AMPUMAJUOKSUN
AVOIN PSM-PIKAMATKA 4.8.2019
OHJEET KILPAILIJOILLE
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot stadionalueen keltaisessa rakennuksessa. Itsepalvelu. Kilpailunumero nähtävissä
ilmoitustaululla lähtöluettelossa.
KOHDISTUS
Klo 12.00-12.45. Kohdistuspaikat on arvottu seuroittain. Kohdistuspaikkalista on nähtävänä
ilmoitustaululla ja ampumapenkalla. Kullakin kilpailijalla on yksi täplä. Kohdistettaessa kilpailijalla
on oltava kilpailunumero yllään. Kohdistuksen jälkeen on aseelle tehtävä turvallisuustarkastus.
Avataan lukot ja lippaat poistetaan lipasaukosta. Asetta on aina kuljetettava piippu ylöspäin.
Kohdistuspaikat
OH
4-9
SaRe 10
KEV 10
OHS 11-14
MATKAT JA REITIT
Kilpailussa käytetään eri pituisia reittejä. Risteyskohdat on merkitty opastein maastoon. Kilpailija
itse vastaa, että kiertää reitit oikeassa järjestyksessä. Jos kilpailija juoksee väärälle reitille, hänen
tulee palata takaisin samaa reittiä muita häiritsemättä. Reittikartta ilmoitustaululla.
Sakkorinki kaikilla 70m
N/M11
N/M13
N/M15
N/M17, N/M19, M45 - M55

1,5km (0,5 + 0,5 + 0,5)
2km (0,7 + 0,7 + 0,7)
3 km (1 + 1 + 1)
3 km (1 + 1 + 1)

m+m
m+m
m+m
m+p

AMPUMAPAIKKATOIMINTA
Sarjat N/M 11-13: Kilpailija ampuu ilmoitustaululla olevaan lähtöluetteloon merkityllä
ampumapaikalla. Huoltaja vie aseen ja mahdollisen tuen ampumapaikalle ennen ensimmäistä
ammuntaa ja hakee aseen ja tuen pois viimeisen ammunnan jälkeen. Kilpailija laittaa ja vaihtaa
lippaan itse. Huoltaja voi auttaa ongelmatilanteissa.
Sarjat N/M 15 ja vanhemmat: Kilpailija/huoltaja vie aseen ennen kilpailun alkua vapaavalintaiseen
paikkaan kilpailun ajaksi varattuun asetelineeseen. Ammuntaan tultaessa kilpailija ottaa aseen
telineestä ja juoksee ase kädessä ampumapaikalle. Asetta kannetaan piipusta siten, että piippu
osoittaa ylöspäin. Aseen käsittelyn ammuntaa varten saa aloittaa vasta ampumapaikalla piipun
osoittaessa tauluille. Ammunnan jälkeen kilpailija vie aseen takaisin vapaavalintaiseen paikkaan
kilpailun ajaksi varattuun asetelineeseen. Kilpailuissa makuuampumapaikat 9-17 ja
pystyampumapaikat 18-25 ovat vapaasti valittavissa.

ASEEN TURVALLISUUSTARKASTUS
Kilpailija/huoltaja tarkistuttaa aseen toimitsijalla ennen aseen viemistä pois ampumapenkalta.
Ennen tarkistusta aseesta avataan lukko, poistetaan lipas lipasaukosta sekä patruunat lippaista ja
tukista. Asetta on aina kuljetettava piippu ylöspäin.
KESKEYTTÄMINEN
Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti penkalla ammunnan johtajalle ja maalissa
ajanottoon.
TULOKSET
Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla ja OH:n kotisivuilla. Vastalauseaika on 10 minuuttia tulosten
julkaisusta.
PESEYTYMINEN JA WC
Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. UlkoWC stadionalueella.
PALKINNOT
Palkinnot jaetaan kilpailujen päätyttyä.

