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PIKA-AMPUMAJUOKSUN KILPAILUOHJEET 19.9.2015  
  
1 ASEIDEN KOHDISTUS JA AMMUNNAT  
  
Aseiden kohdistus seuroittain merkityiltä paikoilta ammunnan johtajan ohjeiden  
mukaisesti klo 11.00- 11.45.   Seurakohtaiset kohdistuspaikat on nähtävillä  
ampumapaikalla.  
  
Kullakin kilpailijalla on yksi kohdistustäplä.  Kohdistustaulut ovat metallitaulun  
oikealla puolella.   
   
Kilpailussa ampumapaikat on jaettu kahteen ryhmään  makuupaikat 1-20, pysty-   
paikat 21-30. Kilpailija saa valita vapaasti ampumapaikan paitsi sarjoissa M/N 9-15.  
 

Aseiden paikkoja ei ole numeroitu telineisiin. Aseen voi tuoda aloitustelineeseen 5 min 

ennen lähtöä. 

 
1.1  SARJOJEN N/M 9-15 ERITYISOHJEET PIKAKILPAILUSSA  
 
Sarjoissa M/N9-15 kilpailijat ampuvat järjestäjän etukäteen nimeämiltä paikoilta mo-
lemmat ammunnat. Käytössä on tauluryhmät 1-20. 
Samalla paikalla voi olla useampi kilpailija. 
 
Sarjojen M/N9-15 kilpailijoiden ampumapaikat on arvottu järjestäjien toimesta etukä-
teen. Ampumapaikat sarjoittain käyvät ilmi ilmoitustaululta. Ammunta tapahtuu nime-
tyiltä paikoilta ja ase pidetään ampuma-alustoilla ammuntojen välillä. Sarjoissa 9 – 13 
kilpailija voi käyttää sääntöjen mukaista tukea. Huoltaja saa viedä aseen ja tuen ampu-
mapaikalle kohdistuksen jälkeen. Huoltaja saa auttaa näissä sarjoissa kilpailijaa lataami-
sessa. Hihnan ja ampumatuen yhteiskäyttö on sallittu. 
Ase on ampuma-alustalla samalla ampumapaikalla kilpailusuorituksen ajan. Huoltaja 
noutaa aseen välittömästi toisen ammunnan jälkeen. 
 
1.2  SARJOJEN N/M 17 JA VANHEMPIEN SARJOJEN ERITYISOHJEET 
 
Aseen saa tuoda aloitustelineelle 5 min ennen lähtöä. (TÄRKEÄ) 
 
Makuuammuntaan tultaessa sarjan M/N 17 ja vanhempien sarjojen kilpailijat ottavat 
aseen aloitustelineeltä ja kuljettavat itse aseensa makuuampumapaikalle kantaen asetta 
piipun osoittaessa ylöspäin. Makuuampumapaikat ovat 1 – 20. Kilpailija saa valita va-
paasti ampumapaikkansa. Kilpailija siirtää aseensa makuuammunnan jälkeen ampuma-
paikan 15 takana olevalle nk. välitelineelle pystyammuntaa varten.  
Tullessaan pystyammuntaan kilpailija ottaa aseensa välitelineestä ja juoksee ase kädessä 
valitsemalleen pystyammuntapaikalle. Pystyammunnan jälkeen kilpailija kuljettaa itse 
aseensa nk jättötelineelle, joka on pystytaulujen päässä . 
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Viimeisen ammunnan jälkeen huoltaja(tai toimitsija) siirtää aseen mahdollisimman pian 
pois jättötelineeltä. 
 
  
2  KILPAILUMATKAT JA AMMUNNAT SARJOITTAIN:   
  
 
N, M 9 0,7 M + 0,7 M  (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)  
N, M 11 0,7 M + 0,7 M   (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)   
N, M 13      0,7 M + 0,7 M + 0,7    
N, M 15      1,5 M + 1,5 M   (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)   
N, M 17 1,5 M + 1,5 P    (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)   
N, M 19 1,5 M + 1,5 P    (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)    
N, M 21 1,5 M + 1,5 P    (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)   
M 1,5 M + 1,5 P + 1,5  
N 1,5 M + 1,5 P    (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)   
M 35  1,5 M + 1,5 P + 1,5 
N 35-75 1,5 M + 1,5 P    (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)   
M 40-75 1,5 M + 1,5 P    (toisen ammunnan jälkeen suoraan maaliin)   
 
Radat on merkitty opastein. Tutustukaa reittipiirroksiin huolellisesti ja selvittäkää  
radat kiertäen ainakin lasten osalta.   
  
Lähdöt  on 1 min välein. Ensimmäinen lähtö 12.00,00.  
  
Sakkokierros on kaikissa sarjoissa 70 m.  
Keskeyttämisestä on ilmoitettava maaliin.   
  
3   KILPAILUTOIMISTO JA PARKKIPAIKAT 
Kilpailutoimisto on avoinna ampumakeskuksen huoltorakennuksessa  
pistooliampumaradalla klo 10.00 alkaen. Kilpailutoimiston sijainti näkyy kilpailureittikar-
toissa. Kilpailunumerot jaetaan kilpailijoittain kilpailutoimistosta.  Kadonneesta rintanu-
merosta peritään 50 e.  
 
Autot voidaan parkkeerata 

- ah-stadionin parkkipaikalle ei kuitenkaan ampumarata-alueelle tai juoksuradalle 
- Tyrrin alueen läpi menevän tien reunaan, kuitenkin siten että alueen läpi kulkeva 

liikenne on mahdollista 
- kilpailutoimiston ja muiden ampumaratojen parkkipaikoille 

  
 4  PUKEUTUMINEN, SAUNA JA LÄMMITTELYTILAT   
  
Pukeutumista, peseytymistä ja lämmittelyä varten kilpailijoilla on käytössä  
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ampumakeskuksen huoltorakennus. Huoltorakennuksessa on sauna, suihkut ja  
pukuhuoneet.  
  
5   KAHVIO   
  
Ampumakeskuksen huoltorakennuksessa on kahvio.     
  
6   PALKINTOJEN JAKO  
  
Palkintojen jako on ampumakeskuksen kahviossa tulosten selvittyä.  
 
Kaikki osallistujat palkitaan. 
 

7 KILPAILUORGANISAATIO 
 
Kilpailun johtaja Mikko Innanen (oto ratamestari) 
Tekninen valvoja  
Ammunnan johtaja Timo Nikkinen 
 
Makuuammunta paikat 1-20   
 
Pystyammunta   21-30   

  
Sakkokierros    
 
Ajanotto  Pekka Mettälä 
                           (luurit) 
                           (ajanotto/sakot)Lähtö  
Maali    
 
Kilpailutoimisto  
   
Kanttiini  
  
HYVÄÄ KILPAILUMIELTÄ KAIKILLE !  
  
KOUVOLAN HIIHTOSEURA 


