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KILPAILUOHJEET
HIRVIKÄVELYN JA HIRVENJUOKSUN SM 2018, VESANTO 2.- 5.8.2018
NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia Suomen Metsästäjäliiton metsästysampumasääntöjä.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tehdään piireittäin hirviurheilu.com – palvelun kautta sekä lisäksi sähköpostiosoitteeseen reinokamarainen@suomi24.fi. Ilmoittautuminen kilpailijakohtaisesti eriteltynä maksuineen. Ohjeet ja käyttöoikeudet hirviurheilu.com. Käytön osalta ohjeet tuloslaskennan johtaja Anne Turkialta anne.turkia@dnainternet.net, puh. 0400
310 683. Ilmoittautumiseen tulee merkitä seuraavat tiedot kirjoitettuna isoilla kirjaimilla: etunimi, sukunimi, sarja ja piiri
sekä SML:n jäsennumero.
Kilpailusarjoja ovat:
Kävelysarjat
N
naiset ja tytöt
M
miehet ja pojat
Ikäkausisarja ≤ 17 ja ≥ 65
Metsästäjäsarja
Kilpailijat, jotka eivät kilpaile SM-kilpailuissa 4-5.8.2018
S 13
Kilpailun ilmoittautumisen viimeinen lähettämispäivä on 24.7.2018. Tämän jälkeen tapahtuvat ilmoittautumiset käsitellään myöhästyneenä ilmoittautumisena (korotettu osanottomaksu). Myöhästyneet ilmoittautumiset tulee tapahtua viimeistään 26.7.2018 klo 14 mennessä.
Lähtölistat ovat nähtävissä Internetissä 27.7.2018 alkaen osoitteissa:
www.metsastajaliitto.fi/pohjoissavo/ , hirviurheilu.com ja hirvenjuoksunsm-yhdistysavain.fi
Yksilösarjat
N 50, N 65, M 60, M 70 ja M 80 sarjoihin ilmoitetaan kilpailijan syntymävuosi pohja-aikojen laskemista varten. S 13, S
15, S 17 ja S 20 sarjan kilpailijan sukupuoli ja syntymävuosi on ilmoitettava. Lisäksi tulee merkitä viestiin osallistuminen sarjoittain. Ilmoittautuminen on tehtävä myös viesteihin (M 50, N, M).
Kilpailun ilmoittautumisen viimeinen lähettämispäivä on 25.7.2018. Tämän jälkeen tapahtuvat ilmoittautumiset käsitellään myöhästyneenä ilmoittautumisena (korotettu osanottomaksu). Myöhästyneet ilmoittautumiset tulee tapahtua viimeistään 26.7.2018 klo 14 mennessä.
Lähtölistat ovat nähtävissä Internetissä 27.7.2018 alkaen osoitteissa:
www.metsastajaliitto.fi/pohjoissavo/ , hirviurheilu.com ja hirvenjuoksunsm-yhdistysavain.fi
OSALLISTUMISMAKSUT
Kävelysarjat
S sarjat
Kaikki muut sarjat

22,00 € / kilpailija
27,00 € / kilpailija
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Myöhästyneen ilmoittautumisen korotettu osanottomaksu

5,00 € / laji/ kilpailija

Osallistumismaksut on maksettava hirvenjuoksun SM 2018 – tilille viimeistään 24.7.2018. Tilinumero
FI5555100020000867, Bic OKOYFIHH
Tilisiirtoon on merkittävä maksavan piirin nimi ja teksti ”osallistumismaksu SM hirvikävely 2018”.
Myöhästyneen ilmoittautumisen korotetut osanottomaksut maksetaan em. tilille viimeistään 26.7.2018.
Yksilösarjat
S sarjat
Kaikki muut sarjat
Myöhästyneen ilmoittautumisen korotettu osanottomaksu
Viestit

22,00 € / kilpailija
27,00 € / kilpailija
5,00 € / laji/ kilpailija
50,00 € / joukkue

