
AMPUMAHIIHDON SM-KILPAILUT 24.-26.3.2017 
 

 

OHJEET KILPAILIJOILLE 
 
PYSÄKÖINTI  
 
Pysäköinti stadionalueen viereisellä parkkipaikalla. Pysäköintimaksu 2 €/henkilöauto/päivä ja 10 €/linja-
auto/päivä. 
 
PESEYTYMINEN 
 
Kilpailijoiden suihkutilat sijaitsevat Oulun golfmajalla Mikonmäentien päässä, noin 400 m kilpailupaikalta. 
Kilpailupaikalla on pukukoppeja. 
 
KAHVIOPALVELUT 
 
Stadionalueen kahviossa on tarjolla jokaisena kilpailupäivänä kahviotuotteita ja grillistä kisamakkaroita. 
Lauantaina ja sunnuntaina kahviosta voi ostaa myös keittolounaan. Kahviossa on mahdollista maksaa vain 
käteisellä. 
 
ENSIAPU  
 
Stadionalueella päivystää SPR:n ensiapuyksikkö. 

 Perjantai: Marianne Yrjänä 0407453634 

 Lauantai: Suvi Jylhänlehto 0406724038 

 Sunnuntai: Lempi Aitola 0405515243 
 
KILPAILUNUMEROT 
 
Kilpailunumerot ovat noudettavissa kilpailukansliasta. Reisinumerot on laitettava oikeaan reiteen. 
Palauttamatta jääneistä numeroista veloitetaan 50 euroa. 
 
VIESTIJOUKKUEIDEN ILMOITTAMINEN 
 
Seurojen tulee ilmoittaa viestijoukkueiden kokoonpano ja hiihtojärjestys seuraavasti: 

 Yleisen sarjan (N/M) joukkueet torstaina 23.3. kello 16 mennessä kilpailun ajanottajalle 
helaalantulos@gmail.com  

 Nuorten sarjojen joukkueet lauantaina 25.3. klo 18 mennessä kilpailukansliaan. 
 
TULOKSET   
 
Tulokset julkaistaan stadionin ilmoitustaululla ja OHS:n kotisivuilla. Vastalauseaika on 15 minuuttia 
tulosten julkaisusta. Vastalausemaksu 20 €. 
 
PALKINNOT 
 
Palkinnot jaetaan stadionalueella aamupäivän ja iltapäivän kilpailujen jälkeen heti tulosten valmistuttua. 
Lista palkittavien määrästä löytyy ilmoitustaululta. 
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ASETARKASTUS 
 
Asetarkastus aloitetaan tunti ennen kohdistuksen alkua. Asetarkastuksen yhteydessä tarkastetaan N/M 13 
sarjoissa käytettävät tuet. Ampumatuen minimikorkeus on 150mm ja tukipinnan maksimileveys 70mm. 
 
KOHDISTUS 
 
Kohdistuspaikat on arvottu seuroittain. Kohdistuspaikkalista on nähtävänä ilmoitustaululla ja 
ampumapenkalla. Kullakin kilpailijalla on yksi täplä. Kohdistettaessa kilpailijalla on oltava kilpailunumero 
yllään ja sukset jalassa. Kohdistuksen aikana huoltajan kaukoputkineen tulee olla heille varatulla alueella. 
Sarjojen N/M 13 huoltaja voi avustaa kohdistuksen aikana ampuma-alueella. 
 
Kohdistuksen jälkeen, ennen ampumapenkalta poistumista kilpailijan/huoltajan tulee tehdä aseelle 
turvallisuustarkastus, jonka yhteydessä avataan lukot ja poistetaan lipas lipasaukosta. Asetta on aina 
kuljetettava piippu ylöspäin. 
 
KESKEYTTÄMINEN 
 
Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti maalissa tai kilpailutoimistossa. 
 
TURVALLISUUSTARKASTUS AMPUMAPENKALLA (SARJAT N/M 13-15) 
 
Kilpailun jälkeen huoltaja tarkistuttaa aseen toimitsijalla poistuessaan ampumapenkan huoltajien alueelta. 
Aseesta tulee poistaa kaikki patruunat lippaista ja tukista. 
 
TURVALLISUUSTARKASTUS MAALISSA (SARJAT N/M16 – N/M) 
 
Maalissa toimitsija tarkastaa aseen ja poistaa kaikki patruunat lippaista ja aseesta. Mikäli tarkastusta ei 
tehdä on kilpailijan tehtävä se itse. 
 
