
AMPUMAJUOKSUN SM-KILPAILUT 24.-26.8.2018  
 

OHJEET KILPAILIJOILLE 
 
 
PYSAKÖINTI 
 
Pysäköinti kilpailukeskuksen P-paikalla tai Mikonmäentien vieressä kulkevalla kuntoradalla opastuksen 
mukaan. Paikoitusmaksu henkilöautoilta 2€/päivä ja linja-autoilta 10€/päivä. 
  
KILPAILUKANSLIA 
 
Kilpailukanslia on avoinna Sankivaaran kilpailukeskuksessa. 
24.8. klo 12.00 – 20.30 
25.8. klo 09.00 – 17.00 
26.8. klo 08.00 – 16.00 
 
KILPAILUNUMEROT 
 
Kilpailunumerot ovat noudettavissa kilpailukansliasta. Reisinumerot on laitettava vasempaan reiteen. 
Palauttamatta jääneistä numeroista veloitetaan 50 euroa.  
 
ASETARKASTUS 
 
Asetarkastus aloitetaan 45 minuuttia 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. Kohdistuksen aikana huoltajan kaukoputkineen tulee olla heille varatulla alueella. Sarjojen N/M 13 
huoltaja voi avustaa kohdistuksen aikana ampuma-alueella.  
 
Kohdistuksen jälkeen kilpailijan/huoltajan tulee tehdä aseelle turvallisuustarkastus, jonka yhteydessä 
avataan lukot ja poistetaan lipas lipasaukosta. Asetta on aina kuljetettava piippu ylöspäin. 
 
MATKAT JA REITIT 
 
Kilpailuissa käytetään 1 km ja 1,5 km pituisia reittejä. Risteyskohdat on merkitty opastein. Reitit ja 
ammunnat sarjoittain löytyvät tämän ohjeen lopussa olevista taulukoista. Kilpailija vastaa itse, että kiertää 
reitit oikeassa järjestyksessä. Jos kilpailija juoksee väärälle reitille, hänen tulee palata takaisin samaa reittiä 
muita häiritsemättä. 
 
Ampumapenkalle tullaan kaikissa sarjoissa taulun numero 1 puoleisesta päästä ja penkalta poistutaan 
taulun numero 30 puoleisesta päästä. 
 
Niissä sarjoissa, joissa reittikierroksia on yhtä monta kuin ammuntoja, kilpailijat juoksevat viimeisen 
ammunnan ja mahdollisten sakkokierrosten jälkeen suoraan vaihtoon/maaliin. Nämä sarjat on merkitty 



*:llä Reitit-sarakkeeseen allaolevissa taulukoissa. Sakkokierrokselta vaihtoon/maaliin tuleva kilpailija 
väistää kierrokselle lähtevää kilpailijaa. 
 
AMPUMAPAIKKATOIMINTA  
 
Sarjat N/M 13: Kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaisella ampumapaikalla. Lista ampumapaikoista 
löytyy ilmoitustaululta. Huoltaja vie aseen ja mahdollisen tuen ampumapaikalle ennen ensimmäistä 
ammuntaa ja hakee aseen ja tuen pois välittömästi viimeisen ammunnan jälkeen. Kilpailija laittaa ja vaihtaa 
lippaan itse. Huoltaja voi auttaa ongelmatilanteissa.  
 
Sarjat N/M 14-15: Kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaisella ampumapaikalla. Lista ampumapaikoista 
löytyy ilmoitustaululta. Huoltaja vie aseen ampumapaikalle ennen ensimmäistä ammuntaa ja hakee aseen 
pois välittömästi viimeisen ammunnan jälkeen. Kilpailija laittaa ja vaihtaa lippaan itse. 
 
Sarjat N/M 16-80: Kilpailija/huoltaja vie aseen ennen kilpailun alkua asetelineeseen kilpailunumeron 
mukaiseen paikkaan. Ammuntaan tultaessa kilpailija ottaa aseen telineestä ja juoksee ase kädessä 
ampumapaikalle. Asetta kannetaan piipusta siten, että piippu osoittaa ylöspäin. Aseen käsittelyn 
ammuntaa varten saa aloittaa vasta ampumapaikalla piipun osoittaessa tauluille. Ammunnan jälkeen 
kilpailija vie aseen takaisin asetelineeseen 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.  
 
