AMPUMASUUNNISTUKSEN
SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
Perjantaina 2.7.2021 sprinttimatkat, väliaikalähtö
Ohjelma
Klo 15.00-15.50 Kohdistus
Klo 15.50-16.00 Kilpailun avaus
Klo 16.00
Ampumapaikkatoiminnan demonstraatio
Klo 16.30
Ensimmäinen lähtö
n. klo 19.00
Kaikki maalissa
Palkintojen jako sarjakohtaisten tulosten selvittyä
Lauantaina 3.7.2021 normaalimatkat, massalähtö
Ohjelma
Klo 9.00 -9.45 Kohdistus
Klo 9.45
Ampumapaikkatoiminnan demonstraatio
Klo 10.30
Ensimmäisen sarjan yhteislähtö
n. klo 12.30
Kaikki maalissa
Palkintojen jako sarjakohtaisten tulosten selvittyä
Kilpailuorganisaatio
Kilpailunjohtaja
Jukka Karhunen
Ammunnanjohtaja
Jarkko Rajala
Suunnistuksen ratamestari Jussi Koski
Tuloslaskenta
Arto Puroaho
Valvoja
Mikko Hölsö
Tuomarineuvosto:
Puheenjohtaja
Kilpailunjohtaja
Kilpailija

Satu Rautiainen
Jukka Karhunen
Tapio Karppi

Kilpailukeskus
Kärkimäen Ampumahiihtostadion, Ylistaro
Kirkkokalliontie 15, 61430 Ylistaro (Seinäjoki)

Info
Info sijaitsee kilpailukeskuksessa.
Avoinna: pe 2.7. klo 14.00 - 20.00 ja la 3.7. klo 08.00 - 13.00
Vuokra EMIT-kortteja on saatavissa kilpailutoimistosta (5e).
Palauttamattomasta EMIT-kortista veloitetaan 80 euroa.
Huolto
Kilpailijoille ei ole varattu pukeutumis- ja peseytymistiloja.
Kilpailukeskuksessa on kahvila ja grillimakkaramyynti. Maksuna käy kortti ja
käteinen. Suositellaan korttimaksua.
Ensiapu on kilpailukeskuksessa.
Opastus
Opastus tieltä VT16 Ylistarosta Lapuan suuntaan Kärkimäentien risteyksestä,
josta matkaa n.5km.
Kilpailukeskuksen osoite on Kirkkokalliontie 15, 61430 Ylistaro (Seinäjoki)
Suorituspaikat
Kilpailukartta on nähtävissä lähtöpaikalla. Ilmoitustaululla on
kilpailukeskusalueen kartta.
Kilpailumaasto alkaa välittömästi ampumahiihtostadionilta, joten verryttely on
sallittu perjantain sprinttikilpailussa ainoastaan lähtöpaikalle menevän
viitoituksen varrella.
Asetarkastus
Kilpailun jälkeen suoritetaan asetarkastus pistokokein. Ampumasuunnistuksen
lajisääntöjen mukaan, aseessa ei saa olla kantovaljaita.
Kilpailijoiden vakuutus
Kilpailija vastaa omasta ampumavakuutuksestaan. Kilpailun järjestäjä ei ole
vastuussa kilpailijoiden vakuuttamisesta.
Kohdistusammunta
Ammunnanjohtaja johtaa kohdistusammunnan. Ampumataulut on jaettu
seuroittain, yksi täplä / kilpailija. Kohdistuksen aikana ei ole mahdollisuutta
käydä tauluilla.
Aseet viedään kohdistuksen jälkeen asetelineeseen. Kilpailija saa vapaasti
valita paikan aseelleen.
Kilpailunumerot
Kilpailijat käyttävät samaa kilpailunumeroa molempina kilpailupäivänä.
Numerolappu kiinnitetään rintapuolelle. Kilpailunumerot on saatavilla
kilpailukeskuksesta, läheltä infoa. Numero roikkuu narussa, jos
osallistumismaksu näkyy tilillä 1.7. mennessä. Muuten numeron saa, myös
liikuntaseteleillä maksettaessa, infosta. Tarkista oma numerosi
lähtöluettelosta. Numerolappuja ei tarvitse palauttaa.
Koronaohjeet
Koronaohjeet, www.ykv.fi/suunnistus ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Sprinttimatkat, väliaikalähtönä perjantaina 2.7.2021
Kartta, EMIT-kortti, rastimääritteet ja rastit
KARTTA ON KAKSIPUOLINEN KAIKILLA KILPAILIJOILLA !
Sprinttikartta 1:5000 käyräväli 2,5 m
Kartta on muovisuojuksessa.
Tarkista EMIT-kortin numero lähtölistasta. Lainakortit voi noutaa infosta.
EMIT-kortin tarkistusliuskat ovat saatavissa kilpailukeskuksessa, läheltä infoa.
Rastimääritteet ovat kartoissa. Kilpailukeskuksessa on mallirasti ja 0-leimasin,
jossa voi tarkistaa EMIT-kortin toimivuuden.
Verryttelyalue
Verryttely tapahtuu lähtöpaikalle menevällä viitoituksella. Kilpailukeskusta
ympäröivä alue on kiellettyä aluetta.
Kilpailumatkat:
Sarja Matka (km)
H21 2,7km
H20 2,7km
H18 2,1km
H16 1,9km
H14 1,9km
H35 2,7km
H40 2,7km
H45 2,1km
H50 2,1km
H55 1,9km
H60 1,9km
H65 1,9km
H70 1,8km
H75 1,8km

