
 
 

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset, nuorten Karhu cup-
osakilpailut ja XXII Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa 

Ahveniston ampumahiihtostadionilla  
17.-18.1.2015 

 
OHJELMA  
 

pe 16.1.  14.00 -18.00 Harjoittelumahdollisuus  
 

 la 17.1. 08.30  Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus 
 

09.00 – 09.45  Kohdistus (N/M19, N/M21 ja N/M -sarjat)  
10.00  Pikakilpailu  
   Palkintojen jako tulosten valmistuttua 
 
11.45 – 12.30 Kohdistus (N/M11-17 ja N/M35-75 -sarjat) 
12.45   Pikakilpailu  
   Palkintojen jako tulosten valmistuttua 
   

 
su 18.1. 09.00 – 09.45  Kohdistus (N/M19, N/M21 ja N/M -sarjat) 

10.00    Katsastussarjojen ja yleisten sarjojen 
yhteislähdöt. Lähtölistat ja aikataulut 
julkaistaan lauantain kilpailujen jälkeen. 
HUOM! NÄIDEN SARJOJEN 
YHTEISLÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN 
VAHVISTETTAVA KILPAILUTOIMISTOON 
LAUANTAINA KLO 14.00 MENNESSÄ 

   Palkintojen jako tulosten valmistuttua 
 
11.45 – 12.30 Kohdistus (N/M11-17 ja N/M35-75 -sarjat) 
12.45   N/M11-13 yhteislähtökilpailu 
13.05  N/M15  yhteislähtökilpailu 
13.35  N/M17 yhteislähtökilpailu 
14.05  N35-50 ja M35-55 yhteislähtökilpailu 
14.10  M60-75 yhteislähtökilpailu 
  Palkintojen jako tulosten valmistuttua 
  

Mahdolliset muutokset ohjelmaan ilmoitetaan joukkueenjohtajien kokouksessa. 
 
KILPAILUORGANISAATIO 
 

- valvoja   Juha Tuominen 
- kilpailun johtaja  Petri Rolig 050 5774245 
- kilpailun sihteeri ja kilpailutoimisto Anne-Mari Keränen, Marjut Rolig 
- kilpailutoimisto  044 2938804 
- ratamestari  Ari-Pekka Lassila ja HML:n kaupunki 



- ajanoton ja tulospalvelun johtaja Pekka Nikula ja Juha Nikkanen 
- maalin ja lähdön johtaja Juhani Ranssi 
- ammunnan johtaja   Juha Papinsaari 
- sakkokierroksen johtaja  Jussi Keränen 
- palkintojenjako  Kilpailutoimisto 
- kuuluttaja   Mika Hakala  

 - ensiapu   K-HKS ensiapupoliklinikka 
 
 
TUOMARINEUVOSTO 
 
Tekninen valvoja   Juha Tuominen 
Kilpailun johtaja  Petri Rolig 
Ammunnan johtaja  Juha Papinsaari  
Ratamestari   Ari-Pekka Lassila 
Kilpailijoiden edustaja    Valitaan 17.1.2015 klo 08.30 joukkueenjohtajien 

kokouksessa 
Sihteeri   Anne-Mari Keränen 
 

 
Kilpailutoimisto: Aukioloajat 

la 17.1. 08.00-16.00 
su 18.1. 08.00-16.00 

 
KILPAILUNUMEROT 
 
Pikakilpailun kilpailunumerot jaetaan lauantaiaamuna kilpailukansliassa.  
 
Yhteislähdön kilpailunumerot jaetaan sunnuntaiaamuna kilpailutoimistossa. 
 
Reisinumerot on laitettava MOLEMPIIN reisiin kaikissa sarjoissa.  
 
Kilpailunumerot ja reisinumerot palautetaan heti kilpailun jälkeen maaliin. Palauttamatta 
jääneistä numeroista veloitetaan 50 euroa. 
 
LATUMERKINNÄT JA VERRYTTELY 
 
Perjantaina latuja ei ole merkitty ja ladut ovat yleisessä käytössä. Noudattakaa erityistä 
varovaisuutta latuihin tutustuessanne. 
 
Risteyskohdat on merkitty opastein. Kilpailija vastaa itse, että kiertää radat oikeassa 
järjestyksessä.  
 
Jos kilpailija hiihtää väärin hänen tulee palata takaisin samaa reittiä muita 
häiritsemättä. (Vaikka ei saavuta ajallista hyötyä on palattava takaisin pisteeseen, josta 
harhautui väärälle reitille.) 
 
5 min ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöä on kilpailuladut oltava tyhjänä.  
 



