkilön
läsnäollessa.Kaikkien aseiden tulee yksitoimisia ilmarevolvereita, vipulukkoisia
ilmakivääreitä ja pumpputoimisia ilmahaulikoita. Aseiden tulla olla jäljitelmiä aseista
jotka ovat suunniteltu ennen 1900 lukua. Haulikko voi olla jäljitelmä uudemmasta
mallista kuin 1900. Aseet tulee esittää tuomarille joka voi hylätä aseen jos se
hänestä on joko vaarallinen, epäluotettava tai ei vastaa CMAS kilpailun henkeä ja
ajatusta.

Kaikki käsiaseet tulee kuljettaa turvallisessa kotelossa, josta ase ei pääse
putoamaan normaalin liikkumisen yhteydessä. Aseet eivät saa olla ladattuina
ammuksilla kuin välittömästi suoritukseen lähdettäessä, tai suoritukseen
valmistauduttaessa.
Kaikkia aseita tulee käsitellä kuin ne olisivat oikeita ruutiaseita.
KOTELOT
Revolverien tulee olla kotelossaan kaikkina muina aikoina paitsi lähtölinjan ja
maalilinjan välisenä aikana rataa suoritettaessa. Kiväärit ja haulikot tulee olla
vastaavasti kiinnitettynä ratsuun piipun osoittaessa alaspäin. Poikkeuksen tästä
tekee vain aseiden huoltoalue joka on erikseen ratamestarin määräämä ja
tuomarin hyväksymä alue. Huoltoalueen yhteyteen voidaan laittaa koeampuma
paikka jossa voidaan kokeilla aseiden toimivuus. Ammunnan harjoittelu on kielletty.
AMMUKSET
Aseissa tulee käyttää niihin tarkoitettuja tehdasvalmisteisia
ammuksia. Ammusvalinta on vapaa, mutta ilma-aseissa suositellaan lyijyttömiä
ammuksia ja AirSoft aseissa biohajoavia ammuksia. Suorituspaikan omistaja on
oikeutettu määräämään lyijyttömän ja/tai biohajoavan ammuksen käyttöä. Ampujan
tulee itse huolehtia että aseissa on riittävästi ilmaa/CO2 tai ns. GreenGas kaasua
suorituksen
läpiviemiseksi.
RATSUT
Ratsastettavan hevosen, ponin tai muulin tulee olla normaalissa ratsastettavassa
kunnossa. Ratsastaja vastaa ratsustaan koko tapahtuman ajan ja on velvollinen
huolehtimaan sen hyvinvoinnista. Jos eläin pelkää tai osoittaa selvästi vastustusta
suoritukseen voi ratamestari tai tuomari evätä ratsun käytön. Tällöin ratsastaja voi
käyttää toista ratsua jos hän sellaisen pystyy kohtuullisessa ajassa tuomarille
esittämään. Sama ratsu voi olla useammalla ratsastajalla käytössä kuitenkin siten,
että ratsun fyysinen ja henkinen rasitus tulee
huomioiduksi. Hevosilla tulee olla western tyyliset varusteet kuitenkin tilanteen
mukaan tästä voidaan poiketa ja kilpailuihin voi osallistua millä tahansa turvallisilla
ja ratsastukseen sopivilla varusteilla.
Lajin henkeen kuuluu ratsujen hyvinvointi sekä hyvä positiivinen
kohtelu. Tuomari voi estää ratsastajan osallistumisen jos hän katsoo ratsastajan
käsittelevän ratsua huonosti tai varusteet eivät sovellu CMAS lajiin. Hevosen
tahallinen ampuminen on aina kielletty. Hevosella voidaan käyttää kuulon tai näön
suojausta tarpeen mukaan. Hevosten kohtelusta on määrätty Suomen Ratsastajain liiton
yleisissä ohjeissa (SLR ry Kilpailusäännöt Yleinen osa, osa 7 kohta 42) joissa myös
viitataan Fédération Equestre Internationalen (FEI) sääntöihin.
AMMUNTA KOHTEET
Ammunta kohteet ovat lähtökohtaisesti tavallisia n. 25-30 cm halkaisijaltaan olevia
ilmapalloja. Ilmapallot tulee sijoittaa riittävälle korkeudelle maasta kiinnitettyyn putkeen/
keppiin siten että ampumasuunta ratsastajasta katsottuna on alaspäin ja suuntaan jossa ei
ole ihmisiä tai eläimiä. Jos käytetään kahta asetta tulee pallojen olla kahden värisiä siten
että ensimmäisellä aseella ammuttavat pallon ovat keskenään samaaväriä ja toisella
aseella ammuttavaksi tarkoitetut pallot erivärisiä mutta keskenään samanvärisiä.
Ratamestari päättää sijoittelusta ja mahdollisista rangaistuksista jos ratsastaja ampuu
eriaseelle tarkoitetun pallon. Kohteina voi olla muukin kuin ilmapallo, kuitenkin siten että se
kooltaan ja muodoltaan on realistisesti ja toiminnallisesti ammuttavissa ilma- aseilla tai
AirSoft aseilla. Jos yksi laukaus puhkaisee useamman ilmapallon lasketaan ne osumiksi.
Ammunta tulee suorittaa ennen kohdetta tai viimeistään kohteen kohdalla. Ampuminen
taaksepäin aiheuttaa varoituksen tai hylkäämisen.

