
 

 



 

 

 

 



KILPAILUOHJE 
 

HIRVENHIIHDON SM2023 Vaala 
 

HIRVENHIIHDON SM-KILPAILUT 2023 SÄÄNNÖT 

 

Noudatetaan voimassa olevia (2022) Suomen Metsästäjäliiton metsästysampumasääntöjä. 

Säännöt löytyvät sähköisenä metsästäjäliiton kilpailusivuilta. 

ILMOITTAUTUMINEN 

 

Piirien toiminnanjohtajat (vast) ilmoittavat kilpailijat piireittäin kilpailuun suoraan 

hirviurheilu.com-palvelussa sekä erillisellä lomakkeella sähköpostiosoitteeseen 

hirvenhiihtosm2020@gmail.com  

sekä pjkajaaninampujat@gmail.com viimeistään 5.3.2023 klo 18.00 mennessä. 

Muistutetaan, että myös liiton jäsennumero on merkittävä sähköpostilla toimitettavaan 

ilmoittautumislomakkeeseen. 

 

KILPAILUT NETISSÄ  

www.kajaaninampujat.net 

  

 

OSANOTTOMAKSUT 

 

SM-kisat: 

Henkilökohtainen 27 €/ kilpailija 

S13, S16, S20 22 €/ kilpailija 

Naisten viesti 80 €/ joukkue 

Y ja Y-50 viesti 80 €/ joukkue 

Osanottomaksut on maksettava viimeistään 8.3.2023 

SM-HIRVENHIIHDOT 2023, tili nro FI2446000011056443 merkillä  

"SM2023-Hirvenhiihto piiri X". 

 

 

 

 

KILPAILUKESKUS 

 

Kilpailukeskuksena toimii Vaalan Urheilutalo. Osoite Niskantie 2 Vaala. Kilpailukeskukseen on 

opasteet pääväyliltä. 

 

 

 

KISAKANSLIA 
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Kisakanslia on avoinna 

to16.3. klo 15.00 - 19.00 

pe17.3. klo 7.30 - 20.00 

la 18.3. klo 7.30 - 19.00 

su19.3. klo 7.00 - 15.00 

Kisakansliassa on pankkikorttipääte. 

 

RUOKAILUT 

 

Kisaravintola on Vaalan koulukeskuksen ruokalassa. Myös kilpailukeskuksessa on kioski, josta 

myydään pientä purtavaa, kahvia jne. Mahdollisuus maksaa pankkikortilla. 

Avoinna to 16.3 klo 15.00 - 19.00 pe 17.3. klo 8 - 18, la 18.3. klo 8 - 18, su 19.3. klo 8 – 15 

 

Ruokalista julkaistaan kisalehtisessä ja ruokailupaikalla.  

 

KILPAILUNUMEROT 

 

Kilpailunumerot luovutetaan kilpailijalle tai hänen edustajalleen kisakansliasta. 

Numerot on noudettava viimeistään tuntia ennen lähtöaikaa. 

Palauttamattomasta numerosta veloitetaan 20 €. 

 

KOHDISTUSAMMUNTA JA LATUIHIN TUTUSTUMINEN 

 

Kohdistusammunta ja latuihin tutustuminen on luvallista torstaina 16.3.2023 

klo 15.00 -18.30. kohdistusammunta on mahdollista perjantaina 17.3. klo 08.00 – 09.30 / 18.00-

20.00. Lauantaina 18.3 klo 08.00- 09.00. 

Ammuntavuoroja myydään ampumapaikalla 5 €/ 10 ls. 

Etäisyysmittarin käyttö on kielletty. 

Kilpaladut suljetaan torstaina 16.3.2023 klo 19.00. 

Kilpailujen aikana ladulle pääsevät vain kilpailijat suoritukseensa. 

Verryttely tapahtuu siihen varatulla ladulla. Kts latukartta. 

Jos kilpailijoita tavataan ladulta niiden ollessa suljettuna, seuraa siitä kilpailusta poissulkeminen. 

 

ARVIOINTI 

 

Arviointi tapahtuu arviointipaikalla annettavaan korttiin. Kortti luovutetaan arvioinnin jälkeen 

toimitsijalle arviointipaikalla. Tällöin arviointi on lopullinen. 

