KILPAILUOHJEET ILOMANTSIN HIRVENJUOKSUN SM 2019-KISOIHIN
2-4.8.2019
Ilomantsi
Parppein liikuntakeskus.
Pogostantie 13

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia Suomen Metsästäjäliiton metsästysampumasääntöjä. Säännöt
löytyvät sähköisinä metsästäjäliiton kotisivuilta metsastajaliitto.fi. Huomioikaa kesällä 2019 tulevat
muutokset.
Kilpailuohjeita tarkennetaan joukkueenjohtajien kokouksessa.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tehdään piireittäin hirviurheilu.com – palvelun kautta sekä lisäksi erillisellä lomakkeella
sähköpostiosoitteeseen sml2019ilomantsi@gmail.com
Yksilösarjat N 50, N 65, M 60, M 70 ja M 80 sarjoihin ilmoitetaan kilpailijan syntymävuosi pohja-aikojen
laskemista varten. S 13, S 15, S 17 ja S 20 sarjan kilpailijan sukupuoli on ilmoitettava. Lisäksi tulee merkitä
viestiin osallistuminen sarjoittain (M 50, N, M).
Sähköpostilla toimitettavaan Ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä kaikki pyydetyt tiedot.
Muistutetaan, että myös liiton jäsennumero on merkattava. Ilmoittautuminen tehdään kilpailijakohtaisesti
maksuineen eriteltynä. Ohjeet ja hirviurheilu.com käyttöoikeudet tuloslaskennasta Eetu Kuivalaiselta
0400985484 eetukuivalainen@hotmail.com. Ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Kilpailun ilmoittautumisen eräpäivä on maanantai 22.7.2019. Tämän jälkeen tapahtuvat ilmoittautumiset
käsitellään myöhästyneenä ilmoittautumisena (korotettu osanottomaksu). Myöhästyneet ilmoittautumiset
tulee tapahtua viimeistään keskiviikkona 24.7.2019 klo 14 mennessä. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan
enää tämän eräpäivän jälkeen!!!!
Lähtölistat ovat nähtävissä Internetissä viimeistään 27.72019 alkaen osoitteissa: hirviurheilu.com ja
sml2019ilomantsi.fi.

OSALLISTUMISMAKSUT
S-sarjat 22,00 € / kilpailija. Kaikki muut sarjat 27,00 € / kilpailija. Myöhästyneen ilmoittautumisen korotettu
osanottomaksu +5,00 € / laji/ kilpailija. Viestit 50,00 € / joukkue. Osallistumismaksut on maksettava
hirvenjuoksun SM 2019 – tilille viimeistään 22.7.2019.
Tilinumero Vaara-Karjalan osuuspankki FI46 5072 0520 0891 13 OKOYFIHH.
Tilisiirtoon on merkittävä maksavan piirin nimi ja teksti ”osallistumismaksu SM 2019”. Myöhästyneen
ilmoittautumisen korotetut osanottomaksut maksetaan em. tilille viimeistään 24.7.2019 mennessä.
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot luovutetaan kilpailijalle tai hänen edustajalleen kilpailutoimistosta. Numerot on
noudettava viimeistään tuntia ennen omaa lähtöaikaa. Kadonneesta kilpailunumerosta (viestinumero)
järjestäjät veloittavat 27 €. Kilpailijoille annetaan veloituksetta käsiohjelma kilpailunumeron mukana.
KOHDISTUSAMMUNTA JA KILPAILUREITTIIN TUTUSTUMINEN
Kohdistusammunta ja kilpailureittiin tutustuminen on mahdollista perjantaina 2.8.2019 klo 08-10 ja
lauantaina 3.8.2019 klo 07-10 välisenä. Ampumavuoroja myydään ampumaradalla kyseisinä aikoina hintaan
10,00 € / 10 laukausta. Kohdistusammuntapaikalla on kolme ampumapaikkaa. Reitin varrella on edellä
mainittuina aikoina harjoitusarviointipiste. Kilpailureittiin tutustuminen on mahdollista vain ohjelmassa
ilmoitettuina aikoina. Mittauslaitteiden tai -apuvälineiden(mm. puhelin) hallussa pitäminen kilpailureitillä
tai kilpailureitiltä poikkeaminen johtaa kilpailusta sulkemiseen. Kilpailun aikana radalle pääsevät vain
kilpailijat suoritusta varten. Verryttely tapahtuu siihen varatulla alueella lähellä lähtöpaikkaa. Mikäli
kilpailijoita tavataan kilpailureitillä sen ollessa suljettuna, seuraa kilpailusta sulkeminen.
AIKATAULU
Perjantai 2.8.2019 VIESTIT
Tutustuminen kisareittiin 08-11
Tuomarineuvoston kokous kilpailukeskuksella klo 09.00.
Joukkueenjohtajien palaveri kilpailukeskuksessa klo 11.00
Avajaiset ja lipun nosto kilpailukeskuksella klo 12.00 Kilpailut alkavat klo 12.30. Viestisarjojen lähtöjärjestys:
klo 12.30 N, klo 14.30 M50 ja klo 16.30 M.
Palkintojenjako on noin 1½ tuntia kisan päättymisen jälkeen. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa
(liikuntasalissa).
Lauantai 3.8.2019 KÄVELYSARJAT
Tutustuminen kisareittiin 07-10
Kilpailut alkavat klo 12.00. Lähtöjärjestys: Ikäkausisarja, N, M, S 13 ja Metsästäjäsarja.

