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 N/M viestit, pikakilpailu ja yhteislähtö, NUORET (13-22) pikakilpailu ja viestit

 PERJANTAI 25.3.

 Virallinen harjoittelu klo 12.00 -13.30

13.45  Joukkueenjohtajien kokous, kahvio
14.30-15.00 Kohdistus N/M
15.10 Kilpailujen avaus Juha Hänninen, 
  Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
15.30 Viestikilpailu N/M

		  Palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen

 LAUANTAI 26.3.

10.00-10.45 Kohdistus N 13-17 ja M 13-17
11.00 Pikakilpailu 

		  Palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen

14.00-14.45 Kohdistus N 19-22 ja M 19-22, N/M
15.00 Pikakilpailu

		  Palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen

 SUNNUNTAI 27.3.

8.30 -9.00 Kohdistus N/M 13-15 ja M 17
9.00-9.30 Kohdistus N 17-22 ja M 19-22
9.45 Viestit N/M 13-15 ja M 17
10.45 Viestit N 17-22 ja M 19-22

		  Palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen

13.00-13.45 Kohdistus N/M
14.00 Yhteislähtökilpailu N
15.00 Yhteislähtökilpailu M

		  Palkintojen jako stadionilla tulosten valmistumisen jälkeen

Ampumahiihdon SM 25.–27.3.2022
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Hiihto on klassikkolaji, joka pitää pintansa suosikkilajina sukupolvesta toiseen. 
Ampumahiihtoa suomalaiset rakastavat erityisesti ja Oulun alueella olemme-

kin tänään onnekkaita: Sankivaarassa saamme seurata alan huipputapahtumaa, 
ampumahiihdon Suomen mestaruuskilpailuja.  

Oulun Hiihtoseura edistää ihailtavan aktiivisesti suomalaista hiihtourheilua ja 
hiihtoharrastusta. Ampumahiihdon SM -kilpailujen lisäksi Oulun Hiihtoseura on jo 
tälle vuodelle järjestänyt hiihdon ja ampumahiihdon kansalliset kilpailut sekä pe-
rinteikkään Tervahiihdon. 

Urheilulla on paitsi kansanterveydellistä merkitystä myös suurta vaikutusta hen-
kiselle hyvinvoinnille. Urheilukisat ovat tästä oiva esimerkki: tapaamme tuttuja, 
jännitämme suorituksia ja riemuitsemme saavutuksista yhdessä. 

Yleisölle ampumahiihto on jännittävä ja dramaattinenkin laji, se on mitä par-
hainta viihdettä. Odotettavissa on tälläkin kertaa hyvin järjestetyt ja jännittävät kil-
pailut. Ennen kaikkea voimme yhdessä kokea reilun kilpailun hengen. 

Hyvä ampumahiihtoväki ja arvoisa Oulun Hiihtoseura!

Haluan kiittää 120-vuotista seuraa heidän tähänastisesta työstään hiihtokulttu-
urin edistämisessä. 

Oulun kaupungin puolesta onnittelen kypsään ja kokeneeseen ikään en-
nättänyttä Oulun Hiihtoseuraa ja toivotan sujuvia latuja seuraavillekin vuosisa-
doille. 

Juha Hänninen
Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

Onnittelen 120-vuotiasta Oulun Hiihtoseuraa!
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Suomalaiset ampumahiihtäjät nuorista aikuisiin 
ovat menestyneet ja nostaneet tasoaan erittäin hy-

vin kuluvalla kilpailukaudella.  Pekingin Olympialaisiin 
Olympiakomitea nimesi pitkästä aikaa täyden joukku-
een kaikille ansaituille maapaikoille.  Maailman-cupeis-
sa Tero Seppälän johdolla on saavutettu useita hieno-
ja sijoituksia.  IBU-rankingin maapisteissä niin miehet 
kuin naisetkin ovat nousseet tilastoissa hienosti.

Nuorten EM-kisat ja MM-kisat olivat nuorille ampu-
mahiihtäjillemme menestys.  Molemmista kisoista oli 
tuomisina yhteensä 6 mitalia ja niiden lisäksi useita si-

joituksia top 10 joukkoon. Urheilijat, henkilökohtaiset ja liiton valmentajat sekä muu 
tukijoukko ovat tehneet osaavasti ja onnistuneesti töitä.  Eri ampumahiihto-maihin 
verrattuna Suomi on noussut rankingeissa.  Haluan vielä korostaa kaikkien jouk-
kueidemme huoltotiimien ammattimaista tekemistä ja onnistumista niin kuluneella 
kuin aiemmillakin kausilla.  Huipulla ei voi kisata ellei kalusto ole kunnossa.  

