
 
Ampumahiihdon kansalliset pikakilpailut 

Nuorten EYOF- sekä yleisen EM- ja IBU CUP näyttökilpailut 
Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla  

31.12.2022 
 
  

 
 la 31.12. 10.00 - 10.45 Kohdistus   

11.00-  Ensimmäinen lähtö 
  Palkintojen jako 
   
  
 
KILPAILUORGANISAATIO 
 

- valvoja   Tuomas Ylä-Tuuhonen 0407733747 
- kilpailun johtaja  Matti Hakala 0407594831 
- kilpailun sihteeri / kilpailutoimisto Anne-Mari Keränen 044 2938804 
- ratamestari  Esko Hakala ja HML:n kaupunki 
- ajanoton ja tulospalvelun johtaja Juha Nikkanen 
- maalin ja lähdön johtaja Tatu Pulkkinen 
- ammunnan johtaja   Mika Hakala 
- sakkokierroksen johtaja  Tero Miettinen 
- palkintojenjako  Kilpailutoimisto 
- kuuluttaja    Mika Hakala  
- pysäköinti   Hannu Lähteenmäki 

 - ensiapu   K-HKS ensiapupoliklinikka 
 
TUOMARINEUVOSTO 
 
Tekninen valvoja   Tuomas Ylä-Tuuhonen 
Kilpailun johtaja  Matti Hakala 
Ammunnan johtaja  Mika Hakala 
Ratamestari   Esko Hakala 
Kilpailijoiden edustaja    
Sihteeri   Anne-Mari Keränen 

 
KILPAILUTOIMISTO  Moottoriradan huoltorakennuksessa,  
   klo 9.00 alkaen  
     
 
KILPAILUNUMEROT 
 
Kilpailunumerot noudettavissa kilpailutoimistosta kilpailupäivänä.  
 
Reisinumero on laitettava OIKEAAN reiteen kaikissa sarjoissa.  
 
Palauttamatta jääneistä numeroista veloitetaan 50 euroa. 



 
LATUMERKINNÄT JA VERRYTTELY 
 
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.) 
 
Näyttökilpailusarjojen aikana veryttely kielletty kilpailtavilla laduilla (2km ja 3,3km). 
   
 
KILPAILUMATKAT JA KÄYTETTÄVÄT LADUT 
 
 
Sarja Pikakilpailu  Ammunta Sakkokierros 
     
N13, M13 3 km (1+1+1)  M+M (tuki) 100m    
N15, M15 4 km (2+1+1)   M+M 100m 
N19 6 km (2+2+2)  M+P 150m 
M19 7,5 km (3,3+2+2)  M+P 150m 
N 7,5 km (3,3+2+2)  M+P 150m 
M 9 km (3,3+3,3+3,3)  M+P 150m 
N40 5 km (2+2+1)  M+P 150m 
M40 6 km (2+2+2)  M+P 150m 
M60 5 km (2+2+1)  M+P 150m 
 
Käytettävät ladut: 1 km, 2 km, 3,3 km (Katso karttapiirroksesta).  
 
 
ASE- JA VARUSTETARKASTUS 
 
Asetarkastukset tehdään maalissa pistokokein. Aseen lukkopesän pitää olla tyhjä 
kohdistuksesta lähdettäessä.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMMUNTA 
 
 
 
Pikakilpailun ammunta 
 
Sarjojen N13, N15 sekä M13, M15 kilpailijan ase viedään huoltajan toimesta valmiiksi 
lähtöluettelon mukaiselle ampumapaikalle. 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.  
 
N/M19-40, M60 -sarjoissa makuuammuntapaikat ovat 2 - 9 ja pystyammuntapaikat ovat  
10 - 17. 
 
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 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. 
 
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu on huoltorakennuksen ulkoseinässä. 
 
Tulokset löytyvät AAH:n nettisivuilta www.aah-hml.fi 
 
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.  
 
Kiireellisissä tapauksissa ota yhteys välittömästi yleiseen hätänumeroon 112. 
 



 
HARJOITTELU 
 
Harjoittelu on mahdollista perjantaina kello 15 – 18. Asetta ei saa jättää ampumapaikalle 
ilman valvontaa. Hylsyt pitää kerätä harjoituksen jälkeen. Osa ladusta ei ole valaistu, mutta 
muita valaistuja latuja löytyy. 3,3 km ladulla noudattakaa erityistä varovaisuutta, koska 
mennään osittain yleisiä hiihtosuuntia vastaan tai ne ovat kaksisuuntaisia latuja (noin 500 
metriä).  
 
YLEISTÄ 
 
- Valitettavasti kilpailupaikalla ei voi yöpyä asuntoautoilla. 
 
- AMMUNNAN VAARA-ALUEELLE MENO KIELLETTY! 
 
Ahveniston ampumahiihtostadionin (Moottorirata) katuosoite on  
Poltinahontie 47, 13130 Hämeenlinna 


