AMPUMAPAIKAN NUMEROKILPI:
- numerokilven korkeus 200-300 mm
- numeroiden korkeus 180-200 mm
- viiva paksuus vähintään 20 mm
- numerointi oikealta vasemmalle

5 cm leveä yhtenäinen- tai katkoviiva 50 cm maton etureunasta

toisessa välissä

2750-3000

2750-3000

OKM/SLA ry

viirin materiaali silkkiä tai vastaavaa materiaalia

AMPUMAHIIHTO
ammunta

2750-3000

2 cm alle lumen pinnan tason upotetut rimat 50x50x1500

AMPUMAHIIHTO

ampumarata, leikkaus + det

200-300 mm
numeron korkeus 180-200 mm, viivan paksuus 20 mm

varapatruunat viestikilpailussa kuljetetaan
aseen tukkiin kiinnitettävässä telineessä
- kilven pohja 450 x 450
- kelta/musta tai vastaavat
kontrastivärit

taulujen tausta valkoinen
h>=500 taulun yläreunasta

450

450

OKM/SLA ry

AMPUMAHIIHTO

4, 8, 12 ja 16
km:n kohdalla
3 ja 7 km:n
kohdalla

radat

4 km

600-800 m

3,3 km

200-300 m
400-600 m
400-600 m

4 x 6 km
viestikilpailu

2 ja 4 km:n
kohdalla

2 km

3, 6, 9 ja 12
km:n kohdalla

M21

150-250 m

400-600 m

200-300 m
N21

3 x 6 km
viestikilpailu

2 ja 4 km:n
kohdalla

2 km

150-250 m

- viestikilpailun lähdössä tulee olla kolme rinnakkaista kaistaa, leveydeltään 3 m.
- latu on jatkuttava 9 m leveänä 50 m, jonka jälkeen latu voi kaventua 10 m matkalla 6 m leveäksi.
- joukkueet järjestetään menosuuntaan katsoen oikealta aloittaen kolmen joukkueen riveihin kolmen metrin
välein. Joukkueen lähtöpaikan sijainti osoitetaan luonnonmateriaalista tai nylonista valmistetulla merkillä.
- joukkueiden numerointi osoitetaan 20 cm x 20 cm kylteillä lähtöalueen oikealla puolella.
- lähdöstä ensimmäisen 100 metrin jälkeen tulee olla taulu: 100 m
- latu-urien tulee olla tasaiseksi tampattuja, vähintään 6m leveitä. Jos on kapeita kohtia (sillat yms.), leveys tulee
olla vähintään 4 metriä, ja kapea kohta ei saa olla pidempi kuin 50 metriä.
- kilpailureitin pituus ei saa poiketa enempää kuin -2% / +5% sääntöjen määräämästä pituudesta.
- radat on merkittävä yhtenäisesti menosuuntaan oikealle puolelle sijoitetuilla väriopasteilla.
- 1. kierros punainen, 2. vihreä, 3. keltainen, 4. sininen, 5. ruskea. Jos reitin osaa käytetään useammin kuin kerran
samassa kilpailussa, on väritunnusten oltava tauluissa kiertojärjestyksessä vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas
- 100 m ennen maalia tulee olla taulu tekstillä: maali 100 m

OKM/SLA ry

AMPUMAHIIHTO

stadion

max. 60 m
ampumaradan jälkeen
sakkokierros I=150 m
+/- 5 m (tasainen
ympyrä tai soikio)
leveys vähintään 6 m

OKM/SLA ry