Osallistumismaksut on maksettava hirvenjuoksun SM 2018 – tilille viimeistään 25.7.2018. Tilinumero
FI5555100020000867, Bic OKOYFIHH
Tilisiirtoon on merkittävä maksavan piirin nimi ja teksti ”osallistumismaksu SM 2018”.
Myöhästyneen ilmoittautumisen korotetut osanottomaksut maksetaan em. tilille viimeistään 27.7.2018.
YHTEYSHENKILÖT
Kilpailunjohtaja
Varajohtaja
Tuloslaskennan johtaja
Sihteeri
Ruokahuollon vastaavat

Reino Kämäräinen
Jukka Korhonen
Anne Turkia
Tarja Huuskonen
Satu Nissinen

puh. 050 4434 370
puh. 0447 499 350
puh. 0400 310 683
puh. 040 58 27 226
puh. 040 738 5786

Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja,
Jäsen,
Jäsen,
Jäsen,
Jäsen
Esittelijä, kilpailunjohtaja
Sihteeri

PK
KS
KA
PS
PS
PS
PS

Markku Kejonen
Heli Soidinmäki
Juhani Voutilainen
Kyösti Hallikainen
Anne Turkia
Reino Kämäräinen
Jukka Korhonen

puh. 040 5110 298
puh. 0400 866 293
puh. 050 3547 276
puh. 045 1391 177
puh. 0400 310 683
puh. 050 4434 370
puh. 044 7499 350

KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskuksena toimii Vesannon koulukeskus osoitteessa Koulutie 16, 72300 VESANTO.
Kilpailukeskus sijaitsee Vesannon kirkonkylän keskustassa.
KILPAILUTOIMISTO
Kilpailutoimisto on avoinna:
- perjantaina 03.08.2018
- lauantaina 04.08.2018
- sunnuntaina 05.08.2018

