
 

Ampumasuunnistuksen Suomen mestaruuskilpailut ja maailmancupin 3. ja 4. 

osakilpailu, 15.-16.5.2015 Kauhajoella 

 
Kilpailun yhteydessä järjestetään myös sotilaiden Suomen mestaruuskilpailut ja Sotilasurheiluliiton 

mestaruuskilpailut 

  

Ohjelma 
  

Perjantai 15.5.2015 

 

Henkilökohtainen kilpailu sprinttimatkoilla. 

 

Lähtö minuutin välein, suunnistuslenkki, ammunta makuulta 5 ls, mahdolliset sakkokierrokset, 

suunnistus, ammunta pystystä 5 ls (H/D16 ja H/D14v makuulta), mahdolliset sakkokierrokset ja 

juoksu maaliin. H/D14 sarjat saavat ampua tuelta. 

 

Sarjat: H14 - H70, D14 - D70 

 

Puolustusvoimien mestaruuskilpailussa (henkilökohtainen kilpailu) sarjat varusmiehet, H21, H40, 

H50 ja naiset. 

 

Puolustusvoimien joukkuekilpailuun lasketaan kaksi varusmiestä ja kaksi nopeinta miestä sarjasta 

H21 tai H40. 

 

Kohdistukset klo 16.00-17.20 

Ensimmäinen lähtö alkaen klo 17.30. 

 

Lauantaina 16.5.2015 

 

Henkilökohtainen normaalimatka massalähtönä. 

 

Lähdöt porrastettuna sarjoittain yhteislähtöinä, suunnistuslenkki, ammunta makuulta 10 ls, 

mahdolliset sakkokierrokset, suunnistus, ammunta pystystä 10 ls (H/D16 ja H/D14 makuulta), 

mahdolliset sakkokierrokset ja juoksu maaliin. H/D14 sarjat saavat ampua tuelta. 

 

Sarjat: H14 - H70, D14 - D70 

 

Puolustusvoimien varusmiehet kilpailevat sarjoissa H/D 20 ja H/D 21.  

 

Kohdistukset klo 9.00-10.30  

Ensimmäinen lähtö klo 11.00. 

  

Ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautumiset ensisijaisesti kilpailun verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä 

ilmoittautumiskaavakkeella tai sähköpostilla karhu@karhusuunnistus.fi. Ilmoittautumisten on 

oltava perillä viimeistään sunnuntaina 10.5.2015 kello 24.00. Ilmoittautumisen yhteydessä on 

ilmoitettava sarja, syntymävuosi, Emit-numero, ja vuokra-Emit tarve.  

mailto:karhu@karhusuunnistus.fi


 Osanottomaksut 

 

Sprint-matka 18 € / kilpailija; Normaalimatkan kilpailu 20 € / kilpailija. Maksetaan 

ilmoittautumisten yhteydessä Kauhajoen Karhun suunnistusjaoston tilille FI 93 4730 4020 1136 36. 

Emit-kortin vuokra on 5€, maksulla saa kortin vuokralle molempiin kilpailuihin.   

Vuokrattujen Emit-korttien nouto kilpailutoimistosta perjantaina (5 €/Emit) maksu käteisellä. 

Palauttamattomasta Emit-kortista peritään 70 €. 

 

  

Kilpailijoiden vakuutus 

 
Kilpailija vastaa omasta ampumavakuutuksestaan. Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa 

kilpailijoiden vakuuttamisesta.  

 

Opastus 

 
Kilpailukeskus Sotkan ampumahiihtostadion, Kauhajoki. Opastus kantatie 67:lta Kauhajoen 

Aronkylän kohdalta (Kt 67 ja kt 44 risteys), josta ajoaika 15 min. Kilpailukeskuksen osoite on 

Sotkantientie 230, 61800 Kauhajoki 

 

Majoitusvaihtoehtoja 

 
Majoitusta voi tiedustella mm. seuraavista majoituspaikoista; 

 

www.krouvi.fi      5 km kilpailukeskukseen 

www.helminkortteeri.fi   5 km kilpailukeskukseen    

www.aronkeidas.fi    7 km kilpailukeskukseen 

 

Tiedotus 
 

Kauhajoen Karhun suunnistusjaoston verkkosivut: www.karhusuunnistus.fi 

Minna Rotola-Pukkila, minnarotola@gmail.com, 040-8394005 

 

Tervetuloa! 

Kauhajoen Karhu 
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