HIRVENHIIHTO SM 2018 KILPAILUOHJE
HIRVENHIIHDON SM-KILPAILUT 2018 SÄÄNNÖT
Kilpailuissa noudatetaan SML:n METSÄSTYSAMPUMASÄÄNNÖT 2017 – voimassa
olevia sääntöjä. Lisäksi tehdyt sääntötarkennukset ja täydennykset 7.11.2017 mukaan
lukien. Nämä tarkennukset löytyvät osoitteesta smlkilpailut.fi.
ILMOITTAUTUMINEN
Piirien toiminnanjohtajat ilmoittavat kilpailijat piireittäin kilpailuun suoraan hirviurheilu.compalvelun kautta sekä sähköpostiosoitteeseen hirvenhiihtosm2018@gmail.com viimeistään
26.2.2018 klo 20.00 mennessä.
Hirvenhiihtelysarjat S13, N, M,H1 ja H2.
OSANOTTOMAKSUT
Henkilökohtainen 27 €/ kilpailija
S13, S15, S17, S20 22 €/ kilpailija
Naisten viesti 50 €/ joukkue
Miesten viesti 50 €/ joukkue
Osanottomaksut maksetaan tilille; IBAN FI93 5533 0020 0083 68
Tilisiirtoon on merkittävä maksavan piirin nimi ja teksti "Osanottomaksu HIRVENHIIHTO
SM-2018”Suoritukset on oltava tilillä viimeistään 1.3.2018.
KILPAILUKESKUS JA PYSÄKÖINTI
Kilpailukeskus sijaitsee Ylitornion Pessalompolossa. Kilpailijat opastetaan kisa-alueelle
Raanujärventien ja Aavasaksan tien suunnasta.
Piireille on varattu yksi maksuton henkilöautopaikka kilpailukeskuksessa.
Kilpailijat ohjataan järjestäjien toimesta heille varatuille pysäköintialueille. Liikenteen
ohjaajien määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.
Matkailuautoille ja asuntovaunuille on varattu omat pysäköintialueet.
Muualle kuin merkityille paikoille EI SAA PYSÄKÖIDÄ.
Pysäköintimaksut:
Henkilöautot 5€/ päivä ja15 €/ koko kilpailujen ajan, parkkilippu ostetaan pysäköinnin
valvojalta tai kisakansliasta. Pysäköintialueella ei ole mahdollisuutta sähköön.
Matkailuautoille ja asuntovaunuille on varattu omat pysäköintialueet, pysäköintimaksu
asuntoautot ja -vaunut 10 € / vrk ja 30 € / kisaviikonloppu. sähköpaikat rajoitetusti (noin 30
paikkaa) 5€/vrk ja 15€/kisaviikonloppu.
Majoituksia voi varata Ylitornion, Pellon ja Rovaniemen majoituspalveluja tarjoavilta. Jupon
erällä ei ole majoituksesta yhteistyösopimuksia majoitusliikkeiden kanssa.
KISAKANSLIA JA RUOKAILUT

Kilpailujen kotisivut tai linkki sivuille löytyvät osoitteesta http://www.juponera.info/
kilpailun sähköpostiosoite on hirvenhiihtosm2018@gmail.com johon voi tehdä tiedustelut.
Kisakanslia on avoinna
to 8.3.2017 klo 12.00 - 18.00
pe 9.3. klo 7.30 - 20.00
la 10.3. klo 7.30 - 19.00
su 11.3. klo 7.00 - 15.00
Huomio käteismaksut
Kisakansliassa ei ole pankkikortin käyttö mahdollisuutta.
Kisa-alueella palvelee kilpailijoita ja yleisöä kisaravintola, josta saa mm. ruokaa, kahvia ja
virvokkeita.
Avoinna pe 9.3. klo 9 - 18, la 10.3. klo 9 - 18, su 11.3. klo 9 – 15
KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumerot luovutetaan kilpailijalle tai hänen edustajalleen kisakansliasta.
Numerot on noudettava viimeistään tuntia ennen lähtöaikaa.
Palauttamattomasta numerosta veloitetaan 20 €.
KOHDISTUSAMMUNTA JA LATUIHIN TUTUSTUMINEN
Etäisyysmittarin käyttö ehdottomasti kielletty.
Kilpaladut suljetaan torstaina klo 18.00.
Kohdistusammunta ja latuihin tutustuminen on luvallista torstaina 8.3.2018
klo 12.00 -18.00.
Kohdistusammuntavuoroja myydään kisakansliasta (5 €/ sarja.)
Kilpailujen aikana ladulle pääsevät vain kilpailijat suoritukseensa.
Verryttely tapahtuu siihen varatulla ladulla.
Jos kilpailijoita tavataan ladulta niiden ollessa suljettuna, seuraa siitä kilpailusta
poissulkeminen.
ARVIOINTI
Arviointi tapahtuu arviointipaikalla annettavaan korttiin. Kortti luovutetaan arvioinnin
jälkeen toimitsijalle arviointipaikalla. Tällöin arviointi on lopullinen.
HUOLTO JA KISOJEN SEURAAMINEN
Suksihuolto on mahdollista järjestäjän osoittamassa tilassa.
Maalialueella on mahdollisuus seurata kilpailuja. Katsojien on pysyttävä merkityillä alueilla.
PALKINNOT
Suomenmestaruuskilpailujen taso edellyttää, että kilpailijat ovat palkintojenjaossa
noutamassa palkintojaan. Järjestäjät eivät lähetä niitä jälkikäteen kilpailijoille eivätkä
luovuta niitä ennen palkintojen jakoa.
Palkinnot sarjoittain:

S13, N, M, H1 ,H2, 5 kilpailijaa / sarja
S13, S15, S17, S20, N65, M80 4 kilpailijaa / sarja
N, N50 6 kilpailijaa/sarja
M, M50, M60, M70 8 kilpailijaa/ sarja
VIESTI 3 parasta joukkuetta
AIKATAULU
Torstai 8.3.2018
Klo 12.00 - 18.00 Kisakanslia avoinna
Klo 12.00 – 18.00 suorituspaikkoihin tutustuminen
Klo 17.00 Tuomarineuvoston kokous
Klo 18.00 Joukkueen johtajien palaveri
Perjantai 9.3.2018
Klo 10.00 Hirvenhiihto SM 2018 avajaiset
Klo 11.00 Kilpailut alkavat sarjat H1, H2, N, M.
Klo 17.00 palkintojen jako
Lauantai 10.3.2018
Klo 9.00 Kilpailut alkavat sarjat M, M50, S20, M60, N, N50, N65, M70, M80, S17, S15, S13
Klo 17.00 palkintojen jako
Sunnuntai 11.3.2018
Viestit alkavat klo 9.00 M50, välittömästi seuraavana Naisten viesti ja välittömästi lopuksi
Miesten viesti
Palkintojen jako ja päättäjäiset tunti sarjojen valmistumisesta.
HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU
Asetarkastus tyhjällä lippaalla viimeistään 30 min. ennen kilpailijan lähtöaikaa kaikissa
sarjoissa järjestäjän osoittamalla tarkastuspisteellä.
Tarkastettu ase luovutetaan kilpailijalle tarkastuksen jälkeen.
S13 kilpailijat asetuki mukaan tarkastukseen.
Tarkastuksen jälkeen aseen säilytys on urheilijoilla itsellään.
Kisan jälkeen laukaisuvastuksen tarkistus toteutetaan pistokokein.
Ladun pituus on noin 8,0 km. N65, M70, M80, S13 ja S15 sarjassa on lyhennetty latu noin
6,5 km. Hiihtotapa perinteinen.
Ampumapaikalla on selvästi toistettava toimitsijan ilmoittama taulunumero.
AMPUMAPAIKALLA ON ASEEN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVA ERITYISTÄ
VAROVAISUUTTA!
Kilpailijan ase tarkastetaan maalissa.
VIESTI
Viestin lähtö ja maali ovat ampumaradalla. Sakkokierrokset hiihdetään yleisön nähtävissä.
Joukkueet on nimettävä 10.3.2018 klo 19.00 mennessä. Muutokset on ilmoitettava 1 h
ennen viestin lähtöä kisakansliaan.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava joko syntymävuodet tai 60 ja yli olevat
viestinviejät.

Hiihtomatka on noin 4 km.
Ammunta suoritetaan järjestäjän osoittamaan tauluun. Osumat näytetään laikoilla.
Lopullinen tulkkaus määrää mahdolliset sakot.
HIRVENHIIHDON SM 2018 TUOMARINEUVOSTO
Juhani Voutilainen, puheenjohtaja
Veikko Piuva, sihteeri
Timo Minkkinen, jäsen
Juha Haapamäki, jäsen
Hannu Jänkälä, jäsen
Matti Pilssari, jäsen
TERVETULOA !
Veikko Piuva
kilpailujen johtaja