AMPUMALUOKAT
Kilpailuissa tai harjoituskilpailuissa voidaan käyttää ampumaluokkia. Ampumaluokat
ovat seuraavat:
Nuorten luokka, jossa ratsastajat ovat alle 18 vuoden ikäisiä.
Avoin luokka, jossa ratsastajat ovat 18-65 vuotta.
Seniori luokka, jossa ratsastajat ovat yli 65 vuotiaita. Nuorten luokkaan
osallistuvalla henkilöllä on oikeus pyytää
osallistumista avoimeen luokkaan niin halutetessaan. Tuomari päättää yhdessä
ratamestarin kanssa asiasta. Pyyntö tulee ilmoittaa
kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä eikä sitä voida esittää kilpailun aloituksen
jälkeen. Avoimesta luokasta ei myöskään voi siirtyä takaisin nuorten luokkaan
kesken kilpailun.
RADAT
Ratamestari suunnittelee ja esittelee radan ampujille. Ampujilla on oikeus tutustua
rataan kävellen ennen suoritusten alkua. Ratamestari ilmoittaa ajankohdan ja
julkaiseen ratapiirroksen. Ratamestarilla on oikeus muuttaa rataa kesken kilpailun
jos turvallisuus sitä edellyttää, tai että rata osoittautuu suorituskyvyttömäksi.
Ratojen suunnittelussa käytetään hyväksi alkuperäisen SASS Cowboy Mounted
Shooting sääntöjen ratoja ja periaatteita, soveltaen ne Ilma ja AirSoft -aseilla
ammuttaviksi.
Tuomari tarkastaa radan ennen suorituksia ja tekee mahdolliset muutokset jos hän
niin katsoo tarpeelliseksi.
TOIMIHENKILÖT
Tuomari(t) ovat henkilöitä jotka eivät itse osallistu kilpailuun mutta valvoo että
sääntöjä noudatetaan. Tuomari varmistaa pistelaskun ja julistaa tulosluettelon.
Tuomarilla voi olla apulaisia mutta kilpailussa on yksi päätuomari joka vastaa koko
tuomaritoiminnasta. Tuomarilla on ylin päätäntävalta niin kilpailuun kuin sen
ympärillä tapahtuvaan
toimintaan. Tuomari varmistaa ja valvoo turvallisuutta, rehtiä toimitaan sekä ihmisten
ja eläinten kohtelua. Harjoituksissa ja harjoituskilpailuissa Ratamestari voi olla myös
tuomari.
Ratamestari(t) suunnittelevat ja rakentavat radan/radat ja pitää huolta ratojen
toimivuudesta ja kaikesta radalla tapahtuvasta
toiminnasta. Ratamestari esittelee radan kilpailijoille ja julkaiseen ratapiirroksen
ennen kilpailun alkua. Kuten tuomarilla on
ratamestarilla oikeus puuttua radalla tapahtuviin asioihin. Ratamestari toimii
tuomarin alaisuudessa. Ratamestari voi osallistua kilpailuun jos tuomari niin katsoo.
Harjoituksissa tai harjoituskilpailuissa
Ratamestari voi toimia myös tuomarina.
OSALLISTUJAT
Kilpailuun, harjoituskilpailuun tai harjoitteluun osallistuvat ratsukot ovat osallistujia.
Osallistujat tulee kirjata luetteloon ja heille annetaan
osallistumisnumero. Luetteloon kirjataan ratsastajan nimi+ikä sekä ratsun nimi.
Numero on ratsukkokohtainen ja mahdollisessa ratsunvaihtotilanteessa luetteloon
kirjataan vaihtuneen ratsun nimi. Osallistujien tulee olla fyysisesti ja henkisesti
kilpailukykyisiä ja tuomarilla on oikeus estää henkilön tai ratsun osallistuminen
suoritukseen jos hän sen katsoo tarpeelliseksi. Tällöin tuomarin on perusteltava
päätöksensä osallistujalle. Päätöksestä ei voi valittaa.