La 17.1.-15 
 
Sarja Pikakilpailu  Ammunta     
 
N11, M11 2 km (1+1+ maaliin)  M+M (tuki) N/M11-N/M15 -sarjoissa  
N13, M13 3 km (1+1+1)  M+M (tuki) sakkokierros on 100 m     
N15, M15 4 km (2+1+1)  M+M 
   
N17 5 km (2+2+1)  M+P N/M17- > 
M17 6 km (2+2+2)  M+P sakkokierros on 150 m 
N19-21 N 7 km (2+3+2)  M+P  
M19-21,M   9 km (3+3+3)  M+P 
 
N35 5 km (2+2+1)  M+P  
N50 3 km (1+1+1)  M+P  
M40-55 6 km (2+2+2)  M+P  
M60  5 km (2+2+1)  M+P 
M65-75  4 km (2+1+1)  M+P 
 
Käytettävät ladut: 1km, 2km, 3 km (Katso karttapiirroksesta) 
 
N/M11 HUOM: Pikakilpailussa ampumapaikan jälkeen hiihdetään sakkokierroslenkin ja 
lähtösuoran jälkeisen kaiteenylityksen jälkeen suoraan maaliin (Katso erillinen piirros 
ilmoitustaululla) 
 
Su 18.1.-15 
 
N/M 19-21 ja M/N HUOM! OSALLISTUMINEN YHTEISLÄHTÖKILPAILUUN 
VAHVISTETTAVA LAUANTAINA 17.1. KLO 14.00 MENNESSÄ KILPAILUTOIMISTOON 
 
Sarja Yhteislähtökilpailu  Ammunta 
 
N11, M11 2 km (1+1+maaliin)  M+M (tuki)   N/M11-15 sakkokierros 100 m 
N13, M13 3 km (1+1+1)  M+M (tuki)      
N15, M15 5 km (2+1+1+1)  M+M+M 
 
N17 6 km (2+2+1+1)  M+M+P   N/M 17 -> sakkokierros 150 m 
M17 7 km (2+2+2+1)  M+M+P 
N19-21,N 10 km (2+2+2+2+2)  M+M+P+P   
M19-21,M   12 km (3+3+2+2+2)   M+M+P+P 
 
N35 6 km (2+1+1+1+1)  M+M+P+P  
N50 4 km (1+1+1+1)  M+M+P 
M35-55 8 km (2+2+2+1+1)  M+M+P+P 
M60-65 6 km (2+2+1+1)  M+M+P 
M70-75 5 km (2+1+1+1)  M+M+P 
 
Käytettävät ladut: 1km, 2km, 3km (Katso karttapiirroksesta) 
 
N/M11 HUOM: Pikakilpailussa ampumapaikan jälkeen hiihdetään sakkokierroslenkin ja 
lähtösuoran jälkeisen kaiteenylityksen jälkeen suoraan maaliin (Katso erillinen piirros 
ilmoitustaululla) 



 
ASE- JA VARUSTETARKASTUS 
 
Ase- ja varustetarkastus hoidetaan pistokokein eli käytössä EI OLE erillistä ennen kilpailua 
tehtävää asetarkastusta. 
 
 
ASEIDEN KOHDISTUS 
 
Kohdistuspaikat on arvottu seuroittain. Kohdistuspaikkaluettelo on ammunnan johtajalla, 
ampumapaikan lähellä olevan varikkokatoksen seinällä ja virallisella ilmoitustaululla. Kullakin 
kilpailijalla on yksi (1) täplä. Kohdistuksessa on oltava sukset jalassa. 
 
Sarjojen N11, N13, N15 sekä M11, M13 ja  M15 kilpailija vastaa siitä, että kohdistuksen 
päättymisen jälkeen ase ja tuki (sarjat 11-13) viedään ampumapaikan takana oleviin 
asetelineisiin.   
 
Pe 16.1. harjoituksen jälkeen, ennen ampumapenkalta poistumista kilpailijan tulee 
tehdä aseelle turvallisuustarkastus, jonka yhteydessä katsotaan piipun tyhjyys ja 
poistetaan lipas lipasaukosta. Aseesta tulee myös samassa yhteydessä poistaa kaikki 
patruunat lippaista ja tukista. 
 
AMMUNTA 
 
Pikakilpailun ammunta 
 
Pikakilpailussa N/M17-21, N/M ja N/M 35-75 sarjoissa makuuammuntapaikat ovat 1 - 12 ja 
pystyammuntapaikat ovat 13 - 24 . 
 