Sarja Matka (km)
D21 2,1km
D20 2,1km
D18 2,1km
D16 1,9km
D14 1,9km
D35 1,9km
D40 1,9km
D45 1,9km
D50 1,8km
D55 1,8km
D60 1,8km

Lähtö
Matka lähtöön 1100 metriä. Opastus lähtöön kilpailukeskuksesta opaspaalulta
(keltainen viitoitus). Lähtöviitoitusta lähtöpaikalle on ehdottomasti
noudatettava. Lähtö tapahtuu väliaikalähtönä lähtöluettelon mukaisesti.
Lähtöväli sarjoittain on 2 min.
Kilpailijan tulee olla lähdössä 4 min ennen lähtöaikaa. Lähtöhetkellä kilpailija
ottaa oman karttansa sarjatunnuksella varustetusta sangosta ja juoksee
viitoitusta K-pisteelle.

Ammunta
Ensimmäinen ammunta tapahtuu makuulta ja toinen ammunta pystystä.
Sarjat M/N14-16 molemmat ammunat makuulta.
Sekä makuu- että pystyammunnassa kilpailijalla on käytössään viisi (5)
patruunaa ja viisi (5) taulua. Kaikki viisi patruunaa pitää ampua.
Aseen käsittelyn ammuntaa varten saa aloittaa vasta kun kilpailija on tullut
ampumapaikalle, mistä hän aikoo ampua. Tällöin aseen piipun tulee osoittaa
tauluille.
Kilpailija juoksee 1. suunnistusosuuden viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin
asetelineelle, ottaa aseensa ja jatkaa ampumapaikalle asetelineet
vastapäivään kiertäen, kantaen asetta piipusta, piipun osoittaessa ylöspäin.
Ampumapaikan toimitsijat osoittavat kilpailijalle ampumapaikan.
Ampumapaikalla kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle, joka merkitsee
osumat tussilla X-merkillä kartassa oleviin ruutuihin. Jokainen ohilaukaus
aiheuttaa sakkokierroksen.
Ammunnan jälkeen kilpailija ottaa karttansa toimitsijalta ja vie aseensa
telineeseen, asetelineet vastapäivään kiertäen. Sen jälkeen hän juoksee
mahdolliset sakkokierrokset, leimaten kullakin sakkokierroksella
pihtileimasimella kartassa ammunnassa tyhjäksi jääneisiin ruutuihin
(ohilaukaukset). Puhtaan ammunnan tai sakkokierrosten jälkeen kilpailija
jatkaa viitoitusta pitkin suunnistuksen K-pisteelle ja toiselle suunnistuslenkille.
Toiminta toisessa ammunnassa (pystyammunta ja sarjoissa M/N14-16
makuuammunta) kuten ensimmäisessäkin ammunnassa, mutta puhtaan
ammunnan tai sakkokierrosten jälkeen kilpailija jatkaa viitoitusta maaliin,
jossa suoritus päättyy maalileimaukseen.
HUOM!
Sarjoissa H/D 14 ammunnassa saa käyttää tukea apuna. Huoltaja voi
tarvittaessa auttaa kilpailijaa aseen ja tuen kantamisessa ampumapaikalle ja
takaisin telineeseen.
Kilpailija saa noutaa aseensa suorituksensa jälkeen pois asetelineestä niin,
että ei häiritse kanssakilpailijoita.
Kilpailijan noutaessa asetta suorituksen jälkeen asetelineestä hänen
tulee varmistaa että aseessa ei ole patruunoita.
Sakkokierros
Sakkokierrokset kierretään välittömästi ammunnan jälkeen, kun ase on
jätetty asetelineeseen. Sakkokierros alkaa asetelineiden päästä.
Sakkokierrosten pituudet ovat 130 m sarjat H21 ja H20, 100 m muut sarjat.
Kilpailija leimaa jokaisella sakkokierroksella kartassa olevaan tyhjään ruutuun
pihtileimasimella.
Suunnistus
Suunnistus jatkuu 1. ammunnan jälkeen K-pisteeltä.
Kilpailija juoksee 2. suunnistusosuuden viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin
ampumapaikalle 2. ammuntaan. Juostuaan 2. ammunnan jälkeen mahdolliset
sakkokierrokset, kilpailija jatkaa viitoitusta pitkin maaliin, jossa suorittaa
maalileimauksen.