YLEISÖ
Paikalla voi olla suoritukseen henkilöitä tai ratsukoita jotka eivät osallistu
suoritukseen mutta ovat seuraamassa tai tutustumassa lajiin heitä kutsutaan
yleisöksi. Yleisölle on osoitettava tila jossa he voivat seurata tapahtumaa
turvallisesti ja kilpailijoita häiritsemättä. Jos tilaisuudessa totutetaan ratsuja
ammuntaan niin siitä tulee erikseen sopia tuomarin kanssa. Tällöin ratsun
omistajalla on vastuu totutuksesta ja se ei saa häiritä suorituksia. Yleisö on
tuomarin päätösvallan alaisuudessa tilaisuuden aikana.
PELIN HENKI – SPIRIT OF THE GAME
Cowboy - ammuntojen kehittyessä on lajin harrastajiin juurtunut tietynlainen
kilpailuasenne, jota kutsutaan pelin hengeksi. Kun ampujalla on pelin henkeä, hän
osallistuu täysillä siihen, mitä kilpailussa vaaditaan. Kilpailijan ei tule miettiä keinoja
kilpailullisen edun saavuttamiseksi sen perusteella mitä säännöissä tai tehtävän
kuvauksessa on tai ei ole sanottu. Pelin henkeä voisi kutsua yksinkertaisesti
hyväksi urheilijamaisuudeksi. Sanottiinpa sitä sitten miksi hyvänsä, jos sinulla ei ole
sitä, Cowboy - ammunnat ei ole sinun
lajisi.
Spirit of the Game rikkomus tapahtuu, kun kilpailija jättää tieten tahtoen tai tahallaan
huomioon ottamatta tehtävän kuvausta tarkoituksenaan saada kilpailuetua (esim.
rangaistuksen ottaminen saadakseen paremman tuloksen tai nopeamman ajan
kuin seuraamalla ohjeita). Sellaisissa tapauksissa mahdollisten
ohilaukausrangaistusten, toimintavirheiden tai pienten turvarikkeiden lisäksi
annetaan 30 sekunnin Spirit of the Game rangaistus. Rangaistusta ei anneta vain
siksi, että kilpailija ”tekee virheen”. Kaksi ”Spirit of the Game rikkomusta kilpailussa
johtaa kilpailu hylkäykseen.
TURVALLISUUS
Lajiimme kuuluu sen luonteensakin vuoksi vaaran mahdollisuus, jopa vakavia
tapaturmia voi sattua. Jokaisen CMAS kilpailun osanottajan odotetaan olevan
turvallisuusvastaava. Jokaisen kilpailijan ensimmäinen velvollisuus on hänen oman
toimintansa turvallisuus. Sen lisäksi tulee kaikkien Cowboy - ampujien kiinnittää
huomiota myös muiden toimintoihin, jotka voivat vaarantaa turvallisuutta. Kuka
tahansa toimitsija tai kanssakilpailija voi huomauttaa kelle tahansa osallistujalle
todetuista turvallisuuteen liittyvistä tilanteista. Kyseiset virheet tulee korjata
välittömästi ja niiden toistuminen tulee estää. Mikäli kilpailija esittää minkäänlaista
vastustusta korjata häntä koskeva turvallisuusasia, tämä johtaa kyseisen kilpailijan
poistamiseen rata-alueelta.
Osallistujien tulee lisäksi:
·Käsittele ja kunnioita tyhjääkin asetta aina kuten se olisi ladattu
·Turvallinen aseen käsittely on ampujan velvollisuus.
·Kaikkien ampujien tulee osoittaa riittävää aseenkäsittelytaitoa ja valmiuksia
kaikkien kilpailussa käytettävien ilma-aseiden kanssa. Ampujien odotetaan
käyttävän täysiä valmiuksiaan koko ajan.
·CMAS-kilpailu ei ole oikea paikka harjoitella aseenkäsittelyn
perusteita.
-Ase voi olla ladattuna vain juuri ennen suoritusta ja sen välittömästi suorituksen
päättymisen jälkeen.
-Ratamestari suorittaa ”tyhjän aseen” tarkistuksen suorituksen
päätyttyä.