Koronasta johtuen kahdella edelliskaudella SM-kisoja ei voitu järjestää, joka on ol-
lut erityisen harmillista nuorten ampumahiihtoharrastajien kannalta.  Tällä kaudella 
on kaikki suunnitellut SM-kisat voitu järjestää.

Oulun Hiihtoseura on ampumahiihdon osalta yksi maamme kärkiseuroja.  Seu-
ralle myönnettiin ensimmäisenä ampumahiihtoseurana TÄHTISEURA – tunnus.  Tun-
nus on merkki hyvästä seurasta eri mittareilla ja kannustaa luonnollisesti muitakin 
seuroja kehittämään toimintaa.  Kilpailujen järjestäjänä seura on ollut kesto-onnis-
tuja.  Haluan kiittää Oulun Hiihtoseuraa SM-kisojen huolellisesta valmistelusta ja jär-
jestämisestä tälläkin kertaa.  Ammattitaitoinen ja iloinen talkooväki on tehnyt par-
haansa mahdollistaakseen kaikille erinomaiset kilpailuolosuhteet.

Talven kilpailukauden päättyessä Oulun SM-kisoihin, haluan kiittää kaikkia ur-
heilijoita, seuraväkeä, valmentajia ja kaikkia vetäjiä, huoltotiimejä ja jokaista ampu-
mahiihdon eteen työtä tehneitä.  Ampumahiihto on mielenkiintoinen urheilulaji ja 
olemme YHDESSÄ onnistuneet viemään lajiamme eteenpäin kansainvälisestikin ar-
vioitaessa.   Kulunut 2 vuotta on ollut erityisen haastavaa aikaa Koronasta johtuen, 
että on voitu turvallisesti harrastaa lajia ja järjestää kilpailuja. 

Suomen Ampumahiihtoliiton puolesta toivotan kaikille SM-ampumahiihtokisoi-
hin osallistuville urheilijoille, tukijoukoille ja huoltajille mitä parhainta onnistumista 
kilpailuissa.

TERVEHDYS ampumahiihdon SM-kisoihin 



Toivotan teidät kisaorganisaation puolesta tervetulleeksi ampumahiihdon ylei-
sen sarjan ja nuorten SM-kilpailuihin Ouluun. SM-kilpailupaikkana on Sanki-

vaaran ampumahiihtostadion. Kilpailun etukäteisjärjestelyt on toteutettu yhdessä 
vapaaehtoistyöntekijäjoukon kanssa. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille.

Sankivaaran ladut ovat hyvässä kunnossa, latupohjat ovat kovat. Ilman hyvää 
yhteistyötä kaupungin kanssa, emme pystyisi tarjoamaan hyviä hiihto-olosuhtei-
ta. Olemme valmiit vastaanottamaan kilpailijat talven tärkeään koitokseen. 

Teemme järjestäjinä kaikkemme, että viihdytte täällä ja teille jää hyvä mieli näis-
tä kisoista. Kisa-alue on tiivis ja tunnelma tulee olemaan iloinen. Haluamme, että 
näistä tulee teille mieleen jäävä tapahtuma.

Toivon ampumahiihtäjille hyviä kilpailusuorituksia ja rehtiä kilpailumieltä.

 Tervetuloa ampumahiihdon SM-kilpailuun   

Anne Talvensaari-Mattila
Kilpailunjohtaja
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n Sarjat N/M 13 
Kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaisella ampumapaikalla (numero 31 paikalla 1 
jne.). Huoltaja vie aseen ja mahdollisen tuen ampumapaikalle ennen ensimmäistä am-
muntaa ja hakee aseen ja tuen pois välittömästi toisen ammunnan jälkeen. Asetta on 
aina kuljetettava piippu ylöspäin ja lukko auki. Kun ase jätetään ampumapaikalle, tulee 
aseen lukko laittaa kiinni. Kilpailija laittaa ja vaihtaa lippaan, sekä tekee mahdolliset täh-
täimen siirrot itse. Huoltaja voi auttaa ongelmatilanteissa.