AMPUMAPAIKKATOIMINTA  
 
Sarjat N/M 13 pikakilpailu: Kilpailija ampuu molemmat ammunnat lähtölistaan merkityllä 
ampumapaikalla. Huoltaja vie aseen ja mahdollisen tuen ampumapaikalle ennen ensimmäistä ammuntaa 
ja hakee aseen ja tuen pois välittömästi toisen ammunnan jälkeen. Kilpailija laittaa ja vaihtaa lippaan itse. 
Huoltaja voi auttaa ongelmatilanteissa.  
 
Sarjat N/M 14-15 pikakilpailu:. Kilpailija ampuu molemmat ammunnat lähtölistaan merkityllä 
ampumapaikalla. Huoltaja vie aseen ampumapaikalle ennen ensimmäistä ammuntaa ja hakee aseen pois 
välittömästi toisen ammunnan jälkeen. Kilpailija laittaa ja vaihtaa lippaan itse.  
 
Sarjat N/M 16-21 ja N/M pika- ja normaalikilpailu: Makuuampumapaikat 1-15 ja pystyampumapaikat 16-
30 ovat vapaasti valittavissa. 
 
Viestit: Joukkueen kaikki kilpailijat ampuvat molemmat ammunnat joukkueelle nimetyllä ampumapaikalla. 
Ampumapaikka on kilpailunumeron mukainen (numero 31 paikalla 1 jne.). Sarjoissa N/M 13-15 ase viedään 
ampumapaikalle kilpailusuorituksen ajaksi vastaavasti kuin pikakilpailussa. 
 
 
 
 
 



LIIKKUMINEN STADIONALUEELLA 

Kulkeminen ampumapenkan huoltajien alueelle tapahtuu lähtöalueen takaa ampumapaikan numero 30 
puoleisesta päästä. Ampumapenkalla saa olla yksi huoltaja kilpailijaa kohden. Maalin ja lähdön välinen alue 
on tarkoitettu vain lähtöön ja viestissä vaihtoon valmistautuville kilpailijoille. 
 
MATKAT JA REITIT 
 
Kilpailussa käytetään 1,0 km, 1,6 km, 2,2 km, 3,0 km ja 4,0 km reittejä. Risteyskohdat on merkitty opastein. 
Kilpailija vastaa itse, että kiertää radat oikeassa järjestyksessä. Jos kilpailija hiihtää väärin, hänen tulee 
palata takaisin samaa reittiä muita häiritsemättä.  
 
Verryttelyhiihtoon on käytettävissä maalisuoraa vastakkaiseen suuntaan lähtevä latu-ura. Verryttelijöiden 
on väistettävä kilpailijoita ylittäessään kilpaladun. Kilpailuladut on oltava tyhjänä 5 minuuttia ennen 
ensimmäisen kilpailijan lähtöä. 
 

PIKAKILPAILU 

Sarjat Matka Reitit / km Ammunta Sakko 

N13, M13 3 km 1,0+1,0+1,0 M + M 100 m 

N14, M14, N15, M15 4,2 km 1,6 + 1,6 + 1,0 M + M 100 m 

N16, N17 5,4 km 2,2 + 1,6 + 1,6 M + P 150 m 

M16, M17, N19 6 km 2,2 + 2,2 + 1,6 M + P 150 m 

M19, N21, N 7,4 km 3,0 + 2,2 + 2,2 M + P 150 m 

M21, M 10 km 4,0 + 3,0 + 3,0 M + P 150 m 

 

NORMAALIKILPAILU 

Sarjat Matka Reitit / km Ammunta Sakko 

N 15 km 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 3,0 M + P + M + P 1 min 

M 20 km 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 M + P + M + P 1 min 

 

VIESTIKILPAILU 

Sarjat Matka / 

osuus 

Reitit / km / osuus Ammunta / 

osuus 

Sakko 

N13, M13, N15, M15 3 km 1,0+1,0+1,0 M + M 100 m 

N17 4,2 km 1,6 + 1,6 + 1,0 M + P 150 m 

M17 5,4 km 2,2 + 1,6 + 1,6 M + P 150 m 

N19, N21, N 6 km 2,2 + 2,2 + 1,6 M + P 150 m 

M19, M21, M 7,4 km 3,0 + 2,2 + 2,2 M + P 150 m 

 

 


