Perinteinen Lapua Junior Cup kilpaillaan myös kilpailukaudella 2013–2014.
Lapua Cupissa ovat mukana sarjat 13-, 15- ja 17- vuotta.

PISTELASKU
Kilpailuissa ovat sarjat N13, M13, N15, M15, N17, M17.
Pisteet lasketaan siten, että sarjan viimeiseksi sijoittunut kilpailija saa 1 pisteen ja siitä seuraavat pisteen
enemmän sijoituksen mukaan. Kolmas saa 2 pistettä enemmän kuin neljäs, toinen 2 pistettä enemmän kuin
kolmas ja voittaja 3 pistettä enemmän kuin toinen.

N/M
13 - 17

osanottajia
(esimerkit)

5 osallistujaa

10 osallistujaa

pisteitä

9,6,4,2,1

14,11,9,7,6,5,4,3,2,1

Pisteet lasketaan talvella kahdeksasta parhaasta kilpailusta tai mikäli osakilpailuja joudutaan perumaan,
otetaan huomioon järjestettyjen osakilpailujen määrä vähennettynä kahdella
(esimerkki: jos osakilpailuja järjestetään yhteensä 7 kpl, lasketaan pisteet viidestä parhaasta kilpailusta).
Kesäkilpailuissa lasketaan mukaan yhdistelmäkilpailun (Tuusula) pisteet sekä parempi kilpailu
ampumajuoksun ja rulla-ampumahiihdon SM-kilpailuista (13-sarjaan ei lasketa rulla-ampumahiihtoa).
SM-kilpailuissa pisteet lasketaan siten, että 14- ja 15-sarjojen sekä 16- ja 17-sarjojen tulokset yhdistetään ja
pisteet lasketaan yhdistetyistä tuloksista.
CUP-PATRUUNA PALKINNOT
LAPUA Junior-cup kokonaiskilpailusta jaetaan patruunapalkinnot seuraavan taulukon mukaisesti:
Palkinnot patruunaa kpl
N 15
M 15
N 17
M 17

1.
1000
1000
1000
1000

2.
750
750
750
750

3.
500
500
500
500

Jos kilpailijoilla on sama pistemäärä, palkintopatruunoiden lukumäärä näiltä sijoilta lasketaan yhteen ja
tasataan urheilijoiden kesken. Kaikki palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen.
Patruunapalkinnot nolla-ammunnoista
Patruunapalkintoja jaetaan lisäksi cupin kansallisissa osakilpailuissa (ei SM-kilpailut). Kustakin nollaammunnasta saa kilpailija 50 patruunaa riippumatta sijoituksesta kilpailussa. Patruunapalkinnot koskevat alle
13-, 15- ja 17-vuotiaiden sarjoja. Ammunnat on suoritettava kansallisten sääntöjen mukaisesti.

Patruunoiden jakaminen tapahtuu kootusti koko kauden osalta ampumajuoksun SM-kilpailuiden yhteydessä.
Patruunapalkinnot sarjojen parhaille nolla-ampujille
Lisäksi patruunapalkinnoin palkitaan eniten nolla-ammuntoja koko kauden aikana tehnyt paras tyttö TAI
poika 13-, 15- ja 17-vuotiaiden sarjoissa. Jokaiselle voittajalle annetaan 500 patruunaa.
Mikäli nolla-ammuntojen määrä on yhdessä sarjassa sama, jakavat voittajat patruunamäärän tasan.
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4.1.2014
5.1.2014
18.1.2014
25.-26.1.2014
1.2.2014
2.2.2014
8.2.2014
9.3.2014
29.3.2014
Kesäkilpailut
3.8.2014
8. - 10.8.2014
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Kansalliset
Kansalliset
Kansalliset
SM-kilpailut
Kansalliset
Kansalliset
Kansalliset
Kansalliset
SM-kilpailut

Kangasniemi
Iisvesi
Oulu
Kontiolahti
Ähtäri
Seinäjoki
Saloinen
Larsmo
Ahvenisto

(pika)
(pika)

Kansalliset
SM-kilpailut
SM-RAH

Tuusula
Oulu
Jurva

(sprintti ja formula)
(ampumajuoksut)

(normaali ja yhteislähtö)
(pika)
(yhteislähtö)
(pika)
(normaalimatka)
(pika)