Maali
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa ampumapaikan välittömässä läheisyydessä.
Maalissa kilpailija suorittaa maalileimauksen. Tämän jälkeen kilpailija jatkaa
leimantarkastukseen, jossa tarkistetaan suunnistuksen ja
ammunnan/sakkokierrosten merkinnät ja leimaukset.
Tulokset
Tulokset julkaistaan tulostaululla ja internetissä www.ykv.fi/suunnistus
Viimeisten tulosten jälkeen protestiaika on 15min.
Kirjallinen protesti on jätettävä kilpailunjohtajalle.
Palkintojenjako
Suomenmestaruusmitalit jaetaan kilpailukeskuksessa.
H/D14 sarjassa kaikki palkitaan.

Normaalimatkat, massalähtönä lauantaina 3.7.2021
Kartta, EMIT-kortti, rastimääritteet ja rastit
KARTTA ON KAKSIPUOLINEN KAIKILLA KILPAILIJOILLA !
Mittakaava 1:10 000, H21 1. sivu kartasta
1:7 500, H21 2. sivu kartasta ja kaikki muut sarjat
käyräväli 2,5 m
Kartta on muovisuojuksessa. Tarkasta EMIT-kortin numero lähtölistasta.
Lainakortit voi noutaa infosta. EMIT-kortin tarkistusliuskat ovat saatavissa
kilpailukeskuksessa, läheltä infoa. Rastimääritteet ovat kartoissa.
Kilpailukeskuksessa on mallirasti ja 0-leimasin, jossa voi tarkistaa EMIT-kortin
toimivuuden.
Kilpailumatkat
Kilpailumatkat sisältävät juoksuosuuden, sarjasta riippuen 0,6-1,0km
sekä suunistusosuuden josta sarjoittaiset matkat alla:
Sarja Matka (km)
H21 8,9km
H20 6,5km
H18 5,9km
H16 4,1km
H14 2,6km
H35 6,5km
H40 6,5km
H45 5,9km
H50 5,9km
H55 5,1km
H60 5,1km
H65 4,1km
H70 3,4km
H75 3,4km

Sarja Matka (km)
D21 6,5km
D20 4,1km
D18 4,1km
D16 3,4km
D14 2,6km
D35 4,1km
D40 4,1km
D45 4,1km
D50 3,4km
D55 3,4km
D60 3,4km