Palkintojenjako on noin 1½ tuntia kisan päättymisen jälkeen. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa
(liikuntasalissa).
Sunnuntai 4.8.2019 HENKILÖKOHTAISET SARJAT
Kilpailut alkavat klo 08.30 Sarjojen lähtöjärjestys: M, M 50, M 60, S 20, S 17, N, N 50, N 65, M 80, M 70, S
15, S 13.
Palkintojenjako on noin 1½ tuntia kisan päättymisen jälkeen. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa
(liikuntasalissa).
KILPAILUREITTI
Kilpailureitin pituus on 4,2 km. Viestireitin pituus on noin 2,3 km. Ampumapaikka on noin 1 km ennen
maalia. Viestin ja henkilökohtaisten sarjojen (su) lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Kävelysarjan
(la) maali on ampumaradan portilla!!!
ASETARKASTUS
Asetarkastus alkaa 2 tuntia ennen lähtöaikaa. Asetarkastukset suoritetaan ampumaradalla aseiden
tarkastuspaikalla, johon on opastus. Aseet on noudettava välittömästi kilpailusuorituksen jälkeen. Aseet
luovutetaan kilpailunumeroa vastaan.
Aseet merkataan kilpailunumeroa vastaavalla tarralla. Samalla aseella ampujien kaikki numerot merkataan
aseeseen.
Aseiden kuljetus tulee tapahtua voimassaolevien säännöksien mukaisesti (lataamattomana suojuksessa).
Tarkastuksen sujuvoittamiseksi kilpailijoiden toivotaan selvittävän kilpailunumeronsa ennen
asetarkastukseen saapumistaan.
S 13 sarjan kilpailijoilla tulee olla omat ampumatuet, jotka tarkistetaan asetarkastuksen yhteydessä.
Huom! Asetta tulee kuljettaa kilpailualueella ja tarkastuksessa kilpailusääntöjen mukaisesti lukko
aukaistuna ja aseen piippu ylöspäin suunnattuna!
ARVIOINTI
Arviointipaikalla toimitsija antaa kilpailijalle arviointikortin, jossa EI OLE merkitty kilpailijan numeroa
valmiiksi. Kilpailija merkitsee arviointikorttiin selkeillä numeroilla kilpailijanumeronsa sekä arvioimansa
matkat. Numero seitsemän merkitään poikkiviivalla. Kilpailija vastaa itse mahdollisista puuttuvista
numeroista ja tulkintavirheistä. Arviointi voi olla kilpailusääntöjen mukaan ammunnan jälkeen.
Arviointialueella on kilpailijoiden kesken kommunikointikielto yksilösuorituksen varmistamiseksi.
Mittauslaitteiden tai - apuvälineiden (mm. puhelin) hallussa pitäminen kilpailureitillä tai kilpailureitiltä
poikkeaminen johtaa kilpailusta sulkemiseen.
VIESTIT
Viestijoukkueiden numerot määräytyvät vuoden 2018 SM-kilpailujen viestitulosten mukaan. Joukkueet
ilmoitetaan sähköpostilla viimeistään 31.7.2019 klo 16.45 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
joukkueille luovutetaan kilpailunumerot. Muutokset joukkueisiin on tehtävä viimeistään 1 tunti ennen

