Tervetuloa Niinisalon Varuskunnan Urheilijoiden järjestämiin
Kansallisen ampumajuoksuun 15.8.2020.
AIKATAULU
08.00 – 15.00
09.30
10.00 – 10.45
11.00
12.00 

Kilpailutoimisto avoinna
Joukkueen johtajien kokous, Kilpailutoimisto
Kohdistus
Kilpailu
Palkintojen jakoja tuloksien selvittyä

ORGANISAATIO
Kilpailun johtaja: Ilari Köykkä
Kilpailunvalvoja: Esa Kangasmäki
Ammunnan johtaja: Jani Narmio
Kilpailutoimiston johtaja: Jukka Lehtinen
Lähtö ja maali: Marko Vormisto
Ratamestari: Simo Lyyra
Kuuluttaja: Olli Mustaniemi
Tiedottaja: Antti Annala (sihteeri)

KILPAILUPAIKKA, OPASTUS JA PYSAKÖINTI

Kisojen lähtö- ja maalialue sekä kisakanslia sijaitsevat Kuninkaanlähteen maastoliikuntakeskuksen
ampumahiihtostadionilla, Kuninkaanlähteentie 338 38720 KANKAANPÄÄ. Kilpailupaikalle on opastus
Kankaanpäästä KT44 lähtien opasviitoilla (karttakuva ohjeiden lopussa). Kilpailukeskuksessa on opastus
pysäköintipaikoille.

KILPAILUTOIMISTO

Kilpailutoimisto sijaitsee ampumahiihtostadion toimistorakennuksessa.
Kilpailutoimisto on avoinna 15.8. klo 08.00 – 15.00 (tai siihen asti, kun kisat ovat ohitse ja palkinnot jaettu)

KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot ovat noudettavissa kilpailutoimistosta. Muistakaa palauttaa kilpailunumerot
kilpailutoimistoon.

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS

Joukkueenjohtajien kokous pidetään kilpailutoimistossa lauantaina 15.8. klo 09.30.

ASETARKASTUS
Asetarkastus sijaitsee ampumapaikan vieressä olevassa punaisessa varastorakennuksessa. Asetarkastus
aloitetaan 45 minuuttia ennen kohdistuksen alkua. Asetarkastuksen yhteydessä tarkastetaan N/M 9-13
sarjoissa käytettävät tuet.

KOHDISTUS (klo 10.00 - 10.45)
Kohdistuspaikat on arvottu seuroittain. Kohdistuspaikkalista on nähtävänä ilmoitustaululla ja
ampumapenkalla. Kullakin kilpailijalla on yksi täplä. Kohdistettaessa kilpailijalla on oltava kilpailunumero
yllään. Kohdistuksen aikana huoltajan kaukoputkineen tulee olla heille varatulla alueella. Sarjojen N/M 9-13
huoltaja voi avustaa kohdistuksen aikana ampuma-alueella. Kohdistuksen jälkeen kilpailijan/huoltajan tulee
tehdä aseelle turvallisuustarkastus, jonka yhteydessä avataan lukot ja poistetaan lipas lipasaukosta. Asetta
on aina kuljetettava piippu ylöspäin.

MATKAT JA REITIT

Kilpailussa on käytössä 0,5km, 0,7km, 1,0km, 1,2km, 1,4km juoksuradat, jotka on merkitty kylteillä ja
viitoilla. Reitit ja ammunnat sarjoittain löytyvät tämän ohjeen lopussa olevista taulukoista. Kilpailija vastaa
itse, että kiertää reitit oikeassa järjestyksessä. Jos kilpailija juoksee väärälle reitille, hänen tulee palata
takaisin samaa reittiä muita häiritsemättä.
Ampumapenkalle tullaan kaikissa sarjoissa taulun numero 20 puoleisesta päästä ja penkalta poistutaan
taulun numero 1 puoleisesta päästä.
Lämmittely ja verryttely polkuverkostossa, ottaen huomioon käynnissä oleva kilpailu. Kilpailun
käynnistyttyä, verryttely kilpailuradoilla on ehdottomasti kielletty.

