
Ampumajuoksun SM-kilpailut 09-11.08.2019 

Ohjeet kilpailijoille 

Pysäköinti 

Pysäköinti kilpailukeskuksen P-paikalla opastuksen mukaisesti. Paikoitusmaksu henkilöautolta 2 

euroa/päivä ja linja-auto 5 euroa/päivä. Asunto-auto / -vaunupaikka on 20 €/ viikonloppu. 

Kilpailukanslia 

Kilpailukanslia on avoinna Sotkan kilpailukeskuksessa 

• 09.08.2019 klo 12.00-20.00 

• 10.08.2019 klo 09.00-17.00 

• 11.08.2019 klo 8.00-17.00 

Kilpailunumerot 

Kilpailunumerot ovat noudettavissa kilpailukansliasta. Palauttamatta jääneestä numerosta 

veloitetaan 50 euroa. 

Asetarkastus 

Asetarkastus aloitetaan tunti ennen kohdistusta. Ampumatuet tarkastetaan pistokoeluonteisesti ja 

kilpailija vastaa tuen sääntöjen mukaisuudesta. Ampumatuen minimikorkeus 150 mm tukipinnan, 

maksimileveys 70 mm. Yläpinnan on oltava tasainen. 

Kohdistus 

Kohdistuspaikat on arvottu seuroittain. Kohdistuspaikkalista on nähtävissä ampumapenkalla. 

Kullakin kilpailijalla yksi täplä. Kohdistaessa kilpailijalla on oltava kilpailunumero yllään. 

Kohdistuksen aikana huoltajan on oltava kaukoputkineen heille varatulla alueella. Sarjan M13 ja 

N13 kilpailijoita voi huoltaja avustaa kohdistuksen aikana ampuma-alueella muita häiritsemättä. 

Kohdistuksen jälkeen on aseelle tehtävä turvallisuustarkastus. Avataan lukot ja lippaat poistetaan 

lipasaukosta. Asetta on aina kuljetettava piippu ylöspäin. 

Matkat ja reitit 

Kilpailussa käytetään eri pituisia reittejä. Risteyskohdat on merkitty opastein maastoon. Reitit ja 

ammunnat löytyvät tämän ohjeen lopussa olevasta taulukosta. Kilpailija itse vastaa, että kiertää 

reitit oikeassa järjestyksessä. Jos kilpailija juoksee väärälle reitille, hänen tulee palata takaisin 

samaa reittiä muita häiritsemättä. 

Ampumapaikkatoiminta 

Sarjat N/M 13 kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaisella ampumapaikalla. Lista 

ampumapaikoista löytyy ilmoitustaululta. Huoltaja vie aseen ja tuen ampumapaikalle ennen 



ensimmäistä ammuntaa ja hakee aseen sekä tuen pois välittömästi viimeisen ammunnan jälkeen. 

Kilpailija laittaa ja vaihtaa lippaat itse 

Sarjat N/M 14-80 kilpailija vie aseen ennen kilpailun alkua asetelineeseen kilpailunumeron 

mukaiseen paikkaan. Ammuntaan tultaessa kilpailija ottaa aseen telineestä ja juoksee ase kädessä 

ampumapaikalle. Asetta on kannettava piippu ylöspäin. Aseen käsittelyn saa aloittaa vasta 

ampumapaikalla piipun osoittaessa tauluille. Ammunnan jälkeen kilpailija vie aseen takaisin 

telineeseen kilpailunumeron mukaiseen paikkaan. Koska samaa asetelinepaikkaa käyttää useampi 

kilpailija, kilpailijan/huoltajan tulee viedä ase telineeseen hieman ennen lähtöä ja noutaa ase pois 

telineestä heti kilpailun päätyttyä. 

Pikakilpailussa makuuampumapaikat ovat taulut 1-15 ja pystyampumapaikat ovat taulut 16-30. 

Ampumapaikka on vapaasti valittavissa.  

Viestissä N13/M13 kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaiseen paikkaan. 

Ampumapaikkaluettelo löytyy ilmoitustaululta Huoltaja vie aseen ampumapaikalle ennen 

ensimmäistä ammuntaa ja hakee välittömästi pois viimeisen ammunnan jälkeen. 

Viestissä N15/M15 -N120/M200 kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaiseen paikkaan. Lista 

ampumapaikoista löytyy ilmoitustaululta. Ensimmäisen ja toisen ammunnan välissä kilpailija voi 

jättää aseen ampumapaikalle. 

Aseen turvallisuustarkistus 

Kilpailija /huoltaja tarkistuttaa aseen toimitsijalla ennen aseen viemistä pois ampumapenkalta. 

Lukko avataan, poistetaan lippaat lipaspesästä ja patruunat poistetaan. Asetta on aina kannettava 

piippu ylöspäin. 

Keskeyttäminen 

Keskeyttäminen tulee ilmoittaa henkilökohtaisesti maalissa. 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan stadionin ilmoitustaululla ja karhubiathlon sivustolla Vastalauseaika 15 min 

tulosten julkaisemisesta. Vastalausemaksu 20 euroa. 

Peseytyminen 

Peseytyminen on kilpailukeskuksessa. 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa kilpailujen päätyttyä. Lista palkittavista löytyy 

ilmoitustaululta. 

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa toimii ensiapupäivystys kilpailujen ajan 