Alkoholijuomat on kielletty rata-alueella kaikilta ampujilta, vierailta, toimitsijoilta ja
muilta siihen asti, kunnes ammunta on päivän osalta
lopetettu. Alkoholin käyttäminen on kielletty jokaiselta ampujalta siihen asti, että hän
on ampunut kaikki suorituksensa ja varastoinut
aseensa.
·Kukaan ampuja ei saa kilpailun aikana käyttää mitään aineita, jotka voisivat
vaikuttaa hänen kykyynsä osallistua mahdollisimman tietoisena ja täysin
turvallisesti. Sekä reseptilääkkeiden että vapaasti saatavien lääkkeiden käyttöä,
jonka seurauksena saattaisi olla väsymystä tai muunlaista fyysistä tai henkistä
suorituskyvyn heikkenemistä, tulee välttää. (Huom! Kolmio lääkkeet ym.)
YLEISTÄ
Ampujan tulee totella kaikkia tuomarin antamia määräyksiä radalla.
·Kun ampuja on aloittanut suorituksensa (kun ratsukko ylittää lähtölinjan), ampujan
tulee pysyä suoritusalueella, kunnes suoritus on saatettu loppuun ja hän on siirtynyt
purkualueelle tyhjentämään kaikki
aseet.
·Kuka tahansa ampuja, vieras tai toimitsija joka käyttää sopimatonta kielenkäyttöä
tai käyttäytyy epäkunnioittavasti, loukkaavasti tai epäkohteliaasti tai millään tavalla
muuttuu hyökkääväksi tai uhkaavaksi hylätään kilpailusta, ja kilpailujohtajan
päätöksellä voidaan poistaa tapahtuma-alueelta.
·Henkilöiden välisiä kiistoja ei suvaita.
·Hyvä urheiluhenki kuvaa parhaiten ”Pelin Henkeä”. Ole reilu. Pidä
hauskaa.
Väärä suoritustapa
”Väärä suoritustapa” rangaistus annetaan, kun ampuja tahallisesti tai tietoisesti
jättää huomiotta tehtävän kuvauksessa annettuja ohjeita saavuttaakseen
kilpailullista etua, eikä kyse ole pelkästään siitä, että kilpailija ”olisi tehnyt virheen”.
”Väärä suoritustapa” koskee vain sellaisia tilanteita, joissa ei ammuta, kuten esim.
härän lassoamista, dynamiittipötkön heittoa, tai muuta yritystä suorittaa jokin ei
ampumista koskeva osuus, joka on sisällytetty tehtävän kuvaukseen. Tällaisessa
tapauksessa 30 sekuntin rangaistus väärästä suoritustavasta annetaan kaikkien
muiden ohilaukauksista, toimintavirheistä ja pienistä turvarikkeistä annettujen
rangaistusten
lisäksi.
ALUEET
CMAS kilpailuissa on vähintään seuraavat alueet.
Rata-alue ja sen välitön ympäristö
Aseiden huoltoalue jossa mahdollisesti koeammunta alue. Yleisön alue.
Kilpailijoiden odotus alue yleensä myös ratsujen alue.
Muita tilanteen mukaan tarvittavia erikseen määrättyjä alueita. Tuomari tai
ratamestari voi yhdistää joitakin alueita kuten kilpailijoiden odotusalueen ja
yleisöalueen.

ASEKÄYTÄNNÖT
Asekäytännöt mukailevat CMS ruutiaseiden käytäntöjä siltä osin kuin se on
mahdollista.
·Kuudestilaukeavat revolverit ladataan aina vain viidellä ammuksella ja iskuri
lasketaan täysin alas tyhjän patruunapesän päälle.
·Ratamestarin tai tuomarin tulee katsoa, että mahdolliset laukeamattomat pesät
tehdään turvalliseksi tehtävä -alueella joko tyhjentämällä tai ampumalla pesän
tyhjäksi.
·Viritettyä asetta ei saa koskaan laskea ampujan kädestä, ml. siirto kädestä
toiseen.
Tämä ei koske lataamista tai jälleenlataamista tehtäväalueella.
·Aseet koteloidaan (turvallisessa tilassa) heti sillä ammutun ampumaosuuden
jälkeen, ellei tehtävänkuvauksessa ole nimenomaisesti muuta määrätty.
·Asetta kotelosta vedettäessä iskuria ei saa virittää, ennen kuin sen piippu
osoittaa turvalliseen ampumissuuntaan.

