Kilpailujen ohjelma

OHJEET KILPAILIJOILLE

Perjantai 1.4.2016

10.00-12.00 Virallinen harjoittelu
14.15

Joukkueenjohtajien kokous reserviläistalossa (kahvila)

14.30-15.45 Aseiden tarkastus
15.00-15.45 Kohdistus N/M
15.45
16.00

Kilpailujen avaus

Viestit N/M (N 3 x 6 km ja M 3 x 7,5 km)

Palkinnot jaetaan lauantaina Santasportissa

Harjoittelumahdollisuus viestin jälkeen klo 20.00 saakka kisaladuilla ja ampumapaikoilla. Viisi
ampumapaikkaa harjoittelijoiden käytössä.
Lauantai 2.4.2016

09.00-10.15 Asetarkastus

09.30-10.15 Kohdistus N/M13-15
10.15
10.30

Kilpailupäivän avaus

Pikakilpailu N/M13-15

12.30 -13.45 Asetarkastus

13.00-13.45 Kohdistus N/M16-21, N/M
14.00
18.00

Pikakilpailu N/M16-21, N/M

Palkintojenjako Santasport/ Tiera

Sunnuntai 3.4.2016

08.30-09.30 Asetarkastus

09.00-09.30 Kohdistus N/M 13
09.30
09.45

Kilpailupäivän avaus

Viestit N/M 13

10.00-11.15 Asetarkastus

10.30-11.15 Kohdistus N/M15, N/M17, N/M19, N/M21
11.30
12.30

Viestit M/N15, N17

Viestit M17, M/N19, M/N21

13.15-14.20 Asetarkastus

13.45-14.20 Kohdistus N/M
14.30

Yhteislähtö N

16.30

Yhteislähtö M B-erä

15.45

Yhteislähtö M A-erä

Palkintojen jako

Kilpailutoimisto

Kilpailutoimisto sijaitsee reserviläisten talossa ja on avoinna
Pe 1.4. klo 09.00-20.00
La 2.4. klo 08.00-17.00

Su 3.4. klo 08.00-18.00
Kilpailuorganisaatio
Tekninen valvoja

Juha Tuominen

Ammunnan johtaja

Jyrki Ojala

Kilpailun johtaja
Ratamestari

Kilpailun sihteeri

Seppo Pulska

Matti Siipola

Heli Saarenpää

Viestijoukkueiden kokoonpanot

Viestien hiihtojärjestys on ilmoitettava seuraavasti M ja N 31.3.2016 klo 18.00 mennessä
osoitteeseen oh.hiihto@pp.inet.fi
Sarjat 13-21 vuotta lauantaina 2.4.2016 klo 17 .00 mennessä kisakansliaan.

Kohdistukset

Kohdistuspaikat on arvottu seuroittain ja listat kohdistuspaikoista ovat ilmoitustauluilla. Kullekin
kilpailijalle on varattu yksi täplä. Kohdistuksessa kilpailijoilla on oltava kilpailunumero yllään ja
sukset jalassa. Kohdistuksen aikana huoltajat ja kaukoputket ovat niille varatulla alueella, samoin
kilpailun aikana.
Kilpailunumerot

Kilpailunumerot jaetaan seuroittain kilpailutoimistosta kilpailupäivän aamuna. Kaikki numerot
tulee palauttaa maalissa heti kilpailun jälkeen. Kadonneesta numeroliivistä peritään 50€ ja
reisinumerosta 25€. Reisinumero laitetaan oikeaan jalkaan.
Ampumapaikkatoiminta
Pe 1.4. Viestit

Ensimmäinen ammunta rintanumeron mukaan seuraavat ampumapaikalle tulo järjestyksen
mukaan. Miehet ampuvat ampumapaikoille 1-11 ja naiset paikoille 15-25.
La 2.4. Pikakilpailu
Makuupaikat 1-12
Pystypaikat 13-25

Sarjoissa N/M 13-15 ammutaan rintanumeroa vastaavaan paikkaan. Nro 26 ampuu paikkaan 1 ja
27 paikkaan 2 jne. Huoltaja vie aseen ja tuen ampumapaikalle. Toimitsija palauttaa aseen
telineeseen toisen ammunnan jälkeen. Sarjoissa 13-15 makuupaikat 1-25.
Su 3.4. Nuorten viestit ja yhteislähdöt

Ammunta suoritetaan rintanumeroa vastaavaan paikkaan, nro 26 ampuu paikkaan 1. Sarjoissa
N/M 13-15 huoltaja vie tuen ja aseen ampumapaikalle. Toimitsija palauttaa aseen telineeseen
toisen ammunnan jälkeen. Yhteislähdöissä ensimmäinen ammunta rintanumeron mukaan.
Seuraavat ammunnat tulojärjestyksessä.