Pikakilpailussa sarjojen N11, N13, N15 sekä M11, M13, M15 kilpailijan ase viedään huoltajan 
toimesta valmiiksi lähtöluettelon mukaiselle ampumapaikalle. Edellisen sarjan aseen on 
oltava haettuna pois ennen uuden aseen ampumapaikalle asettamista. Kilpailija ampuu 
lähtöluettelon määräämään tauluun sekä jättää aseensa ampumapaikalle. Samalta 
ampumapaikalta ammutaan loput ammunnat (asetta ei siirretä välillä). Viimeisen ammunnan 
jälkeen toimitsija vie aseen ampumapaikan takana olevaan telineeseen. Ase luovutetaan 
huoltajalle tarkastuksen jälkeen.  
 
Huom! N/M 11- sarjoissa ammutaan SAhL:n sääntöjen mukaisesti makuutauluun. 
 
Yhteislähtökilpailun ammunta 
 
Sarjat N/M19 – 21 ja N/M:. Ampumapaikat tulojärjestyksessä ykkösestä alkaen 
ammunnanjohtajan osoittamaan paikkaan. 
 
N/M 17: Ampumapaikat tulojärjestyksessä ykkösestä alkaen ammunnanjohtajan osoittamaan 
paikkaan. 
 
N/M 35-75 ampuvat makuuammunnat vapaa valintaisesti paikoilla 1-12 ja pystyammunnat 
vapaavalintaisesti paikoilla 13-24. Mikäli ampumapaikalla ruuhkaa niin ammutaan 
ammunnanjohtajan osoittamaan paikkaan.  
 
Yhteislähtökilpailussa sarjojen N11, N13, N15 sekä M11, M13, M15 kilpailijan ase viedään 
huoltajan toimesta valmiiksi lähtöluettelon mukaiselle ampumapaikalle. Edellisen sarjan 
aseen on oltava haettuna pois ennen uuden aseen ampumapaikalle asettamista. Kilpailija 
ampuu lähtöluettelon määräämään tauluun sekä jättää aseensa ampumapaikalle. Samalta 



ampumapaikalta ammutaan loput ammunnat (asetta ei siirretä välillä). Viimeisen ammunnan 
jälkeen toimitsija vie aseen ampumapaikan takana olevaan telineeseen. Ase luovutetaan 
huoltajalle tarkastuksen jälkeen.  
 
Huom! N/M 11- sarjoissa ammutaan SAhL:n sääntöjen mukaisesti makuutauluun. 
 
TURVALLISUUSTARKASTUS MAALISSA 
 
Maalissa toimitsija tarkastaa aseen piipun osoittaessa ylöspäin ja poistaa kaikki 
patruunat lippaista ja aseesta. Mikäli tarkastusta ei tehdä on kilpailijan tehtävä se itse. 
 
KESKEYTTÄNEET 
 
Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti maalissa, jossa luovuttavat pois 
kilpailunumeronsa. 
 
PESEYTYMINEN 
 
Naisten ja miesten peseytymistilat ovat kilpailukeskuksen huoltorakennuksessa. 
 
TULOKSET 
 
VASTALAUSEAIKA ON 15 MINUUTTIA sarjan tulosten julkaisemisesta. Vastalauseet on 
jätettävä kilpailutoimistoon kirjallisena. Vastalausemaksu on 20 euroa. 
 
Lopputuloksia on ostettavissa kilpailukansliasta 3 euroa/päivätulokset ja 1 euro/sarja. 
 
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu on huoltorakennuksen ulkoseinässä. 
 
PALKINNOT  
 
Palkittavien lukumäärät ovat kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. 
 
LÄÄKINTÄHUOLTO 
 
Kilpailukeskuksessa ei ole ensiapupistettä. Kanta-Hämeen Keskussairaalan poliklinikka on 
lähin ensiapua antava paikka. Onnettomuustapauksista kilpailijan on ilmoitettava lähimmälle 
toimitsijalle. 
 
YLEISTÄ 
 
- Voitelutila on huoltorakennuksen kylmässä hallissa. Voitelutilasta on poistettava välineet 
yön ajaksi. 
- Kahvio on huoltorakennuksessa, kahviossa tarjolla lounasta ja makkaranmyyntipiste ulkona.  
- Kilpailualueella liikkuminen opasteiden mukaan. 
- Pysäköinti kilpailukeskuksessa opasteiden ja annettujen ohjeiden mukaan. 
- Majoittuminen asuntoautoilla tai vastaavilla EI ole mahdollista kilpailupaikalla 
 
- AMMUNNAN VAARA-ALUEELLE MENO KIELLETTY! 
 
Ahveniston ampumahiihtostadionin (Moottorirata) katuosoite on  
Poltinahontie 47, 13130 Hämeenlinna 
 


