
SEKAVIESTISTÄ MM-KISALAJI JA MUUTA ASIAA

IBU:N kongressissa syyskuun lopulla Varnassa tuli kilpailusääntöihin muutamia muutoksia. Uusina
kilpailulajeina tulivat mukaan sekaviesti ja supersprint. Sekaviestissä maailmanmestaruus ratkaistaan
maailman cupin yhteydessä Khanty-Mansiyskissa 17.20.3.2005. Tässä lajissa on kaksi mies ja kaksi
naishiihtäjää. Kilpailussa käytetään kahden kilometrin lenkkiä ja hiihtomatka on yhteensä kuusi kilometriä.
Yhteensä mukaan kelpuutetaan 30 joukkuetta. Maapisteiden viisi parasta saavat asettaa kaksi joukkuetta.

Supersprintin säännöt ovat tässä vaiheessa suuntaa antavat ja niitä on mahdollisuus soveltaa. Tällä
hetkellä ideana on se, että alkukilpailun jälkeen on suoraan loppukilpailu, jossa voi olla peräti 30 kilpailijaa.
Lenkkinä miehillä on 1,2 km ja naisilla 0,8 km. Karsintakilpailussa on lähtö 15 sekunnin väliajoin ja
ampumapaikkoja on kaksi. Ammunnassa on saatava osumat viidellä lippaassa olevalla patruunalla ja
tarvittaessa kolmella varapatruunalla. Mikäli kilpailija ei saa osumia kaikkiin tauluihin, hänet liputetaan
kisasta ulos. Loppukilpailussa on neljä ampumapaikkaa. tätä kilpailumuotoa on useana vuotena kehitetty
Kontiolahdella ja tänä vuonna kilpaillaan supersprintissä 12.12. Jatkokehittelyssä tulee kokeilla välieriä ja
löytää optimaalinen määrä kilpailijoita välieriin ja loppukilpailuun.

Viestissä ja yhteislähdössä pitää olla vähintään olla 10 latua rinnakkain. Latujen väli keskeltä keskelle
minimi on 1,2 metriä. Lähtölatujen pituus on vähintään 35 metriä ja tämän jälkeen suoraa osuutta 100
metriä.  Viestissä varapatruunoita ei saa ladata lippaasta, kuten ei ennenkään. Varapatruunat voi esimerkiksi
asettaa aseen tukkiin ja ladata ne sieltä yksitellen  tai asettaa matolle tai kuppiin kuten aikaisemminkin.

Aseen käyttöön liittyvästä turvallisuudesta vastaa yksinomaan kilpailija. Ammunnan aikana aseen
piippu on oltava ampumapaikan etureunan tasalla. Jokaisen harjoituksen tai kohdistuksen päätteeksi
kilpailijan täytyy tehdä turvallisuustarkastus ennen kuin hän lähtee ampumapaikalta. Tämä tarkoittaa lukon
avaamista, lippaan poistamista patruunapesästä ja sen siirtämistä lipaskasettiin. Aseen piippu pitää olla
tällöin suunnattu tauluun tai ylös. Maalissa kilpailijan pitää olla pystyssä aseen tarkastuksen aikana.
Lähdössä voidaan tarkastaa, että lippaassa ei ole kuutta patruunaa.

Joukkueiden johto ja huoltohenkilöstöä voi olla neljän kilpailijan joukkueessa neljä ja siitä ylöspäin
kilpailijoiden määrä.

Ampumajuoksussa sakkoringin pituus on 70 metriä ja henkilökohtaisessa kilpailussa ohilaukauksen
lisäaika on 30 sekuntia.

IBU:n teknisen komitean valinnan tekee edelleen kongressi. Vaihtoehtona oli, että valitsija olisi IBU:n
hallitus. Tämä vaihtoehto ei mennyt äänestyksessä läpi.
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