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1) Ammunnan suoritusvarmuus 
 
 

 
 

- Asetelma kuvan mukainen, heittosuunta kuvassa alhaalta ylöspäin 
- Heittomatka 8 metriä 
- Heitetään 50 heittoa 
- Aikaa 20 minuuttia 
- Lasketaan kaikki hyväksytyt osumat, jotka poistavat maalikuulan 

maalialueelta (suorakulmio kuvassa) 
- Lasketaan kaikki hyväksytyt osumat, joissa heittokuula jää 

maalialueelle 
- Osumat hyväksytään vain, jos heittokuula putoaa maalialueelle 
 
Testattujen - keskiarvo:  31 osumaa, 5 jättöä 
 - paras tulos:  35 osumaa, 10 jättöä 
 - huonoin tulos: 28 osumaa, 2 jättöä 



 
2) Heitonhallinta 
 

 
- Asetelma kuvan mukainen, heittosuunta kuvassa alhaalta ylöspäin 
- Heittomatka 8 metriä 
- Heitetään 30 heittoa 
- Tarkoituksena työntää maalialueen (kahden viivan välinen alue) edessä 

olevat kuulat maalialueelle 
- Piste jokaisesta maalialueelle pelatusta kuulasta riippumatta siitä, onko 

osuttu kohdekuulaan 
 
Testattujen - keskiarvo:  13 pistettä 
 - paras tulos:  20 pistettä 
 - huonoin tulos: 6 pistettä 



 
3) Asetuksen monipuolisuus 
 

 
 

- Asetelma kuvan mukainen, heittosuunta kuvassa alhaalta ylöspäin 
- Heittomatka 9 metriä 
- Heitetään 30 heittoa siten, että 10 näistä pelataan alas ennen 

etummaista viivaa ja esteen oikealta puolelta, 10 vastaavasti esteen 
vasemmalta puolelta ja 10 jälkimmäisen viivan yli. 

- Piste jokaisesta maalialueelle (ympyrä kuvassa) pelatusta kuulasta 
 
Testattujen - keskiarvo:  10 pistettä 
 - paras tulos:  15 pistettä 
 - huonoin tulos: 6 pistettä 

 
4) Ammunnan tekniikka 
 

- Asetelma kuten testissä 1 
- Heittomatka 12 metriä 
- Heitetään 30 heittoa 
- Lasketaan kaikki hyväksytyt osumat, jotka poistavat maalikuulan 

maalialueelta (suorakulmio kuvassa) 
- Lasketaan kaikki hyväksytyt osumat, joissa heittokuula jää 

maalialueelle 
- Osumat hyväksytään vain, jos heittokuula putoaa maalialueelle 
 
Testattujen - keskiarvo:  7 osumaa, 1 jättö 
 - paras tulos:  11 osumaa, 3 jättöä 
 - huonoin tulos: 5 osumaa, 0 jättöä 



 
5) Asetuksen tekniikka 
 

 
 

- Tarkoituksena saada kuula pelattua kahden heittoympyrää lähinnä 
olevan viivan väliin alas siten, että kuula pysähtyy ylittämättä 
taaempaa viivaa. 

- Pelaajalla kuusi kuulaa käytettävissä 
- Jos pelaaja onnistuu yhdelläkin kuudesta kuulasta, pääsee hän 

eteenpäin yrittämään samaa seuraavalla viivavälillä. 
- Jos pelaaja ei onnistu yrittämässään yhdelläkään kuulalla, merkitään 

hänen testituloksekseen sen viivan etäisyys, jonka hän onnistui 
hyväksytysti ylittämään. 

- Lisäksi pelaaja saa pisteen jokaisesta onnistuneesta suorituksesta. 
 
Testattujen - keskiarvo:  7 metriä, 7 pistettä 
 - paras tulos:  8 metriä, 12 pistettä 
 - huonoin tulos: 5 metriä, 1 piste 
 