n Sarjat N/M 14-15
Kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaisella ampumapaikalla (numero 31 paikalla 1 
jne.). Huoltaja vie aseen ampumapaikalle ennen ensimmäistä ammuntaa ja hakee aseen 
pois välittömästi toisen ammunnan jälkeen. Asetta on aina kuljetettava piippu ylöspäin 
ja lukko auki. Kun ase jätetään ampumapaikalle, tulee aseen lukko laittaa kiinni. Kilpailija 
laittaa ja vaihtaa lippaan, sekä tekee mahdolliset tähtäimen siirrot itse. 

n Sarjat N/M 16-22 ja N/M 16-22
Pikakilpailu: 
Makuuampumapaikat 1-15 ja pystyampumapaikat 16-30 ovat vapaasti valittavissa. 

Yhteislähtö: 
Kilpailija ampuu ensimmäisen ammunnan kilpailunumeronsa mukaisella ampumapaikalla 
(numero 31 paikalla 1 jne.) ja seuraavat ammunnat tulojärjestyksessä. Yhteislähdön lähtö-
numerot määräytyvät edellisen päivän lopputulosten perusteella. Viestit: Joukkueen kaikki 
kilpailijat ampuvat molemmat ammunnat joukkueelle nimetyllä ampumapaikalla. 

l Yleisen sarjan (N/M) viestissä ampumapaikka on kilpailunumeron mukainen.
l Nuorten sarjojen viesteissä ampumapaikkalistat löytyvät ilmoitustaululta. 
l Sarjoissa N/M 13-15 ase viedään ampumapaikalle kilpailusuorituksen ajaksi 
 vastaavasti kuin pikakilpailussa. 

 

n HUOLTAJAT
Kulkeminen ampumapenkan huoltajien alueelle tapahtuu lähtöalueen takaa ampuma-
paikan numero 30 puoleisesta päästä. Ampumapenkalla saa olla yksi huoltaja kilpailijaa 
kohden. Kukaan ei saa ohjeistaa kilpailijaa (esimerkiksi tähtäimien säädössä) kilpailijan 
ollessa punaisilla viivoilla merkityn ampumapenkan alueella (Silent Zone). 

n 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 kil-
pailija hiihtää väärin, hänen tulee palata takaisin samaa reittiä muita häiritsemättä. Ver-
ryttelyhiihtoon on käytettävissä maalisuoraa vastakkaiseen suuntaan lähtevä latu-ura. 

Ampumapaikkatoiminta



Verryttelijöiden on väistettävä kilpailijoita ylittäessään kilpaladun. Kilpailuladut on oltava 
tyhjänä 5 minuuttia ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöä.

n TURVALLISUUSTARKASTUS AMPUMAPENKALLA (Sarjat N/M 13-15) 
Kilpailun jälkeen huoltaja tarkistuttaa aseen toimitsijalla poistuessaan ampumapenkan 
huoltajien alueelta. Asetta on aina kuljetettava piippu ylöspäin ja lukko auki. Aseesta tu-
lee poistaa kaikki patruunat lippaista sekä tukista. 

n 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. 

n KESKEYTTÄMINEN 
Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti maalissa tai kilpailutoimistossa. 
Samalla tulee palauttaa myös kilpailunumero.

Ampumapaikkatoiminta
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Tervetuloa Ouluun!
Oulun Hiihtoseura

Kilpailuorganisaatio

Tuomarineuvosto

Kilpailunjohtaja  Anne Talvensaari-Mattila
Kilpailun sihteeri Eija Kainulainen
Kilpailun TD  Timo Mäkinen SaRe 
Ammunnan johtaja Raimo Sevòn
   Pekka Kotikumpu

Tekninen valvoja Timo Mäkinen
Kilpailunjohtaja  Anne Talvensaari-Mattila
Ammunnan johtaja Raimo Sevòn
Ratamestari  Ari Kangas
Kilpailijoiden edustaja valitaan joukkueenjohtajien kokouksessa
Sihteeri   Eija Kainulainen

Ratamestari ja 
stadionpäällikkö Ari Kangas

   
Esko Kinnunen

Ajanotto  Helaalan Tulos, Nikula
Kuulutus   Aaro Väyrynen  
   Kari Heljasvaara
   Heikki Saarela



YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

OUKA.FI #OulussaTapahtuu

ASTEEN VERRAN
SPORTTISEMPI KAUPUNKI