 

HUOLTO 

 

Kilpailijoiden käytössä on saunat ja suihkut Vaalan urheilutalolla.  

 

 

KISOJEN SEURAAMINEN 

 

Maalialueella on mahdollisuus seurata kilpailuja. Katsojien on pysyttävä merkityillä alueilla. 

 

 

PYSÄKÖINTI 

 



Piireille on varattu huoltoa varten yksi henkilöautopaikka välittömästi kilpailukeskuksen 

vierestä. Piirejä pyydetään ilmoittamaan huolto ajoneuvon rekisterinumero viimeistään 

15.3.2023 mennessä sähköpostiin hirvenhiihtosm2020@gmail.com   

Kutsuvieraat ohjataan samalle pysäköintialueelle. Piirejä pyydetään ilmoittamaan kutsuvieraiden 

rekisterinumeron viimeistään 15.3.2023 mennessä sähköpostiin hirvenhiihtosm2020@gmail.com 

Kilpailijat pysäköivät heille varatuille alueille, jotka ovat kilpailukeskuksen välittömässä 

läheisyydessä.  

Liikenteenohjaajien määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. 

Muualle kuin merkityille paikoille EI SAA PYSÄKÖIDÄ. 

Pysäköintimaksut: 

Henkilöautot 10 € / vrk, 15€ / kattaa pe-su, parkkilippu ostetaan pysäköinnin valvojalta tai 

kisakansliasta. 

 

PALKINNOT 

 

Suomenmestaruuskilpailujen taso edellyttää, että kilpailijat ovat palkintojenjaossa noutamassa 

palkintojaan. 

Järjestäjät eivät lähetä niitä jälkikäteen kilpailijoille eivätkä luovuta niitä ennen palkintojen 

jakoa. 

Hirvenhiihtelyn + hirvenhiihdon parhaan yhteistuloksen saaneelle kilpailijalle (ei tukiampuja) 

jaetaan kunniapalkintona Sako Oy:n lahjakortti. 

Kaikkien SM- kilpailuihin osallistuneiden kesken arvotaan Sako Oy:n lahjoittama lahjakortti. 

Kaikkien S-sarjoihin osallistuneiden kesken arvotaan Sako Oy:n lahjoittama lahjakortti. 

Kaikkien henkilökohtaisten lajien Suomen mestareiden kesken arvotaan Corrosafe turvakaappi. 

Palkinnot sarjoittain: 

Hirvenhiihtely S-13 4 kilpailijaa, S-18 4 kilpailijaa, N 6 kilpailijaa, Y 8 kilpailijaa, S-65 8 

kilpailijaa ja metsästäjäsarja 8 kilpailijaa / sarja 

S13, S16, S20, N65, M80 4 kilpailijaa / sarja 

N, N50 6 kilpailijaa/sarja 

Y, M50, M60, M70 8 kilpailijaa/ sarja 

Palkintojen jako kilpailukeskuksessa 17.3/18.3 klo 18.00 sekä 19.3 viestien päätyttyä. 

Viestin 3 parasta joukkuetta palkitaan. 

 

MAJOITTUMINEN 

Kilpailijat varaavat majoittumisen itse haluamastaan kohteesta. 

 

AIKATAULU 

 

Torstai 16.3.2023 

Klo 15.00 - 19.00 Kisakanslia avoinna 

Klo 15.00 – 18.30 suorituspaikkoihin tutustuminen 

 

Perjantai 17.3.2023 

Klo 08.58  Lipunnosto 

Klo 9.00  Kilpailujen avajaiset kansanedustaja Tuomas Kettunen 

Klo 9.15  Tuomarineuvoston kokous kisakeskus 

Klo 9.45 Joukkueen johtajien kokous kisakeskus 

Klo 11.00  Hirvenhiihtely sarjat  

Klo 16.00 Palkintojen jako Kilpailukeskus Vaala. 

Klo 18.00 Kutsuvieraslounas erikseen kutsutut  
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Sarjojen lähtöjärjestys: 

 

Lähtöalue 1: N, Y, S-18, metsästäjäsarja Lähtöalue 2: S-65, S-13,  

 

S-18 sekä S-65 sarjan välissä on 30 minuutin tauko lähtöpaikan siirron vuoksi. 

