
 

 
 
 
LAPUA-CUP KESÄKILPAILUN SÄÄNNÖT (yhdistelmä; koulua mmunta ja 
ampumajuoksun takaa-ajokilpailu) 
(päivitetty 1.5.2010) 

 
1. YLEISTÄ 
 
Kilpailu järjestetään Vuokatissa ampumahiihtokarnevaalien ensimmäisenä päivänä tai 
kilpailutoimintavaliokunnan määrittämässä paikassa muuna ajankohtana. Kilpailu pidetään 
vuosittain heinä-elokuun aikana. 
Kilpailuissa noudatetaan IBU:n ja SAHL:n kilpailusääntöjä sekä näiden sääntöjen määräämiä 
tarkennuksia. 
Osallistumismaksu kilpailuun on sama kuin kansallisen kilpailun osallistumismaksu. 
 
2. KOULUAMMUNTA 
 
2.1 Sarjat ja laukausmäärät: 
 
N / M 11 M 20 ls (ei Lapua-cup sarja) 
N / M 13 M 20 ls 
N / M 15 M 20 ls 
N / M 17 M 20 ls ja P 20 ls 
 
2.2 Ammunnan toteutus 
 

• kilpailu ammutaan ampumahiihto / -juoksuvarustuksessa.  
• patruunat ladataan käsin 1 kerrallaan (ei lippaasta) 
• kilpailutauluna käytetään pienoiskivääritaulua (numerotaulu) 
• kohdistuslaukauksia on käytössä 10 ls / ampuma-asento ja ne ammutaan yhteen tauluun 

(mustalla yläkulmalla merkitty koetaulu) 
• kilpalaukauksia ammutaan makuulta 5 ls / taulu ja pystystä 10 ls / taulu 
• mikäli taulussa on enemmän osumia kuin siihen saa ampua (makuu maksimi 5 ls / taulu ja 

pysty maksimi 10 ls / taulu), vähennetään sama määrä parhaita osumia. Mikäli kilpailija 
ampuu enemmän kuin 10 koelaukausta / ampuma-asento, vähennetään lopputuloksesta 
jokaista ylimääräistä koelaukausta kohden 3 pistettä 

• ampuma-aika on 20 min / ampuma-asento, joka sisältää koelaukaukset 
• makuu- ja pystyammunnan välissä vaihdetaan taulut 
• kilpailija saa itse käyttää osumien tarkastamiseen kaukoputkea koko kilpailun ajan 
• 11- 15-vuotiaiden sarjoissa huoltaja saa avustaa kertomalla / näyttämällä osumat taulussa ja 

tarvittavien siirtojen määrät (ei kuitenkaan saa tehdä siirtoja vaan kilpailija siirtää itse 
tähtäimiä). Huoltajan on kuitenkin pysyttävä heille määritetyllä alueella. 

• tulos on makuuammunnan pisteet sarjoissa 11 – 15-vuotiaiden ja makuu- ja pystyammunnan 
yhteistulos 17-vuotiaiden sarjassa. 



3. AMPUMAJUOKSU 
 
3.1 Ampumajuoksun toteutus 

• kilpailu suoritetaan takaa-ajokilpailuna sääntöjen mukaisilla matkoilla ja ammunnoilla 
• lähtöjärjestys muodostuu kouluammuntakilpailun perusteella 
• kouluammunnan voittaja lähtee ensimmäisenä ja muut aikaerojen perusteella siten, että 

kouluammunnan tuloksissa 1 taulupiste on 3 sekuntia lähtöerona(esim. 10 pistettä on 30 s, 
20 pistettä on 60 s jne.) 

• kilpailu toteutetaan sarjoittain siten, että useampi sarja voi lähteä samanaikaisesti (huom.! 
ampumapaikkojen määrä) 

• aseet ovat koko kilpailun ajan ampumapaikoilla lähtöjärjestyksen mukaisesti  
(HUOM! ampumapaikkojen / kilpailijoiden määrä voi muuttaa menettelyä) 

 
4. KILPAILUN LOPPUTULOS 
 
Kilpailun voittaja sarjoittain on se kilpailija, joka tulee ensimmäisenä maaliin 
ampumajuoksukilpailusta. Lapua-cup pisteet jaetaan lopputulosten perusteella. 
HUOM! 
N / M 11- ja N / M 19-sarjoissa ei jaeta Lapua-cup pisteitä. 


