
Kilpailuohjeet (alustavat) 
 

Ampumasuunnistuksen Lapua Cupin 6. osakilpailu 

14.6.2019 klo 18 Valkeakoskella  

Korkeakankaan hiihtokeskuksessa 
 

SARJAT JA MATKAT 

 

Sarja Matka (m) Sakkorinki  Sarja Matka (m) Sakkorinki 

H21 3690 Pitkä  D21 3230 Lyhyt 

H40 3230 Lyhyt  D40 2970 Lyhyt 

H50 2970 Lyhyt  D50 2700 Lyhyt 

H60 2700 Lyhyt  D60 2400 Lyhyt 

H70 2400 Lyhyt  D70 2400 Lyhyt 

H18 3230 Lyhyt   D18 2970 Lyhyt 

H16 2970 Lyhyt   D16 2700 Lyhyt 

H14 2770 Lyhyt   D14 2770 Lyhyt 

Matkat sisältävät 1000 metriä viitoitusta. 

SÄÄNNÖT 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton ja Suomen ampumasuunnistuksen lajisääntöjä sekä 
järjestäjien antamia ohjeita. 

VAKUUTUS 

Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on kilpailun kattava voimassa olevat vakuutus. Järjestäjät eivät korvaa 
kilpailijan itselleen tai muulle henkilöstölle tai materiaalille aiheuttamia vahinkoja 

OPASTUS 

Tien 310 ja Kaapelintien risteyksestä, josta ajoaika pysäköintiin 6 minuuttia. Navigointiosoite opastuksen 
alkuun Sääksmäentie 40, Valkeakoski. Opastus paikalla 14.6. klo 16.00. 

PYSÄKÖINTI 

Pysäköidä voi laskettelurinteen pysäköintialueella, josta on lyhin matka ampumapaikalle. Mikäli tilaa ei 
siellä ole, pysäköidä voi myös muualle hiihtokeskuksen alueen normaaleille pysäköintipaikoille. Ohjausta 
pysäköintiin ei ole, vain opastus kutsun mukaisesti Kaapelintieltä.  

KILPAILUAINEISTO 

Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuskortit INFO:ssa hiihtokeskuksen parakissa. INFO:ssa, tulostaululla ja 
kilpailun internet-sivuilla on opaskartta ampumapaikalle. Kilpailunumerot ovat nauhalliset numeroliivit, 
eli hakaneuloja ei tarvita.  Muista ottaa numero mukaan lähtöön. Kilpailun jälkeen numeroa vastaan saa 
tulospalvelusta oman Emit-korttinsa takaisin.  
 



Rastimääritteet on tulostettu karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kilpailija itse vastaa siitä, että hän 
kilpailee järjestäjälle ilmoitetulla ja toimivalla Emit-kortilla. Testaa korttisi kunto INFO:ssa 0-leimasimella, 
sillä järjestäjän lähdössä toimimattomaksi toteamalla Emit -kortilla metsään lähtevät kilpailijat tullaan 
hylkäämään. Varakortteja on rajoitettu määrä lähdössäkin. Emit-kortin numeromuutokset on ilmoitettava 
infoon viimeistään tunti ennen omaa lähtöaikaa. 

LÄHTÖAJAT 

Ovat nähtävissä kilpailun internet -sivuilla, kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikalla. 

KILPAILUKARTTA 

Kilpailukartta on 6/2019 tulostettu suunnistuskartta avokalliokuvauksella. Kartan mittakaava on 1:5000 ja 
käyräväli 5 m. Kartoittaja on Heikki Hillo. 
 
Kilpailija saa kaksi karttaa muovikotelossa. Ensimmäisen ammunnan jälkeen on kartan kääntö. Muista 
kiertää lenkit oikeassa järjestyksessä . K-piste on sama molemmilla suunnistuskerroilla. Toisen lenkin rastien 
numerointi jatkuu ensimmäisen lenkin viimeistä rastia seuraavasta numerosta. Ensimmäisen lenkin kartassa 
on sarjatunnuksien perässä  numero 1 ja toisen lenkin kartassa numero 2. Mallikartta on nähtävillä 
lähdöissä. Alueen vanha suunnistuskartta on nähtävillä hiihtokeskuksen ilmoitustaululla. Kertaa tai opettele 
uudet ISOM2017 karttamerkit. 

KIELLETYT ALUEET 

Kilpailua ennen verryttely on kiellettyä kilpailumaastossa. Verryttelyyn on mahdollisuus hiihtokeskuksen ja 
ampumapaikan välisellä kuntoradalla.  