klo 09.00 – 19.00
klo 07.30 – 17.00
klo 07.30 – 15.00

Kilpailutoimistossa on myytävänä SM 2018 kisapaitoja.
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Kilpailun tulokset ovat nähtävissä Internet-osoitteessa www.hirviurheilu.com sekä 08.08.2018
alkaen Internet-osoitteissa www.metsastajaliitto.fi/pohjoissavo ja hirvenjuoksunsm.yhdistysavain.fi.
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot luovutetaan kilpailijalle tai hänen edustajalleen kilpailutoimistosta. Numerot ovat
noudettava viimeistään tuntia ennen omaa lähtöaikaa. Kadonneesta kilpailunumerosta järjestäjät veloittavat 27 €.
Kilpailijoille annetaan veloituksetta käsiohjelma kilpailunumeron mukana.
HUOM! Kilpailunumerot palautetaan aseen noutopisteeseen!
KOHDISTUSAMMUNTA JA KILPAILUREITTIIN TUTUSTUMINEN
Kohdistusammunta ja kilpailureittiin tutustuminen on mahdollista 02.08.2018 klo 12.00 - 17.00 välisenä aikana. Ampumavuoroja myydään ampumaradalla 02.08.2018 klo 12.00 – 16.00 hintaan 10,00 € / 10 laukausta. Kohdistusammuntapaikalla on kolme ampumapaikkaa.
Juoksureitin varrella on harjoitusarviointipiste. Kilpailureitti suljetaan 02.08.2018 klo 17.00, jonka jälkeen rataan tutustuminen ei ole mahdollista. Mittauslaitteiden tai -apuvälineiden(mm. puhelin) hallussa pitäminen kilpailureitillä tai kilpailureitiltä poikkeaminen johtaa kilpailusta sulkemiseen.
Kilpailun aikana radalle pääsevät vain kilpailijat suoritusta varten. Verryttely tapahtuu siihen varatulla alueella lähellä
lähtöpaikkaa.
Mikäli kilpailijoita tavataan kilpailureitillä sen ollessa suljettuna, seuraa kilpailusta sulkeminen.
AIKATAULU
Torstai 02.08.2018
Kisakahvila avoinna kilpailukeskuksessa, Koulutie 16 klo 12.00 – 18.00
Suorituspaikkoihin tutustuminen klo 12.00 - 17.00
Kohdistusammunta ampumaradalla, Ampujantie 112 klo 12.00 – 17.00
Perjantai 03.08.2018
Kilpailutoimisto avoinna klo 09.00 - 19.00
Tuomarineuvoston kokous koulukeskuksella klo 8.30
Joukkueenjohtajien palaveri alakoululla (pienempi rakennus alhaalla leikkikentän vieressä) klo 9.30
Avajaiset ja lipun nosto Kilpailukeskuksella klo 10.30
Kilpailut alkavat klo 12.00
Sarjojen lähtöjärjestys: Metsästäjäsarja, Ikäkausisarja, N, M ja S 13
Palkintojenjako noin 1,5 tuntia kilpailujen päättymisen jälkeen. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa (liikuntasalissa).
Lauantai 04.08.2018
Kilpailutoimisto avoinna klo 07.30 – 17.00
Kilpailut alkavat klo 08.30
Sarjojen lähtöjärjestys: M, M 50, M 60, S 20, S 17, N, N 50, N 65, M 80, M 70, S 15, S 13.
Palkintojenjako noin 1,5 tuntia kilpailujen päättymisen jälkeen. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa (liikuntasalissa).
Sunnuntai 05.08.2018
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Kilpailutoimisto avoinna klo 07.30 – 15.00
Kilpailut alkavat klo 09.30
Lähtöjärjestys: Miesten M 50 viesti, 4-osuutta, Naisten viesti, 3-osuutta, Miesten viesti, 4osuutta.
Palkintojen jako noin 1,5 tuntia viestien päättymisen jälkeen. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa (liikuntasalissa).
KILPAILUT
Asetarkastus
Asetarkastus 03.08.2018 klo 09.00 alkaen, 04.8.2018 klo 06.30 alkaen ja 05.08.2018 klo 7.30 alkaen. Asetarkastukset
suoritetaan ampumaradan tarkastuspaikalla.
Aseet viedään ennen kilpailua aseentarkastuspaikalle. Koulukeskuksen etäisyys ampumaradalle on n. 3 km. Ampumaradantiellä on 30 km/h nopeusrajoitus (tie kapeahko).
Aseiden kuljetus tulee tapahtua voimassaolevien säännöksien mukaisesti (lataamattomana suojuksessa).
Tarkastuksen sujuvoittamiseksi kilpailijoiden toivotaan selvittävän kilpailunumeronsa ennen asetarkastukseen saapumistaan. Aseet tarkastetaan metsästysampumasääntöjen mukaan ja tarkastuksen jälkeen niihin kiinnitetään tarkastustarra. Tarkastuksen jälkeen asetta ei saa säätää eikä muuttaa ennen ampumasuoritusta. Jos useampi kilpailija ampuu
samalla aseella, tulee ase tarkastuttaa ennen jokaista ampumasuoritusta.
Asetarkastuksen jälkeen asetarkastuksen tuomari/toimitsija kuljettaa aseen yhdessä kilpailijan kanssa ampumapaikkaa edeltävään asetelineeseen, josta kilpailija ottaa sen tullessaan ampumaan.
Ammunnan jälkeen ase tuodaan ampumapaikan jälkeiseen asetelineeseen, josta ase luovutetaan kilpailijalle kilpailusuorituksen jälkeen kilpailunumeroa vastaan.
