
 

 
Lapua Junior Cup kilpailukaudella 2021–2022  
 
Lapua Junior Cup käsittää talvi- ja kesäkauden 2021-2022 kilpailut. Kilpailuista lasketaan yhteispisteet ja 
jaetaan palkinnot oheisten sääntöjen mukaan.  
 
Lapua Junior Cup osakilpailut 2021-2022 
Saloisten Reipas   15.1.2022 
Oulun Hiihtoseura   16.1.2022 
Orimattilan Jymy   22.1.2022 
Orimattilan Jymy   23.1.2022 
Ahveniston Ampumahiihtäjät (SM)  5.2.2022 
Ahveniston Ampumahiihtäjät (SM)  6.2.2022 
Larsmo IF    19.2.2022 
Himangan Urheilijat   20.2.2022 
Mikkelin Hiihtäjät   26.2022 
Mikkelin Hiihtäjät   27.2022 
Oulun Hiihtoseura   26.3.2022 
 
PISTELASKU 
 
Kilpailuissa ovat sarjat N13, M13, N15, M15, N17, M17.  
 
Pisteet lasketaan siten, että sarjan voittaja saa 15p ja seuraavat oheisen taulukon mukaisesti. Kun sarjassa 
on yli 10 kilpailijaa, saavat kaikki sijasta 11 eteenpäin yhden pisteen. 
  

TAULUKKO  
Sijoitus Pisteet 

1 15 
2 12 
3 10 
4 8 
5 7 
6 6 
7 5 
8 4 
9 3 

10 2 
11- 1 



 
N/M  

13 - 17 

 

osanottajia 

(esimerkit) 

5 osallistujaa 13 osallistujaa 

pisteitä 15,12,10,8,7 15,12,10,8,7,6,5,4,3,2,1,1,1 

 
Lapua Junior Cup kokonaispisteet: Kokonaispisteissä huomioidaan järjestettyjen osakilpailujen (talvi + 
kesä) määrä vähennettynä kahdella osakilpailulla. Urheilijoilla huomioidaan henkilökohtaisesti parhaat 
osakilpailupisteet. Kesällä huomioidaan molempien viikonloppujen parempi kilpailu ampumajuoksun SM- 
kilpailuista 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. 
 
Kesäkilpailuissa lasketaan mukaan yhden kansallisen kilpailun pisteet sekä molempien viikonloppujen 
parempi kilpailu ampumajuoksun SM-kilpailuista 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. 
 
LAPUA JUNIOR CUPIN PATRUUNAPALKINNOT 
 
LAPUA Junior Cup kokonaiskilpailusta jaetaan patruunapalkinnot seuraavan taulukon mukaisesti: 
 

Palkinnot patruunaa kpl 1. 2. 3. 

N 15 1000 750 500 

M 15 1000 750 500 

N 17 1000 750 500 

M 17 1000 750 500 

 
Jos kilpailijoilla on sama pistemäärä, palkintopatruunoiden lukumäärä näiltä sijoilta lasketaan yhteen ja 
tasataan urheilijoiden kesken.  
 
Patruunapalkinnot nolla-ammunnoista 
 
Patruunapalkintoja jaetaan lisäksi cupin kansallisissa osakilpailuissa (ei SM-kilpailut). Kustakin nolla-
ammunnasta saa kilpailija 50 patruunaa riippumatta sijoituksesta kilpailussa. Patruunapalkinnot koskevat 
alle 13-, 15- ja 17-vuotiaiden sarjoja. Ammunnat on suoritettava kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
 
Patruunapalkintojen jakaminen tapahtuu kootusti koko kauden osalta SAhL:n syysliittokokouksen 
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. 
  
 
 
 
 
Ohjeita järjestäjälle: 

- Kilpailun järjestäjän on tiedotettava sarjojen M/N13, M/N15 sekä M/N17 kilpailuista 
ensisijaisesti Lapua Cup nimellä. Kansallinen ampumahiihtokilpailu nimikettä voi käyttää 
toissijaisena nimityksenä yhdessä Lapua Cupin kanssa. Lapua Cupin logo nimi on oltava näkyvissä 
seuran nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, kun on kyse kilpailun viestinnästä. Lapua Cup on 
oltava kilpailunjärjestäjän tapahtumaluettelossa seuran nettisivuilla 

- Lapua mainokset tulee olla kilpailupaikalla näkyvillä palkintojenjakopaikalla sekä muualla 
alueella, jossa näkyvyys maksimoidaan. 

- Järjestäjän tulee tuottaa aktiivista viestintää tapahtumasta sosiaaliseen mediaan ja nettisivuilleen 
koko tapahtuman ajan. Lapua Cup tulee olla näkyvästi esillä kaikessa tapahtumaviestinnässä. 

- Järjestävän seuran on julkaistava päivitetty lista kotisivuillaan Lapua Cupin kokonaispistetilanteesta 
heti kilpailujen jälkeen. Viralliset tuloslistat ja päivitetty Lapua Cup kokonaispistetilanne toimitetaan 
Suomen Ampumahiihtoliitolle heti listojen valmistuttua.  
 


