
Ampumasuunnistuksen Lapua Cupin 6. osakilpailu 

14.6.2019 Valkeakoskella Korkeakankaan hiihtokeskuksessa 

Sarjat: H14,H16,H18,H21,H40,H50,H60,H70 ja D14,D16,D18,D21,D40,D50,D60,D70. Sarjat H/D70 eivät 

ole Lapua Cupin sarjoja.  

Matkat: Pikamatka väliaikalähdöllä. Arvioidut voittoajat 25 min sisältäen ampuma-ajan - ei sakkokierroksia.  
 
Kilpailun kulku lyhyesti: suunnistus, makuuammunta 5 ls + mahdolliset sakkokierrokset, suunnistus, 

pystyammunta (alle 16v makuulta) 5 ls + mahdolliset sakkokierrokset ja juoksu maaliin. H/D 14 sarjoissa 

tuen käyttö ammunnassa sallittu. 

Ilmoittautumiset: Oltava perillä viimeistään su 9.6.2019 klo 23.59 ensisijaisesti järjestäjien kisasivujen 
ilmoittautumislomaketta käyttäen tai sähköpostilla haka.suunnistus@gmail.com. Ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava kilpailijan nimi, sarja, seura ja Emit-numero. Mikäli Emit-numeroa ei ole ilmoitettu, 
järjestäjä varaa kilpailijalle vuokrakortin hintaan 5 €. Palauttamattomasta Emit-kortista peritään 80 euroa. 
 
Osanottomaksut: Kaikissa sarjoissa 18 €/kilpailija. Osanottomaksut maksettava samanaikaisesti 
ilmoittautumisen yhteydessä Valkeakosken Hakan tilille FI10 5494 0940 0042 96. Viitteeksi LC/kilpailijan 
nimi. 
 
Jälki-ilmoittautuminen: 1,5 kertaisin maksuin ti 11.6.2018 klo 21 mennessä sähköpostilla 
haka.suunnistus@gmail.com. Osanottomaksu samanaikaisesti. 
 
Kohdistus ja lähtö: Kohdistus klo 17.00 – 17.45. Ensimmäinen lähtö klo 18.00. Matka lähtöön alle 0,5 km. 
 
Kartta: Tulostekartta A4. Päivitetty 6/2019. Mittakaava 1:5000 ja käyräväli 5m. Kartat muovisuojuksessa.  
 
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. 
 
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: Hiihtokeskuksessa laskettelurinteen pysäköintipaikalla – ei siis ampumapaikalla! Matkaa 
pysäköinnistä ampumapaikalle on 300m. Ei pysäköintimaksua. 
 
Kilpailukeskus: Korkeakankaan hiihtokeskus, Veikko Hakulisentie 100. Kilpailukeskuksessa mm. kahvila, 
vessat,  ensiapu sekä saunat naisille ja miehille. Ampumapaikalle on matkaa 400 m kilpailukeskuksesta. 

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

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Timo Salonen 0400 848 948, ratamestari Seeti Salonen, ammunnan johtaja 
Juha Räsänen, tuloslaskenta Jarmo Annala. 
 
Tiedustelut: haka.suunnistus@gmail.com tai kilpailunjohtaja  
 
Nettisivut: www.valkeakoskenhaka.fi/suunnistus 
 

Tervetuloa Valkeakoskelle Jukola-viimeistelyyn, Kangasalan naapurikuntaan! 
 
Valkeakosken Haka 
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