Huom! Asetta tulee kuljettaa kilpailualueella ja tarkastuksessa kilpailusääntöjen
mukaisesti lukko aukaistuna ja aseen piippu ylöspäin suunnattuna!
Kävelyreitti
Kävelyreitti on sijoitettu helpohkoon maastoon. Kilpailureitin pituus on noin 4,5 km.
Lähtöpaikalta ampumapaikalle on matkaa noin 2,5 km. Lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksessa.
Kilpailureitti
Kilpailureitti on sijoitettu helpohkoon maastoon. Kilpailureitin pituus on noin 4,2 km.
Lähtöpaikalta ampumapaikalle on matkaa noin 2,3 km. Lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksessa.
Kilpailussa on lyhennetyt matkat sääntöjen mahdollistamille sarjoille. Näiden maali sijaitsee reitillä noin kilometri ennen
kilpailukeskusta.
Arviointi
Arviointipaikalla toimitsija antaa kilpailijalle arviointikortin, jossa on kilpailijan numero merkitty
valmiiksi. Kilpailijan vastuulla on tarkistaa, että korttiin on merkitty oikea kilpailijan
rintanumeroa vastaava numero. Kilpailija merkitsee arviointikorttiin selkeillä numeroilla
arvioimansa matkat. Numero seitsemän merkitään poikkiviivalla. Kilpailija vastaa itse
mahdollisista tulkintavirheistä.
Arviointi voi olla kilpailusääntöjen mukaan ammunnan jälkeen.
Arviointialueella on kilpailijoiden kesken kommunikointikielto yksilösuorituksen varmistamiseksi. Mittauslaitteiden tai apuvälineiden (mm. puhelin) hallussa pitäminen kilpailureitillä tai kilpailureitiltä poikkeaminen johtaa kilpailusta sulkemiseen.
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Ammunta
Ampumapaikalle tullessaan kilpailija ottaa aseensa ampumapaikkaa edeltävästä asetelineestä ja ampuu toimitsijan
ilmoittamaan tauluun. Ammunnan jälkeen kilpailija jättää aseensa ampumapaikan jälkeiseen asetelineeseen. Ampumapaikalla kävelyalue on merkitty kyltein. Em. alueella juoksemisesta varoitetaan ja rangaistaan kilpailusääntöjen mukaisesti.
Aseen lukko on oltava avattuna kilpailupaikalla ja asetta on kuljetettava piippu ylöspäin.
VIESTIT
Viestijoukkueiden numerot määräytyvät vuoden 2017 SM-kilpailujen viestitulosten mukaan.
Joukkueet ilmoitetaan kilpailutoimistoon 04.08.2018 klo 16.45 mennessä. Ilmoittautumisen
yhteydessä joukkueille luovutetaan kilpailunumerot ja arviointikortit.
Muutokset joukkueisiin on tehtävä viimeistään 1 tunti ennen lähtöä.
Viestin juoksumatka on noin 2,8 km. Jokainen joukkue tarkistuttaa aseensa yhdessä vähintään 1(yksi) tunti ennen lähtöä.
Arviointipaikalla on viestiosuuden mukainen numeroitu arviointipaikka, jossa on kynä. Kilpailijan vastuulla on tarkistaa, että korttiin on merkitty oikea rintanumeroa vastaava joukkueen numero. Kilpailija merkitsee arviointikorttiin
selkeillä numeroilla arvioimansa matkan. Numero seitsemän merkitään poikkiviivalla. Kilpailija vastaa itse mahdollisista tulkintavirheistä.
Arvioinnin jälkeen arviointikortti annetaan paikalla olevalle toimitsijalle. Arviointikorttia ei saa viedä mukanaan.
Ennen ampumapaikkaa on arvioinnin sakkokierrospaikka, jossa kilpailunumeron mukainen
toimitsija näyttää numerokilvellä sekä kertoo suullisesti kilpailijalle juostavien sakkokierrosten
määrän (0 – 5) ja ohjaa kilpailijan mahdolliselle sakkokierrokselle.
Ampumapaikalla kilpailijan tulee valita joukkueen kilpailunumeron mukainen ampumapaikka ja
ampua joukkueen kilpailunumeron mukaiseen tauluun. Taulun vieressä on näyttölaite, jolla
jokainen osuma näytetään.
Ampumapaikan jälkeen on ammunnan sakkokierrospaikka, jossa kilpailunumeron mukainen
toimitsija näyttää numerokilvellä sekä kertoo suullisesti kilpailijalle juostavien sakkokierrosten
määrän (0 – 5) ja ohjaa kilpailijan mahdolliselle sakkokierrokselle.
Näyttölaitteessa osoitettu osumamäärä on epävirallinen, joten osumien määrä saattaa muuttua
tarkastuksen jälkeen. Kilpailijan tulee noudattaa ammunnan sakkokierrostuomarin ohjeita ja
juosta tuomarin ohjeiden mukainen määrä mahdollisia sakkokierroksia.
HUOLTO
Kilpailijoiden käytettävissä on koulukeskuksella sijaitsevat saunat ja pesutilat.
KISARAVINTOLA
Kisaravintola sijaitsee Vesannon seurakuntatalolla, Terveystie 5.
Kisaravintolasta on mahdollisuus ostaa lämmintä ruokaa edulliseen kisahintaan.
Erityisruokavaliotarpeista pyydämme ilmoittamaan etukäteen ruokahuollon vastaavalle, p. 040 738 5786.