Sunnuntain yhteislähtökilpailun karsintakilpailuna on lauantain pikakilpailu sarjoissa yleinen ja
nuoret 21. Molemmissa pikakilpailun kilpailumatka on 10 km. Sarjojen tulokset yhdistetään ja
naisten sarjassa tämän listan 25 nopeinta ja miesten sarjassa 50 nopeinta pääsevät
yhteislähtökilpailuun. Osallistuminen yhteislähtökilpailuun on varmistettava lauantaina klo 16.00
mennessä kisakansliaan. Ilman varmistamista kilpailija ei osallistu yhteislähtökilpailuun. Jos
kaikki 25 (N) tai 50 (M) parasta eivät halua osallistua yhteislähtöön voidaan tilalle nostaa tuloksissa
seuraavaksi nopein kilpailija. Jos näistä sarjoista ei löydy halukkaita kilpailijoita niin kilpailuun
otetaan nuorten sarjoista halukkaita kilpailijoita nopeusjärjestyksessä ensin 19 v sarjasta ja sitten
17 sarjasta kunnes kilpailijoita on 25 (N) tai 50 (M).

Varustetarkistus

Asetarkastuspiste sijaitsee stadion alueella ennen lähtöalueelle saapumista. Tarkastukset
aloitetaan kaikkina kilpailupäivinä 30 min ennen kohdistusta. Kilpailuvalmius 15 min. Suksia ei
merkitä.
Aseen turvallisuustarkastus

Sarjoissa N/M13-15 ampumapaikan toimitsija tarkistaa kilpailusuorituksen jälkeen, että ase on
tyhjä patruunoista. Sarjoissa, joissa kannetaan asetta, turvallisuustarkastus suoritetaan maalissa.

Perjantaina 1.4. virallisen harjoituksen jälkeen, ennen ampumapenkalta poistumista kilpailijan
tulee tehdä aseelle turvallisuustarkastus, jonka yhteydessä katsotaan piipun tyhjyys ja poistetaan
lipas lipasaukosta. Aseesta tulee poista kaikki patruunat lippaista ja tukista.
Kilpailuladut

Kilpailussa käytettävät lenkit ovat 1 km, 1,4 km 1,7 km, 2 km, 2,5 km, 3 km ja 3,3 km. Latukartat
ovat nähtävillä kisasivuilla ja ilmoitustauluilla. Verryttely kilpaladuilla tulee lopettaa 5 min ennen
kilpailun alkua. Lämmittely- ja suksen testauslatu on erikseen.
Joukkueenjohtajien kokous

Joukkueenjohtajien kokous pidetään perjantaina 1.4. klo 14.15 reserviläisten talossa
ampumahiihtokeskuksessa.
Keskeyttäminen

Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa.
Vastalauseaika

Vastalauseaika on 15 min väliaikaisten tulosten julkaisusta.
Puku- ja WC-tilat

Naisten pukeutumistilat ovat reserviläisten talossa. Miesten pukeutumistilat ovat ns. keltaisessa
talossa. WC tilat ovat reserviläisten talossa. Kilpailukeskuksessa on myös bajamajoja.
Ensiapu

Ensiapupiste sijaitsee ampumakatoksessa ampumahiihtostadionin takaosassa. Kilpailukeskuksessa
päivystää lääkäri ja ensiapuryhmä. Lääkärin puhelinnumero on 040-5942253.
Voitelutilat

Voitelukoppeja on vuokrattavissa 300€ hintaan kilpailuajaksi. Voitelukopit sijaitsevat testiladun
läheisyydessä. Voitelukopin vuokranneet voivat pysäköidä autonsa koppien viereen.
Voitelukoppeja voi varata Ari Petreliukselta p. 050-4918775. Viimeinen varauspäivä 29.3.2016.
Kahvio ja ruokailupalvelut

Kilpailukeskuksessa on kahvio reserviläisten talossa. Piha-alueella on kahvio ja makkaranmyyntiä.
Saatavana on kahvia, kahvileipää, virvokkeita, makkaraa ja lämmintä ruokaa. Lämmin ruoka on

lauantaina broileri pasta ja sunnuntaina kinkkukiusaus. Ruoan varaaminen etukäteen on
toivottavaa. Ruoan varaukset voi tehdä Kaisa Muotkalle p.040-5147222 tai sp.
muotka.kaisa@gmail.com
Tulokset

Kilpailutulokset julkaistaan Ounasvaaran hiihtoseuran nettisivuilla. Paperiversioita tuloksista saa
kisatoimistosta 1/seura.
Palkinnot

13 sarja 10 parasta

14-16 sarjat 6 parasta
17-19 sarjat 5 parasta
21-yleinen 3 parasta
Muut ohjeet

Ohjelmaan voi tulla muutoksia ! Seuratkaa OH:n sivuja.

Kilpailualueella on tykitetty säilölumikasa. Lumikasan päälle nouseminen on kielletty.

Kilpailualue on kapean tien päässä. Autojen parkkeeraaminen tien varteen on ehdottomasti
kielletty. Hälytysajoneuvojen pääsy alueelle on näin turvattava. Autojen parkkeeraaminen muualle
kuin valvojien ohjaamalle paikalle on kielletty.