lähtöä. Viestin juoksumatka on noin 2,3 km. Jokainen joukkue tarkistuttaa aseensa yhdessä vähintään
1(yksi) tunti ennen lähtöä. Arviointipaikalla on viestiosuuden mukainen numeroitu arviointipaikka, jossa on
kynä. Kilpailijoille jaetaan arviointilappu ennen lähtöä. Kilpailijan vastuulla on tarkistaa, että korttiin on
merkitty oikea rintanumeroa vastaava joukkueen numero. Kilpailija merkitsee arviointikorttiin selkeillä
numeroilla arvioimansa matkan. Numero seitsemän merkitään poikkiviivalla. Kilpailija vastaa itse
mahdollisista tulkintavirheistä. Arvioinnin jälkeen arviointikortti annetaan paikalla olevalle toimitsijalle.
Arviointikorttia ei saa viedä arviointipaikalta mukanaan.
Ennen ampumapaikkaa on arvioinnin sakkokierrospaikka, jossa sakkorinkien määrä ilmoitetaan
näyttötaululla, jossa on joukkueen numero ja sen alla osuuden sakkojen määrä. Toimitsija ohjaa kilpailijan
mahdolliselle sakkokierrokselle.
Ampumapaikalla kilpailijan tulee valita joukkueen kilpailunumeron mukainen ampumapaikka ja ampua
joukkueen kilpailunumeron mukaiseen tauluun. Taulun vieressä on näyttölaite, jolla jokainen osuma
näytetään. Näyttölaitteessa osoitettu osumamäärä on epävirallinen, joten osumien määrä saattaa muuttua
tarkastuksen jälkeen.
Ampumapaikan jälkeen on ammunnan sakkokierrospaikka, jossa sakkorinkien määrä ilmoitetaan
näyttötaululla, jossa on joukkueen numero ja sen alla osuuden sakkojen määrä. Toimitsija ohjaa kilpailijan
mahdolliselle sakkokierrokselle. Kilpailijan on kierrettävä näyttötaulun mukainen määrä sakkokierroksia.
Kilpailija vastaa itse kaikkien ilmoitettujen sakkokierrosten kiertämisestä!
HUOLTO
Kilpailijoiden käytettävissä on kilpailukeskuksella sijaitsevat saunat ja pesutilat.
KISARAVINTOLA
Kisaravintolasta on mahdollisuus ostaa lämmintä ruokaa edulliseen kisahintaan.
KISAKAHVILA
Kisakahvilasta on mahdollisuus ostaa kahvia, sämpylöitä, kahvileipää ja muita virvokkeita edulliseen
kisahintaan.
MAJOITTUMINEN
Tietoja majoitusmahdollisuuksista löytyy kilpailujen Internetsivuilta osoitteesta sml2019ilomantsi.fi
Lisätietoja antaa tarvittaessa Kai Väänänen 0405145963.
PYSÄKÖINTI
Piireille on varattu yksi henkilöautopaikka kilpailukeskuksessa (ei sähköpistokepaikkoja). Kilpailijat ohjataan
järjestäjien toimesta heille varatuille alueille kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Liikenteenohjaajien määräyksiä on ehdottomasti noudatettava! Pysäköintimaksut: henkilöauto 15,00 €
linja-auto 25,00 €, asuntoauto/-vaunu 25,00 €. Pysäköintimaksusta annetaan erillinen pysäköintilappu, jolla
osoitetaan maksun suoritus.

PALKINNOT
Kävelysarjojen palkintoina jaetaan muisto- ja esinepalkintoja sarjoissa 5 parhaalle. Kiertopalkinnot on
luovutettava kilpailutoimistoon kiillotettuina ja kaiverrettuina 22.3.2019 klo 12.00 mennessä.
Kilpailusarjoissa M, M 50, M 60 ja M 70 jaetaan muisto- ja esinepalkintoja 7 parhaalle ja muissa sarjoissa 4
parhaalle, kuitenkin enintään 50 % sarjaan osallistuneiden määrästä. SM-kilpailujen arvokkuus edellyttää,
että kilpailijat ovat henkilökohtaisesti noutamassa palkintonsa. Järjestäjät eivät toimita palkintoja
jälkikäteen kilpailijoille.
Hirvikävelyn + hirvenjuoksun parhaan yhteistuloksen saaneelle kilpailijalle (ei tukiampuja) jaetaan
kunniapalkintona Sakon lahjoittama kivääri.
Viestikilpailuissa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle.

