Nuorten sarjojen 25m ja 50m
pistoolilajien SM-kilpailu sekä
avoin alueellinen Elokisa
01.-02.08.2020 Karstula
Karstulan seudun Metsästys- ja ampumaseura sekä SAL:n pistoolijaosto toivottavat nuoret sekä
myös varttuneemmat pistooliampujat tervetulleiksi Karstulaan! Alle 20-vuotiaiden nuorten sarjojen
25m ja 50m pistoolilajien SM-kilpailujen yhteydessä ammutaan samoissa lajeissa sekä lisäksi
isopistoolissa myös avoin alueellinen kilpailu, Elokisa, sarjoissa M, N ja M50.

Kilpailuorganisaatio:
Kilpailunjohtaja ja tiedotusvastaava: Marko Talvitie, marko.talvitie@gmail.com, 040 5457548
Tekninen asiantuntija: Antti Pahalahti, antti.pahalahti@gmail.com, 044 0604443
Ammunnanjohtaja: Teemu Lahti, teemu.lahti.finland@gmail.com, 050 328 0431
Jury: pj.-Jussi Ahomäki HSA, Paula Viitasaari PAS, Vesa Kemppi KSA
Vetoomusjury: pj.-Juhani Öhman TiA, Ville Leskinen LAS, Juhani Forsman TSA
Kilpailun turvallisuusvastaava: Otto Salminen
Kilpailun ratavastaavat: Johanna Poikola (25m rata) ja Jere Karjalainen (50m rata)
Ampumaradan majan ruokailuvastaava ja ensiapuvastaava: Pia Nuolikoski

Ohjeita kilpailijoille:
• Kilpailussa noudatetaan Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita
sekä pistoolin lajisääntöjä ja kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.
• Lisäksi sovelletaan viranomaisten ja Suomen Ampumaurheiluliiton antamia määräyksiä, ohjeita ja
suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi:
• Tule radalle vain täysin terveenä!
• Huolehdi käsihygieniastasi ja turvaväleistä kilpailun aikana.
• Käsienpesumahdollisuus on kaikissa wc-tiloissa ja käsidesiä on käytettävissä wc-tiloissa,
kahviossa sekä ampumaradalla.
• Karstulan ampumaradalla on riittävästi tilaa ja yleisesti radalla liikkumiseen ei ole asetettu
rajoituksia kilpailijoiden, huoltajien, toimitsijoiden suhteen.
• Ampumaradan majalla henkilöstö huolehtii käsihygieniastaan ja turvaväleistä tarjoten kaikille
turvallisen kahvittelu- ja lounasmahdollisuuden.
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Ilmoittautuminen:
• Urheilijoiden ilmoittautuminen tapahtuu kilpailupaikoilla vähintään 30 min. ennen ilmoitettua erän
alkamisaikaa. Jos edellisen erän ammunta on yhä käynnissä, niin ilmoittautuminen ja
kilpailulisenssin sekä nuorten SM-kilpailun osalta voimassa olevan pistoolilajien tuomarikortin
tarkistaminen tapahtuu ampumapaikoilla heti kun ammunnan johtaja on antanut urheilijoille luvan
saapua ampumapaikoilleen.
• Kilpailulisenssi ja tuomarikortti (nuorten SM) esitetään vain ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta
ja muiden kilpailujen osalta riittää kun urheilija saapuu omalle ampumapaikalleen ennen kyseisen
kilpailun valmistautumisajan alkamista.
• Nuorten SM-kilpailuun on ilmoitettu vain yksi joukkue eikä erillistä joukkueen vahvistamisilmoitusta
siksi vaadita.
• Jälki-ilmoittautuminen sekä nuorten SM-kilpailuun että Elokisaan on mahdollista ilman lisämaksua
kilpailupaikoilla (Johanna Poikolalle) viimeistään 45 min. ennen ilmoitettua erän alkamisaikaa.

Ase- ja varustetarkastus:
• Urheilijoiden aseiden ja varusteiden omatoiminen ennakkotarkastus on mahdollista kilpailupäivinä
ampumaradoilla.
• Kilpailun aikana jury arpoo sääntöjen mukaisesti urheilijoita ase- ja varustetarkastukseen jokaisesta
erästä. Tarkastukseen arvottujen urheilijoiden ase ja kaikki varusteet tarkastetaan, samoin kuin
mahdollisten uusien Suomen ennätysten tehneiden urheilijoiden varusteet.
• Nuorten SM-kilpailujen finaaleihin osallistuvien urheilijoiden varusteet tarkastetaan finaaliin
ilmoittautumisen yhteydessä ampumaradoilla.