6 (7)

Kisaravintola on avoinna
perjantai 03.08.
lauantai 04.08.
sunnuntai 05.08

klo 13.00 – 19.00 (lämmin ruoka 13 - 18)
klo 7.00 – 16.30 (aamiainen 7.00 - 9 ja lämmin ruoka 11 – 16.00)
klo 7.30 – 16.00 (aamiainen 7.30 - 9 ja lämmin ruoka 11 – 15.30)

KISAKAHVILA
Kilpailukeskuksessa sijaitsevasta kisakahvilasta on mahdollisuus ostaa kahvia, sämpylöitä, kahvileipää ja muita virvokkeita edulliseen kisahintaan.
Erityisruokavaliotarpeista pyydämme ilmoittamaan etukäteen ruokahuollon vastaavalle, p. 040 738 5786.
Kisakahvila on avoinna
torstai 02.08.
perjantai 03.08.
lauantai 04.08.
sunnuntai 05.08

klo 12.00 – 18.00
klo 11.00 – 19.00
klo 07.00 – 17.00
klo 07.00 – 16.00

Kilpailukeskuksen ulkoalueella on grillimakkaran myyntipiste.
MAJOITTUMINEN
Tietoja majoitusmahdollisuuksista löytyy kilpailujen Internetsivuilta osoitteesta
hirvenjuoksunsm.yhdistysavain.fi
Majoituspäällikkö Mauno Huttunen vastaa mielellään kysymyksiin sekä antaa tarvittaessa lisätietoja puh.0400 509
748, mauno.huttunen@pp1.inet.fi
PYSÄKÖINTI
Piireille on varattu yksi henkilöautopaikka kilpailukeskuksessa (ei sähköpistokepaikkoja). Kilpailijat
ohjataan järjestäjien toimesta heille varatuille alueille kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Liikenteenohjaajien määräyksiä on ehdottomasti noudatettava!
Pysäköintimaksut:
henkilöauto
linja-auto
asuntoauto/-vaunu

15,00 €
25,00 €
25,00 €

PALKINNOT
Kävelysarjojen palkintoina jaetaan muisto- ja esinepalkintoja sarjoissa 5 parhaalle.
Kaikkien kävelysarjojen kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan Tracker-koiratutka.
Hirvenjuoksun + hirvikävelyn parhaan yhteistuloksen saaneelle kilpailijalle (ei tukiampuja) jaetaan kunniapalkintona
Sakon lahjoittama kivääri. Ase luovutetaan Eräkontin kautta hankintalupaa vastaan.
Kiertopalkinnot on luovutettava kilpailutoimistoon kiillotettuina ja kaiverrettuina 04.08.2018 klo 12.00 mennessä.
Sarjoissa M, M 50, M 60 ja M 70 jaetaan muisto- ja esinepalkintoja 7 parhaalle ja muissa sarjoissa 4 parhaalle, kuitenkin enintään 50 % sarjaan osallistuneiden määrästä.
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SM-kilpailujen arvokkuus edellyttää, että kilpailijat ovat henkilökohtaisesti noutamassa palkintonsa. Järjestäjät eivät
toimita palkintoja jälkikäteen kilpailijoille.