RASTIT JA LEIMAUS 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Mallirasti on nähtävillä maalissa. 
 
MAASTO 

Kilpailumaasto on kaksiosainen sisältäen pienipiirteisen rinnealueen ja lievästi kumpuilevan tasaisemman 
alueen. Maastopohjan kulkukelpoisuus on hämäläisittäin hyvä. Alueella on tavanomainen hiihtokeskuksen 
latu- ja polkuverkosto. Ratojen korkeuserot ovat maltilliset ja pienenevät ikäsarjojen muuttuessa kohti 
vanhempaa tai nuorempaa. 

ASETARKASTUS JA KOHDISTUS 

Asetarkastus ennen kilpailua on tarvittaessa pistokokein. Kilpailija voi valita itse aseen paikan telineessä. 
Telineen molemmat puolet ovat käytettävissä. Käsittele telinettä yhtä hellästi kuin asettasi, sillä se on 
parhaat vuotensa jo nähnyt. Kilpailijan vastaa itse aseen tarkastuksesta (tyhjennyksestä) ampumapaikalta 
kilpailun jälkeen poistuessaan.   
 
Kohdistusammunta on mahdollista klo 17-17.45. Kohdistusammunnassa käytetään pahvitauluja. Jokaiselle 
kilpailijalle on varattu vain yksi kohdistustäplä. Kohdistuspaikkoja ei ole jaettu seurakohtaisesti, vaan ne 
täytetään joustavasti ja tarvittaessa ammunnan johtajan ohjauksessa. Kohdistuksen jälkeen kilpailija jättää 
aseen ampumapaikalle itse valitsemalleen paikalle asetelineeseen. Maaliintulon jälkeen kilpailija noutaa 
aseensa asetelineestä muita kilpailijoita häiritsemättä.  
 
Ammunnan johtajalla on kaksi kaukoputkea kohdistusosumien tarkistamiseen, mikäli kilpailijalla 
kaukoputkea ei ole käytettävissä. 
 

LÄHTÖ 



Ensimmäinen lähtö on kello 17.58. Lähtö on ampumapaikalla noin 300m pysäköinnistä pohjoiseen. Kulku 
vallin yli kuntorataa pitkin pohjoiseen. Lähdöissä ei ole WC:tä. Myöhästyneille ei anneta uutta lähtöaikaa, 
mutta maastoon on mahdollisuus lähteä myöhästyneenäkin ilmoittautumalla lähtöpaikan toimitsijalle. 
 

KILPAILUSUORITUS 
Lähtö tapahtuu sarjoittain kahden minuutin välein. Kilpailussa on kaksi suunnistuslenkkiä joiden jälkeen 
suoritetaan ammunnat.   Ensimmäinen ammunta on makuuammunta 5 ls ja toinen ammunta on 
pystyammunta 5 ls (alle 16v makuulta, alle 14v saavat käyttää tukea). Kilpailija suorittaa ammunnan jälkeen 
sakkokierrokset. 
 
Suunnistusosuuden viimeiseltä rastilta on sininen kuitunauhaviitoitus ampumapaikan keltaiselle 
yhtenäiselle muovinauhaviitoitukselle, joka ohjaa asetelineen kautta ammuntaan. Ase otetaan telineestä 
mukaan ja kannetaan piipusta kiinni pitämällä siten, että piippu osoittaa suoraan ylöspäin. Kilpailija voi itse 
valita ampumapaikan. Makuupaikat ovat 5-9 ja pystypaikat 11-15. Ruuhkatilanteissa ammunnan johtaja voi 
osoittaa ampumapaikan myös tästä poikkeavasti. Ammunta on suoritettava samassa kilpailuvarustuksessa 
kuin suunnistusosuudet. Ns. ampujainkäsineen käyttö on kielletty.  
 
Ase jätetään ammunnan jälkeen ampumapaikan asetelineeseen samaan paikkaan, mistä ase otettiin. Aseen 
lataamisen, myös lippaan kiinnittämisen, saa suorittaa ampumapaikalla aseen osoittaessa taulujen suuntaa 
ja liikkeen lakattua. Ammuntojen jälkeen tyhjä hylsy saa jäädä patruunapesään eikä tyhjää lipasta tarvitse 
irrottaa.  
 

