LAPUA-CUP kesäkilpailu 4.7.2009 Vuokatissa
KILPAILUOHJEET
KILPAILUTOIMISTO
Kilpailutoimisto on avoinna klo 11.30 alkaen ampumaradan huoltorakennuksessa.
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•
•
•
•

•
•

ampumapaikat näkyvät eräluettelossa
kilpailu ammutaan ampumahiihto / -juoksuvarustuksessa (ammunnan johtaja tarkkailee varustusta)
patruunat ladataan käsin 1 kerrallaan (ei lippaasta mutta tyhjä lipas saa olla paikoillaan)
kilpailutauluna käytetään pienoiskivääritaulua (numerotaulu)
kohdistuslaukauksia on käytössä 10 ls / ampuma-asento ja ne ammutaan yhteen tauluun (koetaulu
merkitty mustalla yläkulmalla)
kilpalaukauksia ammutaan makuulta 5 ls / taulu ja pystystä 10 ls / taulu
makuu- ja pystyammunnan välissä vaihdetaan taulut (eräluettelossa ammunnan alkamisajat)
ampuma-aika on 30 min, joka sisältää koelaukaukset
kilpailija saa käyttää osumien tarkastamiseen kaukoputkea koko kilpailun ajan
13- ja 15-vuotiaiden sarjoissa huoltaja saa avustaa kertomalla tai näyttämällä osumat taulussa ja
tarvittavien siirtojen määrät (ei kuitenkaan saa tehdä siirtoja vaan kilpailija siirtää itse tähtäimiä)
kun ammunta on suoritettu ampuja siirtyy pois omalta ampumapaikaltaan jättäen aseen ja muut
varusteet paikoilleen. Kun ammunnan johtaja antaa luvan saa aseen ja varusteet hakea pois
ampumapaikalta
tulos on makuuammunnan pisteet sarjoissa 13 v – 15 sekä makuu- ja pystyammunnan yhteistulos
sarjoissa 17 v - 19 v.
lisäys / tarkennus sääntöihin; ”mikäli taulussa on enemmän osumia kuin siihen saa ampua (makuu
max 5 ls / taulu ja pysty max 10 ls / taulu), vähennetään sama määrä parhaita osumia. Mikäli
kilpailija ampuu enemmän kuin 10 koelaukausta / ampuma-asento, vähennetään lopputuloksesta
jokaista ylimääräistä koelaukausta kohden 5 pistettä.

AMPUMAJUOKSU (takaa-ajokilpailu)
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot jaetaan kilpailutoimistosta lähtöluetteloiden valmistuttua.
ASEIDEN KOHDISTUS
Ei erillistä kohdistusta ennen ampumajuoksua.
LÄHTÖ
Lähtö suoritetaan sarjoittain takaa-ajolähtönä siten, että kouluammunnan paras lähtee ensimmäisenä
ja muut sääntöjen mukaisin aikaeroin perään. Lähtöpaikalla on oltava 5 min ennen lähtöaikaa.
Alustava lähtöaikataulu:
N 13
klo 15.45
numerot 1 – 10
M 13
klo 15.45
numerot 11 - 20
N 15
klo 16.10
numerot 21 - 30
M 15
klo 16.10
numerot 31 - 50
N 17, N 19 klo 16.40
numerot 51 – 60 ja 61 - 65
M 17, M 19 klo 16.40
numerot 71 – 90 ja 91 - 95
Jokainen sarja lähtee omasta lähtöportistaan vaikka lähtöaika on sama useammalla sarjalla.

AMMUNTA
Kaikki sarjat koko kilpailun ajan samaa ampumapaikkaa. Ase ja tuki (13 v) pidetään matolla koko
kilpailun ajan. Ampumapaikan numero näkyy lähtöluettelosta.
SAKKO
Jokainen ohilaukaus aiheuttaa 70 m:n sakkokierroksen, jotka on suoritettava välittömästi
ammunnan jälkeen.
JUOKSURADAT
Käytettävät juoksuradat on merkitty maastoon ja ne on kierrettävä sarjoittain seuraavassa
järjestyksessä:
N13 / M13 (M+M)
1 km+0,5 km+0,5 km = 2 km
N15 / M15 (M+M+M) 1 km+1 km+0,5 km+ 0,5 km = 3 km
N17 / M 17 (M+M+P) 1 km+1 km+1 km+ 1 km = 4 km
N19 / M 19 (M+M+P+P) 1 km+1 km+1 km+ 1 km+ 1 km = 5 km
Kartta radoista ja ampumapaikan järjestelyistä huoltorakennuksen seinällä.
MAALI
Maaliintulon jälkeen kilpailijat ovat pysyvät tulojärjestyksessä jonossa siihen asti kun annetaan lupa
lähteä. Kilpailunumerot on luovutettava maalissa.
KESKEYTTÄNEET
Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa, jossa luovuttavat kilpailunumeronsa toimitsijoille.
TULOKSET
Valmiit tulokset tulevat huoltorakennuksen ulkoseinällä olevalle tulostaululle.
Vastalauseaika on 15 min ja ne jätettävä kirjallisena kilpailutoimistoon.
PALKINNOT
Kaikissa sarjoissa palkitaan 3 parasta kilpailijaa. Lisäksi jokaisesta nolla-ammunnasta saa 100
patruunaa, jotka jaetaan palkintojenjaon yhteydessä.
Palkintojen jako alkaa klo 21.00 Urheiluopiston jalkapallokentällä.
TERVETULOA !
Ampumahiihtoliiton valmentajat

