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ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET
Ampumasuunnistuksen avoimet Suomen mestaruuskilpailut Tuusulan Urheilukeskuksessa 20-22.5.2022
sprintti, normaalimatka ja viesti
Tapahtumapaikka
Kilpailukeskus sijaitsee Tuusulan Urheilukeskuksen Ampumahiihtostadionilla osoitteessa Kilpailukuja, 04300
Tuusula.
Opastus
• Opastus kilpailukeskukseen tieltä #45 Tuusulan keskuksessa Urheilukeskuksen liittymästä.
• Pysäköinti kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä (Max. 500m).
• Pukeutuminen ja peseytyminen kilpailukeskuksen alueella jäähallin pukeutumistiloissa.
Ohjelma
•
•
•

Perjantai 20.5. klo 17.00 Sprinttikilpailu
Lauantai 21.5. klo 10.30 Normaalikilpailu
Sunnuntai 22.5. klo 10.00 Viestikilpailu

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Suomen Sotilasurheiluliiton ja International Biathlon Orienteering Federationin
laatimia Ampumasuunnistuksen lajisääntöjä 1.1.2021 ja näitä ohjeita.
Kilpailuorganisaatio
•
•
•
•

Kilpailunjohtaja, Esa Tihilä, 040 480 7098
Suunnistuksen ratamestari, Petri Tonteri
Ammunnanjohtaja(t), Sprintti Jukka Leikos, Normaalimatka ja Viesti, Tero Pyssysalo
Valvoja, Mikko Hölsö

Tuomarineuvosto
•
•
•

X
Y
Z

Kilpailualue
Suunnistusmaasto on sprinttisuunnistuksessa Tuusulan Hyrylän keskustaajama. Normaalimatka ja
viestikilpailu suunnistetaan Tuusulan Urheilukeskuksen metsämaastoalueella.
Ammunta suoritetaan Tuusulan Urheilukeskuksen ampumahiihtostadionilla.
Varusteet ja välineet
Suunnistusvaatetus on vapaa, mutta piikkareiden käyttäminen on kielletty. Ammunnassa käytettävät
varusteet (kuten käsihihna, hanska, lippalakki, jne.), pois lukien kuulosuojaimet, on kannettava mukana koko
kilpailusuorituksen ajan. Ammunta suoritetaan pienoiskiväärillä, jonka kaliiberi on .22 LR ja luodin
maksimilähtönopeus 380 m/s metrin päässä piipun suusta mitattuna. Aseen laukaisuvastuksen täytyy kestää
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vähintään 500 g. Kilpailun järjestäjä vastaa mahdollisen tarkistusmittauksen järjestämisestä, joka voidaan
suorittaa myös pistokokein. Aseet säilytetään kilpailun aikana ampumahiihtostadionin asetelineissä.
Aseessa ei saa olla kiinni valjaita.
Kilpailunumerot
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot noudetaan ja palautetaan infoon.
Sarjat

Viestikilpailu on pariviesti. Sarjat H/D70, H/D95 ja H/D120 perustuvat osallistujien yhteisikään. Naiset voivat
osallistua miesten sarjojen viestiin.
Leimausjärjestelmä, rastit, kartta ja rastimääritteet
Kilpailussa käytetään EMIT -leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa
toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule
tarkistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta tai sen toimivuutta ennen lähtöä.
Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään.
Hylkäystä ei suoriteta H/D14 ja sitä nuoremmissa sarjoissa. Elektronisen kilpailukortin (Emit) muutokset on
ilmoitettava kilpailukeskuksen infopisteessä tuntia ennen kilpailijan lähtöhetkeä.
Toimivia EMIT -kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta. Emit -kortin vuokra on 6 €/kpl. Maksut maksetaan
infossa. Vuokratuista kadonneista Emit-korteista veloitetaan 80 €.
Lähdössä on saatavilla EMIT -tarkistuslipukkeita.
Mallirasti on kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Mallirastin yhteydessä on 0 -leimasin, jossa voi
tarkistaa EMIT -korttinsa toimivuuden.
Kartta on päivitetty 5/2022 ja on muovikotelossa. Rastimääritteet on painettu karttaan.
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Kohdistusammunta
Ennen jokaista kilpailua, suoritetaan kohdistusammunta. Aikataulu kohdistusammunnoille on seuraava:
•
•
•