Lähtö
Lähtöpaikka sijaitsee kilpailukeskuksessa. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä
sarjoittain lähtöluettelon ja kuuluttajan ohjeiden mukaisesti.
Kilpailijan tulee olla sarjoittain lähdössä 5 min ennen lähtöaikaa nollaamassa
Emit-kilpailukorttinsa. 2 min ennen kilpailijat siirtyvät numerojärjestyksessä
lähtöviivan taakse. 1 min. ennen lähtöä kilpailijoille annetaan kartta jossa
kilpailijan numero. Karttaa ei saa katsoa. Lähtöhetkellä kilpailija saa katsoa
kartan.
Juoksu
Normaalimatkan kilpailussa ensimmäisenä on juoksuosuus. Juoksuosuuden
pituus sarjasta riippuen 0,6-1,0 km. Juoksuosuuden jälkeen 1. ammunta.
Ammunta
Ensimmäinen ammunta tapahtuu makuulta ja toinen ammunta pystystä,
sarjat M/N14-16 makuulta.
Sekä makuu- että pystyammunnassa kilpailijalla on käytössään kymmenen
(10) patruunaa ja kymmenen (10) taulua. Viiden (5) laukauksen jälkeen
kilpailija pyytää toimitsijaa virittämään taulun. Kaikki kymmenen patruunaa
pitää ampua.
Aseen käsittelyn ammuntaa varten saa aloittaa vasta kun kilpailija on tullut
ampumapaikalle, mistä hän aikoo ampua. Tällöin aseen piipun tulee osoittaa
tauluille.
Kilpailija juoksee 1. juoksuosuudelta asetelineelle, ottaa aseensa ja jatkaa
ampumapaikalle asetelineet vastapäivään kiertäen, kantaen asetta piipusta,
piipun osoittaessa ylöspäin. Ampumapaikan kilpailija saa valita, saapuessaan
ampumapaikalle kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle, joka merkitsee
osumat tussilla X-merkillä kartassa oleviin ruutuihin. Jokainen ohilaukaus
aiheuttaa sakkokierroksen.
Ammunnan jälkeen kilpailija ottaa karttansa toimitsijalta ja vie aseensa
telineeseen, asetelineet vastapäivään kiertäen. Sen jälkeen hän juoksee
mahdolliset sakkokierrokset leimaten kullakin sakkokierroksella
pihtileimasimella kartassa ammunnassa tyhjäksi jääneisiin ruutuihin
(ohilaukaukset). Puhtaan ammunnan tai sakkokierrosten jälkeen kilpailija
jatkaa viitoitusta pitkin suunnistuksen K-pisteelle.
Toiminta toisessa ammunnassa (pystyammunta ja sarjoissa M/N14-16
makuuammunta) kuten ensimmäisessäkin ammunnassa, mutta puhtaan
ammunnan tai sakkokierrosten jälkeen kilpailija jatkaa viitoitusta pitkin Kpisteen kautta suunnistuslenkille.
HUOM!
Sarjoissa H/D 14 ammunnassa saa käyttää tukea apuna. Huoltaja voi
tarvittaessa auttaa kilpailijaa aseen ja tuen kantamisessa ampumapaikalle ja
takaisin telineeseen.
Kilpailija saa noutaa aseensa suorituksensa jälkeen pois asetelineestä niin,
että ei häiritse kanssakilpailijoita.
Kilpailijan noutaessa asetta suorituksen jälkeen asetelineestä hänen
tulee varmistaa että aseessa ei ole patruunoita.

Sakkokierros
Sakkokierrokset kierretään välittömästi ammunnan jälkeen, kun ase on
jätetty asetelineeseen. Sakkokierros alkaa asetelineiden päästä.
Sakkokierrosten pituudet ovat 170m sarjat H21 ja H20, 140 m muut sarjat.
Kilpailija leimaa jokaisella sakkokierroksella kartassa tyhjään ruutuun
pihtileimasimella
Suunnistus
1. ammunnan jälkeen kilpailija jatkaa K-pisteen kautta 1.
suunnistusosuudelle. Kilpailija juoksee 1. suunnistusosuuden viimeiseltä
rastilta viitoitusta pitkin ampumapaikalle 2. ammuntaan. Juostuaan 2.
ammunnan jälkeen mahdolliset sakkokierrokset, kilpailija jatkaa viitoitusta Kpisteelle ja suunnistusosuudelle. 2. suunnistusosuuden viimeiseltä rastilta on
viitoitus maaliin.
Maali
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa ampumapaikan välittömässä läheisyydessä.
Loppulenkin viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.
Maalissa kilpailija suorittaa maalileimauksen. Kirikamppailuissa sijoituksen
ratkaisee maaliviivan ylitys. Tämän jälkeen kilpailija jatkaa
leimantarkastukseen, jossa tarkistetaan suunnistuksen ja
ammunnan/sakkokierrosten merkinnät ja leimaukset.
Tulokset
Tulokset julkaistaan tulostaululla ja internetissä www.ykv.fi/suunnistus
Viimeisten tulosten jälkeen protestiaika on 15min.
Kirjallinen protesti on jätettävä kilpailun johtajalle.
Palkintojenjako
Suomenmestaruusmitalit jaetaan kilpailukeskuksessa.
H/D14 sarjassa kaikki palkitaan.

Kilpailuonnea!
Ylistaron Kilpa-Veljet