Virallinen ilmoitustaulu ja tulokset:
25m lajien eräkohtaiset tulokset julkaistaan 25m ampumaradalla ammunnan johtajan takana olevalla
seinällä heti niiden valmistuttua. 50m pistoolin tulokset julkaistaan ampumaradan majan sisällä
olevalla ilmoitustaululla heti niiden valmistuttua. Kaikki ohjeistukset sekä tulokset ovat nähtävissä
virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee ampumaradan sisääntulotien vasemmalla eli 25m
pistooliratojen puolella ennen pysäköintialuetta (huoltorakennuksen vieressä). Finaalien tulokset
ovat lopullisia eikä niistä ole finaalin päättymisen jälkeen mahdollisuutta tehdä vastalauseita.

Finaalit:
• Finaalit järjestetään N20-sarjan 25m pistoolissa (kolme urheilijaa on ilmoittautunut ja kaikki
pääsevät finaaliin, lisäksi myös kolme N-sarjaan ilmoittautunutta voivat halutessaan osallistua
finaaliin harjoitusmielessä) sekä M20-sarjan olympiapistoolissa (yksi urheilija on ilmoittautunut M20sarjaan ja myös kaksi M18-sarjaan ilmoittautunutta voivat halutessaan osallistua finaaliin
harjoitusmielessä).
• Finaaliin ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään 30 min. ennen ilmoitettua finaalin alkamisaikaa
ampumaradalla. Finalistilla tulee olla kaikki tarvittavat varusteet mukanaan ilmoittautuessaan
finaaliin.

sivu 2 / 3

Palkintojenjaot:
• Palkintojenjaot suoritetaan n. 30 min lajien päättymisten jälkeen (elleivät palkittavat urheilijat kilpaile
toisessa lajissa heti seuraavassa erässä) lipputankojen edessä olevilla palkintopalleilla. Nuorten SMkilpailussa jokaisen lajin ja sarjan kolme parasta palkitaan SM-mitaleilla ja voittaja Suomen mestari
-merkillä. Elokisassa jokaisen lajin ja sarjan kolme parasta palkitaan käyttöesinepalkinnoilla.

Opastus kilpailupaikalle:
Karstulan ampumarata sijaitsee noin 1,5 km Karstulan keskustasta, osoite: Päällinjärventie 22.

Pysäköinti:
• Ampumaradan alueelta löytyy hyvin pysäköintitilaa. Asuntoautolla tai -vaunulla saapuvat voivat
majoittua rata-alueelle, kuten ampumaviikonkin aikana. Sähköpaikan hinta on 5 €/vrk ja maksu
suoritetaan ampumaradan majan kahvioon.
• Pysäköithän niin, ettet aiheuta haittaa tai estettä muille radan käyttäjille ja jätä tilaa
pelastusajoneuvojen kululle.

Aseiden ja varusteiden säilytyspaikka:
• Järjestäjä ei ole varannut kilpailupaikalle mahdollisuutta säilyttää valvotusti aseita tai varusteita.

WC-, pukeutumis- ja peseytymistilat:
• Ampumaradan majan WC:t sekä huoltorakennuksen WC- ja suihkutilat ovat kilpailijoiden,
toimitsijoiden sekä rata-alueella majoittuvien käytettävissä.

Kisakahvio:
• Ampumaradan majan kahvio palvelee kilpailijoita kilpailupäivinä 08:30-16. Majalla on mahdollisuus
ruokailla ja kahvitella omakustanteisesti. Ostosten maksamiseen voi käyttää käteistä, mutta
ensisijaisesti toivotaan käytettävän pankkikortin lähimaksua. Tarjolla on voileipiä, makeaa
kahvileipää, kahvia ja virvoitusjuomia sekä rajallinen määrä lounasruokaa kumpanakin
kilpailupäivänä.

Ensiapu:
• Ampumaradan majalla on ensiapupakkaus ja paikalla myös sairaanhoitajan koulutuksen saanut
henkilö. Ampumaradoilla on ensiaputaitoisia henkilöitä paikalla.
• Hätätapauksissa puh. 112
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