Turvallisuus & aseenkäsittelykäytännöt – Kaikki aseet
·Kaikkien radalle asetettujen aseiden piippujen tulee osoittaa turvalliseen
suuntaan.
·Kaikkien pitkien, alkuaan radalle tasaisille pinnoille (esim. pöydille) asetettujen
aseiden tulee maata kyljellään siten, että ainakin liipaisinkaaren takaosa on ao.
pinnan päällä.
·Kaikkien alkujaan radalle tasaisille pinnoille asetettujen käsiaseiden tulee olla
kokonaisuudessaan ao. pinnan päällä.
·Kaikki aseet pidetään lataamattomina, paitsi oltaessa toimitsijoiden välittömän
valvonnan alaisena suoritusalueella tai lataamiseen tai purkamiseen erikseen
määrätyllä alueella.
·Aseissa saa olla CO2 kapselit kiinnitettynä tai GreenGas säiliö täytettynä
·Kapseleiden vaihto tai säiliön täyttö pitää tapahtua huoltoalueella tai ratamestarin
antaessa siihen erikseen lupa turvallisella alueella.
·Suoritusalueella pudotettu ase johtaa tehtävän hylkäykseen. Tämä ei koske
koteloituja revolvereita, jotka pysyvät koteloissaan varusteiden pettäessä (esim.
rikkoutunut vyön solki) ja aiheuttaessa ase/ ammusvyön putoamisen. Ampuja voi
ottaa pudonneen ase/ ammusvyön turvallisesti haltuunsa ja jatkaa tehtävän
loppuun ilman rangaistusta, tai hakea sen tehtävän lopetettuaan.
·Kilpailijan ei tulisi antaa itse nostaa pudonnutta asetta. Ratamestari nostaa
pudotetun aseen, tarkistaa sen ja tyhjentää sen esim.
ampumalla.
·Aseen piippu ei saa missään vaiheessa edes hetkellisesti (”sweep”) osoittaa
ketään osallistujia.
·Liikuteltaessa pitkiä aseita kilpailualueella, pidetään lukot avattuina, lippaat tyhjinä
ja piiput osoittaen turvalliseen suuntaan.
·Koteloitu revolveri (ladattu tai tyhjä) iskuri täysin alhaalla tyhjän patruunapesän
kohdalla katsotaan turvalliseksi, eikä voida tulkita osoittamiseksi toista kilpailijaa,
kun ase on turvallisesti ja kunnolla
kotelossa.
·Aseen piippujen turvallisessa suuntaamisessa epäonnistuminen on peruste
tehtävän hylkäykselle. Toistuvasta rikkeestä seuraa kilpailun
hylkäys.

Huom! Ilmeisenä poikkeamana tähän sääntöön on ampujalle annettava
mahdollisuus vetää ja koteloida revolverit hyväksytyistä / sääntöjen mukaisista
koteloista ilman
rangaistusta. Edelleen poikkeamana ampujalle on annettava mahdollisuus ottaa ja
palauttaa pystyyn asetettu pitkäpiippuinen ase. (kivääri tai haulikko).

KOMENNOT
Onko kilpailija valmis ? (vihreä lippu) Kilpailija vastaa selkeästi
KYLLÄ jos hän ja hänen ratsunsa on valmis suorittamaan kilpailurata. Jos hän
vastaa EI tuomari odottaa hetken ja kysyy uudelleen.
Pillin lyhyt vihellys. Suoritus ja ajanotto alkaa kun ratsukko ylittää
lähtöviivan.
Pillin 3 lyhyttä vihellystä. (punainen lippu) Suoritus on päättynyt tämän ratsukon
osalta.

Tuli seis! tai Seis! tai pitkä pillin vihellys. (Heiluva punainen lippu)
Komento jonka ratatuomari tai kuka vain läsnä oleva toimitsija tai kilpailija antaa
milloin tahansa vaaratilanteen uhatessa. Ampujan tulee välittömästi lopettaa
ampuminen ja pyrkiä pysäyttämään
liikkuminen. Annetun pysäytyskäskyn tahallinen noudattamatta jättäminen johtaa
osallistujan välittömään keskeytykseen ja suoritusten hylkäämiseen.
(Sääntöjen loppu)

Tunnustamme SLR ry:n eettisiä ja moraalisia toimintatapoja sekä sääntöjä.

Liite.

