
Kilpailun   läpivieminen   sekä   aikataulu      

Huomioitavaa     

19.-20.06.2021   viikonlopuksi   on   luvattu   hyvin   helteistä   säätä.   Lämpötila   saattaa   

nousta   jopa   yli   +30 °C.   Ampujien   kannattaa   huomioida   asia   ja   varautua   

pysymään   täysvarjossa   sekä   huolehtimaan   riittävästä   nesteytyksestä.     

Ilmatieteen   laitos   on   antanut   Päijät-Hämeeseen   hellevaroituksen   19.6.2021     

Suosittelemme   käyttämään   riittävän   suojaavaa   aurinkorasvaa   esim.   

suojakerroin   50.     

Lämmin   kesä   on   pitänyt   huolen   siitä,   että   hyttysiä,   mäkäräisiä   ja   paarmoja   on   

erittäin   runsaasti   liikkeellä.     

Kilpailun   läpivieminen      
Kilpailu   alkaa   klo   10:01.   Erien   1,   2   ja   3.   ampujien   olisi   hyvä   olla   aikatauluun   

merkityllä   radalla   viimeistään   klo   09:50,   jotta   näytekiekot   voidaan   antaa   ennen   

testilaukausten   ampumista.   Testilaukaukset   saa   ampua   aikaisintaan    klo.10:01!     

Tämän   jälkeen   kilpailu   jatkuu   ”non-stop”   periaatteella,   jossa    seuraava   erä   

aloittaa   aina   välittömästi   edellisen   erän   lopetettua.   Ampujan    velvollisuus   on   

seurata   erien   kulkua   ja   pitää   huoli   siitä,   että   on   erän   alkaessa    aikataulun   

osoittamalla   radalla.     

Radat     

Kilpailu   käydään   kolmella   radalla,   joissa   kaikissa   on   sama   skeema   käytössä.   

Ampuja   ampuu   omassa   erässään   kilpailun   aikana   5   sarjaa   aikataulun   

osoittamilla   radoilla.     

  



  

Tuomarointi      
Jokaiseen   erään   kuuluu   kolme   tuomaria.   Ratatuomari   sekä   kaksi   

sivutuomaria,   joista   toinen   vastaa   pöytäkirjasta   ja   toinen   näyttötaulusta.   

Tuomarit   valitaan   jokaisesta   erästä.   Ensimmäisten   3   erän   tuomarointi   

hoidetaan   siten,   että   erien   8,9   ja   10   ampujista   valitaan   tarvittava   määrä  

sivutuomareita   klo   10:01   aloitukseen.   Aloituksessa   ratatuomarit   ovat   OSU:n   

asettamia.     

Ratatuomarin   olisi   suotavaa   olla   1   lk.   tuomarikortin   omaava,   mutta   se   ei   ole   

välttämätöntä.   Tuomarivuorossa   olevat   ampujat   jakavat   työt   keskenään   

yhdessä   sopien.   Ensimmäinen   tuomarointivuoro   tulee   erän   ampujille   1-3   ja   

toinen   4-6.   Tällä   mallilla   jatketaan,   kunnes   kaikki   erät   ovat   ampuneet   5   sarjaa.     

Aloitustuomarit   klo   10:01      

Rata   Ratatuomari   Sivutuomari   1.   Sivutuomari   2.    1.   Maija   Hoppu,   Marko   

Teerioja,   Jari   Vallas    2.   Kari   Kopra,   Anssi   Mäkelä,   Matti   Hosiaisluoma     

  
  

A   ja   B   ryhmiin   jakaminen     

Kilpailun   aikana   ampujat   jaetaan   A   ja   B   ryhmiin   pistetilanteen   pohjalta.   Eniten   

pisteitä   saaneet   50%   ampujista   sijoitetaan   ryhmään   A   ja   loput   ryhmään   B.   Jos   

kahdella   ampujalla   on   sama   tulos   niin   silloin   sijoitus   lasketaan   ”count   back:in”     

avulla   ja   jos   sillä   ei   saada   ratkaisua   aikaan   niin   ampujat   sijoitetaan   ylempään   

ryhmään.     

    

3.     Pekka   Maunula    Pasi   Saarinen     Satu   Pylkkänen     



Palkinnot      
Sekä   A   sarjan   että   B   sarjan   6   parasta   ampujaa   palkitaan.   Sijojen   1-3   

paremmuus   ratkaistaan   tarvittaessa   Shoot   off:lla   ja   sijojen   4-6   ”count   back:lla”.   

Yhteensä   palkitaan   12   ampujaa.     

  

Erien   aikataulu     
Kello   Rata   1   Rata   2   Rata   3    10:01   1   2   3    -   4   5   6    -   7   8   9    -   10   1   2    -   3   4   5    -   

6   7   8    -   9   10   1    -   2   3   4    -   5   6   7    -   8   9   10    -   1   2   3    -   4   5   6    -   7   8   9    -   10   1   2    -   

3   4   5    -   6   7   8     

  
  

Mahdolliset   Shoot   off:it   ammutaan   radalla   2   heti,   kun   tulokset   on   laskettu   

viimeisten   erien    lopetettua   ampumisen.     

Palkinnot     
Kuusi   parasta   ampujaa   ryhmistä   A   ja   B   palkitaan   rahapalkinnoilla.     

Palkintojen   jakaminen   suoritetaan   heti,   kun   lopullinen   tulos   on   selvillä.   

Palkintojen   jakaminen   suoritetaan   haulikkopaviljongin   edessä.     

Terveisin     

Marko   Teerioja     

Kilpailun   johtaja     

-     9     10       