Sprintti, perjantai 20.5. klo 15.30 - 16.30
Normaalimatka, lauantai 21.5. klo 9.00 - 10.00
Viesti, sunnuntai 22.5. klo 8.30 - 9.30

Kohdistusammuntaan siirrytään asetarkastuspisteen kautta allaolevan kuvan mukaisesti ja aseet jätetään
kohdistuksen jälkeen asetelineisiin oman kilpailunumeron kohdalle. Huoltajat voivat seurata
kohdistusammuntoja kaukoputkilla asetelineiden edustalla.
Aseet säilytetään kilpailun aikana asetelineissä oman numeron kohdalla, ilman valjaita. Aseet viedään
telineisiin ennen kilpailua kohdistusammunnan jälkeen ammunnanjohtajan ohjeistuksen mukaan. Aseet voi
noutaa oman kilpailusuorituksen jälkeen ampumapaikkatoimitsijalta. Toimitsija tarkastaa aseen ja kilpailija
poistuu alueelta asetarkastuspisteen kautta.
Kohdistusammuntaa varten toimitaan alla olevan kuvan mukaisesti:

Tulokset
• Tulokset ovat nähtävissä tulostaululla sekä kisasivuilla. Alustavat tulokset http://live.oriento.fi ja
lopulliset tulokset tulostaululla, jonka jälkeen 15min protestiaika.
Palkinnot
• Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.
WC ja Pesu
• WC:t ja pesu ovat kilpailukeskuksessa jäähallin pukeutumistiloissa.
Kahvio
• Kilpailukeskuksessa myydään kahvia, virvokkeita, pikkusyötävää yms.
Ensiapu
• Kilpailukeskuksessa.
Info
•

Infopiste on kilpailukeskuksessa.
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Perjantai 20.5. Sprintti
Aikataulu
• Kohdistusammunta klo 15.30 - 16.30.
• Ensimmäinen lähtö klo 17.00, lähtöluettelo nähtävissä www.tvv.fi ja tulostaululla.
• Sprintin lähtöön on matkaan 1400 m kilpailukeskuksesta. Keltainen viitoitus.
Kilpailun kulku
• Lähtö minuutin välein.
• Suunnistus, osa 1
• makuuammunta 5 laukausta + mahdolliset sakkokierrokset
o H/D 14 sarjoissa tuen käyttö ammunnassa sallittu
• Suunnistus, osa 2
• Pystyammunta 5 laukausta (H/D14-16 makuulta) + mahdolliset sakkokierrokset
o H/D 14 sarjoissa tuen käyttö ammunnassa sallittu
• Juoksu maaliin.

Toiminta ampumapaikalla
•
•

•
•

•
•

Aseet säilytetään kilpailun ajan asetelineissä oman numeron kohdalla, ilman valjaita.
Kun kilpailija saapuu ammuntaan, hän jättää kartan saaviin ennen asetelineitä, ottaa aseen telineestä
ja juoksee aseen kanssa piipusta kiinni pitäen ratatoimitsijan hänelle osoitetulle ampumapaikalle ja
suorittaa ammunnan.
Ratatoimitsijat/huoltajat antavat ammunnan tuet H/D14 -sarjalaisille ampumapaikalla ammunnan
ajaksi.
Ammunnan jälkeen kilpailija juoksee aseen kanssa piipusta kiinni pitäen asetelineille ja jättää aseen
oman numeronsa kohdalle ja jatkaa suoritusta joko sakkokierrokselle, suunnistuskierrokselle tai
maaliin.
Toisen suunnistuskierroksen kartat ovat ampumahiihtostadionin reunalla telineessä. Kilpailija on
vastuussa oikean kartan ottamisesta.
HUOM! Huoltajat voivat seurata ammuntasuorituksia kaukoputkilla yleisöalueella seurantaan
varatulta alueelta.
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Lauantai 21.5. Henkilökohtainen kilpailu normaalimatkoilla, massalähtönä
Aikataulu
• Kohdistusammunta klo 9.00 – 10.00.
• Ensimmäinen lähtö klo 10.30. lähtöluettelo nähtävissä www.tvv.fi ja tulostaululla.
• Lähtö kilpailukeskuksen läheisyydessä.
Kilpailun kulku
• Lähdöt porrastettuna sarjoittain yhteislähtöinä.
• Suunnistus, osa 1
• Makuuammunta 10 laukausta + mahdolliset sakkokierrokset
o H/D 14 sarjoissa tuen käyttö ammunnassa sallittu
• Suunnistus, osa 2
• Pystyammunta 10 laukausta (H/D14-16 makuulta) + mahdolliset sakkokierrokset
o H/D 14 sarjoissa tuen käyttö ammunnassa sallittu
• Juoksu maaliin.

