
KILPIAMMUNNAN SÄÄNNÖT 
 

1 
“Etelä-Pohjanmaan Ampumakilpi” on Suomalaisten Eteläpohjalaisten ylioppilaiden Etelä-Pohjanmaan 
kunnille vuonna 1902 lahjoittama kuparinen kilpi sekä siihen liittyvä kuparikantinen Voittojen kirja. Sen 

tarkoituksena on herättää ja ylläpitää ampumataitoa Etelä-Pohjanmaalla. 
 

2 
Kilpailu kilvestä on kuntien välinen ja siihen ovat oikeutetut osallistumaan ampujat Etelä-Pohjanmaan 

Suomenkielisistä ja Ruotsinkielisistä kunnista. Ampujien ei tarvitse olla minkään erityisen lajiliiton 
jäseniä. 

 
3 

Kutakin kuntaa saa edustaa kilpailussa joukkue, jossa on enintään viisi jäsentä. Jokaisen joukkueen 
jäsenen on oltava kirjoilla edustamassaan kunnassa. Joukkueen kolmen parhaan ampujan tulos 

lasketaan joukkueen kilpailutulokseksi. Järjestäjän harkinnan mukaan kunnasta voi osallistua 
useampi joukkue. Joukkueet nimetään etukäteen  ennen kilpailua. Tuloksen voi ampua vain 

kilpikilpailussa. Kilpailun voittanut kunta saa kilven vuodeksi haltuunsa ja huolehtii siitä, että kilpeen 
kaiverretaan voittaneen kunnan nimi ja vuosi. Kilpeä seuraavaan Voittojenkirjaan on merkittävä 

voittaneen kunnan edustajain nimet ja pistemäärät, kilpailuaika ja -paikka. Merkinnät on tehtävä kirjan 
arvoa kunnioittaen. Se kunta, jonka hallussa kilpi on, vastaa kilvestä ja sen arvosta sekä huolehtii sen 
tuomisesta seuraavaan kilpailuun. Kilpailussa jaetaan yksityispalkintona voittaneen kunnan edustajille 

kolme muistokilpeä. 
 

4 
Kilpailut järjestetään kunkin vuoden kesä / heinäkuussa viikonloppukisana mikäli mahdollista.  Kisassa 

ammutaan 40 laukausta makuulta  50 metrin matkalta. Mikäli kilpailu ammutaan pahvitauluihin, 
ennen kilpatauluja on oltava neljä koetaulua, joihin saa ampua rajoittamattoman määrän 

koelaukauksia. Kilpailu voidaan ampua myös elektronisin taululaittein, tällöin ammutaan tasapistein. 
Aseena on pienoiskivääri (.22LR). Kilpailussa noudatetaan muuten SAL:n sääntöjä ja tapoja. 
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Kilpailut järjestää se kunta, jonka hallussa kilpi on. Kilpailut voidaan tarvittaessa siirtää pidettäväksi 
jonkin muun kunnan alueella. Silloinkin järjestelyvastuu on sillä kunnalla,  jonka hallussa kilpi on. 

Järjestävä kunta on oikeutettu tarpeen vaatiessa saamaan avukseen kilpailua varten toimihenkilöitä 
muista kunnista, ei kuitenkaan enempää kuin yhden kustakin. 
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Kilpailukutsut saatetaan tiedoksi ampumaseuroille ja kunnille viimeistään neljä viikkoa ennen 
kilpailupäivää. Kilpailu merkitään myös alueen ampumakilpailukalenteriin sekä ilmoitetaan 

reserviläispiirille edelleen ilmoitettavaksi. Osallistuvien joukkueiden on lähetettävä 
osallistumisilmoituksensa järjestävän kunnan ilmoittamaan ilmoittautumispäivään mennessä. 

Järjestävä kunta saa nauttia kilpailun tuomat osanottomaksut. Kilpikilpailun yhteydessä voidaan 
järjestää myös yksityiskilpailuja mikäli siihen on tilaisuus. 
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Sääntöjen muuttamisesta on vähintään kolmen kilpikilpailuun oikeutetun kunnan tehtävä kirjallinen 

muutosehdotus aluejaostolle ennen sen vuoden alkua, jonka kuluessa muutos on tarkoitettu tulevan 
voimaan. Aluejaoston on tammikuun aikana ilmoitettava muutosehdotuksesta alueen kunnille, 

ampumaseuroille ja reserviläispiiriin sekä kutsuttava yksi edustaja kustakin kunnasta 
päätöskokoukseen. Edustajalla on oltava kunnan valtuutus edustaa kuntaa kokouksessa. Kokous on 

päätösvaltainen, jos vähintään viidestä kunnasta on edustaja paikalla. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksen 

puheenjohtajana toimii aluejaoston puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. 
 

Kilpikilpailuun kutsuttavat kunnat: 
 

Suomenkieliset kunnat: 
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, 

Laihia, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli, Ähtäri 
 

Ruotsinkieliset kunnat: 
Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Vaasa, Vöyri 

 
Yhteensä 26 kuntaa. 