Jokainen ohilaukaus antaa sakkokierroksen. Ampumaton patruuna aiheuttaa kaksi (2) minuuttia lisäaikaa 
lopputulokseen. Sarja H21 kiertää pitkän sakkokierroksen (200 m) ja muuta sarjat lyhyen sakkokierroksen 
(150 m). 
 

MAALI 

Kilpailija juoksee toisen ammunnan – ja mahdollisten sakkokierrosten – jälkeen maaliin. Maali on 
ampumapaikalla lähdön vieressä. Maaliin juostaan mahdollisten sakkorinkien kierron jälkeen pidemmän 
sakkoringin kanssa samaa uraa opasteiden mukaisesti – lopussa valkoista muovinauhaa seuraten. Sakkorinki 
alkaa ja päättyy ampumapaikalta kaakkoon lähtevän uran kohdalta. Vasta siinä tulee sakkokierros täyteen ja 
alkaa maaliviitoitus pidempää sakkorinkiä myöden kohti maalia. Tutustu tarkoin etukäteen, miten maaliin 
juostaan, ettei tule virheitä.  
 
Käytössä on maalileimaus. Kilpailija on itse vastuussa maalileimauksestaan. Maalileimauksen jälkeen annat 
Emit-korttisi toimitsijalle, joka vie sen tulospalvelulle hiihtokeskukseen, josta Emit-kortti on noudettavissa 
palauttamalla kilpailunumero.  
 
Maali suljetaan klo 20.00. Lainatut Emit -kortit tulee viipymättä palauttaa INFOon. Palauttamatta jääneestä 
Emit -kortista peritään 70 €! 
 

KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttäneet tulevat normaalisti maalin kautta ja ilmoittavat maalissa keskeyttäneensä. Lisäksi he toimivat 
kuten muutkin kilpailijat. Maastosta ei saa poistua ilmoittamatta järjestäjille turhien etsintöjen 
välttämiseksi! 

KARTTOJEN PALAUTUS 

Kartat saa pitää maaliin tulon jälkeen muistaen lajisäännöt ja urheilullinen tasapuolisuus. 



PESU, PUKEUTUMINEN JA VESSAT 

Hiihtokeskuksessa ovat saunat naisille ja miehille. Saunan pukukoppiin ei saa mennä suunnistusjalkineilla. 
Vessoja löytyy saunarakennuksen pohjoispäästä.  

TULOKSET JA PALKINNOT 

Tulokset tulevat kilpailun edetessä tulosplavelun isolle näytölle ja valmistuttuaan paperisina tulostaululle 
saunarakennuksen pohjoispäässä. Viralliset tulokset ja väliajat ovat nähtävissä myös internet-sivuillamme 
kilpailun jälkeen. Palkinnot ovat noudettavissa INFOsta, kun sarjan tulokset ilmestyvät tulostaululle. 
Palkittavien määrä sarjoittain on nähtävissä tulostaululta.  

KAHVILA     

Kahvilassa on myytävänä kahvia, teetä, sämpylöitä ja pullaa. 

ENSIAPU 

Ensiapupiste on INFOn yhteydessä. Soita tai pyydä toimitsijaa soittamaan tarvittaessa hätänumeroon 112.  

INFO 

Lähtöluetteloita ja tuloksia koskevat huomautukset vastaanotetaan INFOssa. Emit -kortteja ja 
kilpailunumeroita koskevat asiat hoidetaan myös INFOssa. Palkinnot voi noutaa myös INFOsta. 

LÖYTÖTAVARAT 

Pyydetään toimittamaan INFOon, josta niitä voi myös tiedustella. Löytötavarat luovutetaan tuntomerkkejä 
vastaan. Kilpailun jälkeen tavaroita voi kysellä numerosta 0400 848 948 tai tutkia internet –sivuiltamme. 

 
KILPAILUN TOIMIHENKILÖITÄ JA TUOMARINEUVOSTO 
 
Järjestävä seura Valkeakosken Haka 
Kilpailun johtaja Timo Salonen, 0400 848 948 
Ratamestari             Seeti Salonen 
Ammunnan johtaja   Juha Räsänen 
Tulospalvelu  Jarmo Annala 
Info   Arja Nurminen, 0400 959 585 
Ravintola  Minna Aaltio 
Palkinnot  Pirjo Nieminen  
Lähtö   Timo Koskinen 
Maali   Ari Nurminen 
Sakkorinki  Heikki Hillo 
 
Tuomarineuvosto     Jouni Heinonen, pj 
 
Tervetuloa Valkeakoskelle Jukola-viimeistelyyn 
 
Valkeakosken Haka 