Toiminta ampumapaikalla
•
•

•
•
•

•
•

Aseet säilytetään kilpailun ajan asetelineissä oman numeron kohdalla, ilman valjaita.
Kun kilpailija saapuu ammuntaan, hän jättää kartan saaviin ennen asetelineitä, ottaa aseen telineestä
ja juoksee aseen kanssa piipusta kiinni pitäen ratatoimitsijan hänelle osoitetulle ampumapaikalle ja
suorittaa viiden laukauksen ammunnan.
Viiden laukauksen jälkeen kilpailija antaa komennon ”vaihto” ratahenkilökunnalle virittää taulut
uutta viiden laukauksen sarjaa varten. Sen jälkeen kilpailija suorittaa viiden laukauksen ammunnan.
Ratatoimitsijat/huoltajat antavat ammunnan tuet H/D14 -sarjalaisille ampumapaikalla ammunnan
ajaksi.
Ammunnan jälkeen kilpailija juoksee aseen kanssa piipusta kiinni pitäen asetelineille ja jättää aseen
oman numeronsa kohdalle ja jatkaa suoritusta joko sakkokierrokselle, suunnistuskierrokselle tai
maaliin.
Toisen suunnistuskierroksen kartat ovat ampumahiihtostadionin reunalla telineessä. Kilpailija on
vastuussa oikean kartan ottamisesta.
HUOM! Huoltajat voivat seurata ammuntasuorituksia kaukoputkilla yleisöalueella seurantaan
varatulta alueelta.
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Sunnuntai 22.5. Viesti
Aikataulu
• Kohdistusammunta klo 8.30 – 9.30.
• Ensimmäinen lähtö klo 10.00. lähtöluettelo nähtävissä www.tvv.fi ja tulostaululla.
Kilpailun kulku
•
•
•
•
•
•
•

Pariviesti, kaksi osuutta per joukkue
Juoksu ampumapaikalle
Makuuammunta 5 laukausta (3 varapatruunaa) + mahdolliset sakkokierrokset
o H/D 14 sarjoissa tuen käyttö ammunnassa sallittu
Suunnistus, osa 1
Pystyammunta5 laukausta (3 varapatruunaa) + mahdolliset sakkokierrokset
o H/D14-16 makuulta
o H/D 14 sarjoissa tuen käyttö ammunnassa sallittu
Suunnistus, osa 2
Juoksu vaihtoon / maaliin.

Toiminta ampumapaikalla
•
•
•

•
•

•
•

Aseet säilytetään kilpailun ajan asetelineissä oman numeron kohdalla, ilman valjaita.
Viesti alkaa makuuammunnalla.
Kun kilpailija saapuu ammuntaan, (hän jättää kartan saaviin ennen asetelineitä), ottaa aseen
telineestä ja juoksee aseen kanssa piipusta kiinni pitäen ratatoimitsijan hänelle osoitetulle
ampumapaikalle ja suorittaa ammunnan.
Ratatoimitsijat/huoltajat antavat ammunnan tuet H/D14 -sarjalaisille ampumapaikalla ammunnan
ajaksi.
Ammunnan jälkeen kilpailija juoksee aseen kanssa piipusta kiinni pitäen asetelineille ja jättää aseen
oman numeronsa kohdalle ja jatkaa suoritusta joko sakkokierrokselle, suunnistuskierrokselle,
vaihtoon tai maaliin.
Suunnistuskierrosten kartat ovat ampumahiihtostadionin reunalla telineessä. Kilpailija on vastuussa
oikean kartan ottamisesta.
HUOM! Huoltajat voivat seurata ammuntasuorituksia kaukoputkilla yleisöalueella seurantaan
varatulta alueelta.