 

Lauantai 18.3.2023 

Klo 10.00  Kilpailut alkavat 

Klo 18.00  Palkintojen jako Kilpailukeskus Vaala 

Sarjojen lähtöjärjestys: 

Lähtöalue 1: S-20,Y, M50,M60, N, N-50, Lähtöalue 2: N65, M70, M80 S-16,S-13 

 

N-50 sekä N-65 sarjan välissä 30 minuutin tauko lähtöpaikan siirron vuoksi. 

 

Sunnuntai 19.3.2023  

Viestit alkavat klo 10.00 

Klo 10.00 Y50 viesti 

välittömästi Naisten viesti 

välittömästi Y- viesti 

Palkintojen jako ja päättäjäiset: Ampumaradat Vaalan RHY maja tulosten selvittyä 

 

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU 

 

Asetarkastus tyhjällä lippaalla viimeistään 30 min. ennen kilpailijan lähtöaikaa kaikissa sarjoissa 

kilpailukeskuksen / ampumaradan (viestit) tarkastuspisteellä. Tarkastettu ase luovutetaan 

kilpailijalle tarkastuksen jälkeen. S13 kilpailijat ottavat asetuen mukaan tarkastukseen. 

Tarkastuksen jälkeen aseen säilytys on urheilijoilla itsellään. S-65, S-13, N65, M70, M80 S-

16,S-13 sarjoissa kilpailijat siirtävät itse tarvittaessa omat aseet ampumapaikalle. 

Kisan jälkeen laukaisuvastuksen tarkistus toteutetaan pistokokein. 

Ladun pituus on 8,0 km (4,0 + 4,0). N65, M70, M80, S13 ja S16  sekä sarjassa lyhennetty latu 

6,7 km (4,2 + 2,5), kts. henkilökohtaisen kilpailun kisalatu. Kuljetus lähtöpaikalle kisakeskuksen 

alueelta tapahtuu linja-autoilla lyhennettyjen sarjojen osalta. Omilla autoilla siirtyminen 

lähtöpaikalle on kielletty. 

Hiihtotapa perinteinen. 

Ampumapaikalla on selvästi toistettava toimitsijan ilmoittama taulunumero. 

AMPUMAPAIKALLA ON ASEEN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVA ERITYISTÄ 

VAROVAISUUTTA! Suositus: Aseen lipas tulee irrottaa lähdettäessä ampumapaikalta ja aseen 

tulee olla tyhjä patruunoista sekä hylsyistä. 

Kilpailijan ase tarkastetaan maalissa toimitsijoiden toimenpitein välittömästi maaliin saapumisen 

jälkeen. 

 

VIESTI 

 

Viestin lähtö ja maali ovat Vaalan RHY ampumaradalla. Joukkueet on nimettävä 18.3.2023 klo 

19.00 mennessä. Muutokset on ilmoitettava 1 h ennen viestin lähtöä kisakansliaan, joka sijaitsee 

ampumaradalla. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava joko syntymävuodet tai 60 ja yli olevat viestinviejät. 

(Y-50-sarjan viestijoukkueeseen on nimettävä vähintään kaksi M60 tai vanhempaan sarjaan 

osallistumisoikeutettua kilpailijaa).  

N ja Y viesteissä ilmoitettava alle 17 vuotiaat (Hirvenhiihtoviestissä enintään 16 vuotiaat eivät 

kuljeta asetta). 



Hiihtomatka on 4,0 km. (ennen ammuntaa 2,2 km ja kirikierros 1,8 km) 

Ammunta suoritetaan kilpailunumeron mukaiseen tauluun. Osumat näytetään laikoilla. 

Lopullinen tulkkaus määrää mahdolliset sakot. 

 

 

 

 

 

 

SM 2023 TUOMARINEUVOSTO 

 

Tuomarineuvosto sisältää SML:N sääntöjen mukaisesti puheenjohtajan, sihteerin ja neljä jäsentä. 

Juha Haapamäki, puheenjohtaja 

Ahti Kärkkäinen, sihteeri 

Pauli Karppinen, jäsen 

Matti Pilssari, jäsen 

Timo Minkkinen, jäsen 

Juhani Voutilainen, jäsen 

 

Tervetuloa Vaalaan 

 

Ahti Kärkkäinen  

Kilpailun johtaja 

 

 

 

 
 

 



 

 