AMPUMAPAIKKATOIMINTA

Sarjat N/M 9-13:
Sarjoissa N/M 9-13 ampumapaikat ovat ennalta määrätty (kilpailunumeroa vastaava paikka), ase saa olla
koko kisan ajan omalla paikalla. Huoltaja vie aseen ja mahdollisen tuen ampumapaikalle ennen
ensimmäistä ammuntaa ja hakee aseen ja tuen pois välittömästi viimeisen ammunnan jälkeen. Kilpailija
laittaa ja vaihtaa lippaan itse. Huoltaja voi auttaa ongelmatilanteissa.
Sarjat N/M 15-80:
Kilpailija/huoltaja vie aseen ennen kilpailun alkua asetelineeseen kilpailunumeron mukaiseen paikkaan.
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
asetelineeseen kilpailunumeron mukaiseen paikkaan.

Kilpailijan/huoltajan tulee viedä ase telineeseen hieman ennen lähtöä ja noutaa ase pois telineestä heti
kilpailun päätyttyä.
Kilpailussa makuuampumapaikat 1-10 ja pystyampumapaikat 11-20 ovat vapaasti valittavissa.

HUOLTAJAT

Kulkeminen ampumapenkan huoltajien alueelle tapahtuu lähtöaitauksen takaa ampumapaikan numero 1
puoleisesta päästä. Ampumapenkalla saa olla yksi huoltaja kilpailijaa kohden. Kilpailun aikana ase viedään
asetelineeseen ja noudetaan telineestä huoltajien alueen puolelta. Lähtö-/maalialue on ja ampumapenkan
välissä oleva alue on tarkoitettu kilpailijoille. Huoltajat ja kilpailijat käyttävät äärimmäistä varovaisuutta,
kun liikkuvat ampumapenkan läheisyydessä ylittäessä rataa.

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 maalissa tai kilpailutoimistossa.

TULOKSET
Tulokset julkaistaan stadionin ilmoitustaululla, joka sijaitsee lähellä kilpailutoimistoa ja NIIVU:n kotisivuilla.
Vastalauseaika on 15 minuuttia epävirallisten tulosten julkaisusta. Kilpailutulokset jaetaan
kilpailutoimistosta, yhdet tulokset/ seura.

PALKINNOT

Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa, kun sarjojen tuloksia saadaan valmiiksi.

PESEYTYMINEN JA WC

WC löytyy kilpailukeskuksesta.
Kilpailijoilla on mahdollisuus käydä pesulla Kankaanpään liikuntakeskuksen tiloissa. Palloiluhallin
pukuhuoneet ilmaiset, uimahallista normaalit hallimaksut. Osoite: Jämintie 10, 38700 Kankaanpää
Mahdollisuus käydä Kuninkaanlähteen leirintäalueen maauimalassa, jossa normaalit maksut.

KAHVIOPALVELUT
Kioskimyynti kilpailukeskuksessa, jossa myynnissä kahvia/teetä, pullaa sekä makkaraa. Maksu tapahtuu vain
käteisellä.

ENSIAPU

Kilpailukeskuksessa toimii ensiapupäivystys kilpailujen aikana.

KORONAOHJE
Mahdollisten koronatartuntojen välttämiseksi on seuraavia suosituksia hyvä noudattaa:


Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa tulla kilpailupaikalle kilpailemaan,
huoltajaksi tai katsojaksi.



Jos olet käynyt ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana, ei saa tulla kilpailupaikalle.



Mahdollisilla pesupaikoilla on vältettävä ruuhkia.



Suositellaan tarkistamaan kisainfot, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien
mukaan netistä, jotta vältetään ihmisten kasaantumista esimerkiksi tulostauluille.



Kahvilatuotteet nautitaan mielellään väljästi ulkona.



Vältetään jonoja ja jos niitä syntyy, pidetään riittävät turvavälit (noin 2 metriä).



Pyritään kilpailupaikalla olemaan siten, etteivät kilpailijat ole 1-2metriä lähempänä toisiaan.



Kohdistuksessa seuroilla yksi kaukoputkihenkilö per paikka.



Pyritään välttämään turhaa oleskelua kilpailupaikalla.



Odotusvaiheissa oleskellaan mahdollisimman väljästi.



Jos mahdollista, ottakaa mukaan myös oma käsidesi.

TIEDUSTELUT
Kilpailujen johtaja Ilari Köykkä 0405506580, kilpailutoimisto Antti Annala 0503238928

MENESTYSTÄ JA ILOA KILPAILUIHIN

SARJAT JA MATKAT

OPASTUKSET KILPAILUPAIKALLE

YLEISJÄRJESTELYT