Pika- ja normaalikilpailuissa makuuampumapaikat 1-15 ja pystyampumapaikat 16-30 ovat vapaasti 
valittavissa.  
 
Viestissä kilpailija ampuu kilpailunumeron mukaiseen paikkaan. Lista ampumapaikoista löytyy 
ilmoitustaululta. Ensimmäisen ja toisen ammunnan välissä kilpailija voi jättää aseen ampumapaikalle.  
 
HUOLTAJAT 

Kulkeminen ampumapenkan huoltajien alueelle tapahtuu lähtöaitauksen takaa ampumapaikan numero 30 
puoleisesta päästä. Ampumapenkalla saa olla yksi huoltaja kilpailijaa kohden. Kilpailun aikana ase viedään 
asetelineeseen ja noudetaan telineestä huoltajien alueen puolelta. Maalisuoran ja ampumapenkan välissä 
oleva alue on tarkoitettu vain lähtöön ja viestissä vaihtoon valmistautuville kilpailijoille. Varothan 
kilpailijoita ylittäessäsi kilpailuradan. 
 
ASEEN TURVALLISUUSTARKASTUS  
 
Kilpailija/huoltaja tarkistuttaa aseen toimitsijalla ennen aseen viemistä pois ampumapenkalta. Ennen 
tarkistusta aseesta avataan lukko, poistetaan lipas lipasaukosta sekä patruunat lippaista ja tukista. Asetta 
on aina kuljetettava piippu ylöspäin. 
 
KESKEYTTÄMINEN 
 
Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti maalissa tai kilpailutoimistossa. 
 
TULOKSET   
 
Tulokset julkaistaan stadionin ilmoitustaululla ja OHS:n kotisivuilla. Vastalauseaika on 15 minuuttia 
tulosten julkaisusta. Vastalausemaksu 20 €. 
 



PALKINNOT 
 
Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa aamupäivän ja iltapäivän kilpailujen päätyttyä. Lista palkittavien 
määrästä sarjoittain löytyy ilmoitustaululta. 
 
PESEYTYMINEN 
 
Kilpailukeskuksessa on pukukopit ja siirrettävät WC:t. Peseytymistilat kilpailijoille sijaitsevat Oulun Golfin 
päärakennuksessa, n. 300m kilpailupaikalta, Mikonmäentie 201. 
 
KAHVIOPALVELUT 
 
Stadionalueen kahviossa on tarjolla kahviotuotteita, keittolounas ja grillistä kisamakkaroita. Kahviossa on 
mahdollista maksaa vain käteisellä. 
 
ENSIAPU  
 
Kilpailukeskuksessa toimii SPR:n ensiapupäivystys kilpailujen aikana. 
 
 

Viestit 

Sarjat Matka Reitit / 

osuus / km 

Ammunta Sakko 

N/M13 3 x 2 km 1+1* M+M 70 m 

N/M15 3 x 3 km 1+1+1 M+M 70 m 

N/M17, N/M19, N21, N, N/M120, N/M150, 

N/M180, N/M200 

3 x 3 km 1+1+1 M+P 70 m 

M21, M 3 x 4 km 1,5+1,5+1 M+P 70 m 

 

Pikakilpailu 

Sarjat Matka Reitit / km Ammunta Sakko 

N/M13 2 km 1+1* M+M 70 m 

N/M14, N/M15, N/M80 3 km 1+1+1 M+M 70 m 

N/M16, N/M17, N/M19, N21, N, N35, N/M40, 

N/M45, N/M50, N/M55, N/M60, N/M65, N/M70, 

N/M75 

3 km 1+1+1 M+P 70 m 

M21, M, M35 4 km 1,5+1,5+1 M+P 70 m 

 

Normaalikilpailu 

Sarjat Matka Reitit / km Ammunta Sakko 

N/M13 3 km 1+1+1* M+M+M 30 s 

N/M14, N/M15, N/M80 4 km 1+1+1+1 M+M+M 30 s 

N50, N55, N60, N65, N70, N75 4 km 1+1+1+1* M+P+M+P 30 s 

N/M16, N/M17, N35, N40, N45, M60, M65, 

M70, M75 

5 km 1+1+1+1+1 M+P+M+P 30 s 

N/M19, N21, N, M40, M45, M50, M55 6 km 1,5+1,5+1+1+1 M+P+M+P 30 s 



M21, M, M35 7 km 1,5+1,5+1,5+1,5+1 M+P+M+P 30 s 

 


