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Janakkalan Reserviupseerikerho ry
Janakkalan Reserviläiset ry

KILPAILUOHJE

20.5.2022

ETELÄ-HÄMEEN RESERVIPIIRIEN
AMPUMASUUNNISTUS JANAKKALASSA 24.5.2022
1.Kilpailun aika, paikka ja opastus
Kilpailut ovat tiistaina 24.5.2022 alkaen klo 15:30.
Kilpailukeskus sijaitsee Tervakosken ampumaradalla (osoite: Ampumaradantie,
12400 Janakkala). Opastus Tietyntien alusta.
2. Kilpailun säännöt
Kilpailussa noudatetaan ensisijaisesti Etelä-Hämeen reservipiirien
mestaruuskilpailujen yleissääntöjä, lajisääntöjä ja kilpailun järjestelyohjeita sekä
soveltuvin osin RESUL:n sääntöjä.
Ennakkotutustuminen suunnistusmaastoon ja kartanlukualueeseen ennen kilpailun
alkua on kielletty.
Jokainen kilpailee omalla vastuullaan! Järjestäjä ei ole ottanut vakuutusta.
Suositellaan Reserviläisen ampumaturvaa.
3. Kilpailusarjat
D, H, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 (tarvittaessa lisätään sarjoja
viiden (5) vuoden välein lisää) sekä sarja N (armeijaa käymättömät ja
ensikertalaiset).
Joukkuekilpailu kolmehenkisin joukkuein. Joukkueessa on oltava yksi pidemmän
matkan (sarjat H ja H40) suunnistaja.

4. Kilpailun kulku
Kilpailukeskuksesta lähtöpaikalle on matkaa noin 300 metriä ja reitin viitoitus on
puna-valkoinen. Lähdössä emit nollataan lähtöhetkellä.
Kilpailussa on juokseva aika lähdöstä ampumapaikalle, jossa suoritetaan ammunta
makuulta. Ammunnasta lähdettäessä leimataan EMIT suunnistuksen lähdössä ja
suunnistusosuus alkaa. Suunnistuksen maalissa leimataan emit leimasimessa,
jonka jälkeen ammutaan pystyammunta. Ammunnan jälkeen juostaan n. 200 m
maaliin kelta-mustaa viitoitusta maaliin, jossa leimataan emit. Aika päättyy.
Kilpailijat lähetetään kahden minuutin välein. Saman yhdistyksen kilpailijoiden
lähtöväli on vähintään 3 minuuttia.
Lajien suoritusjärjestys:
1. Ammunta
2. Suunnistus
3. Toinen ammunta
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Suunnistus
-

Kartta: Suunnistuskartta 1:7 500, vuodelta 2020, käyräväli 5 m. Kartta on
esillä ilmoitustaululla.
Matkat: noin 3,5 km (sarjat H – H50) ja noin 3 km (muut sarjat).
Rastimääritteet ovat painettu karttoihin. Karttamuoveja ei ole järjestäjän
puolesta.
Katso myös erillinen ratamestarin lausunto maastosta ja radoista!
Maalileimasimelta kilpailijan on siirryttävä viipymättä
toimistoon/tuloslaskentaan emit-kortin luentaa varten.

Ammunta
-

Kilpailija ampuu 5+5 ls 50 metrin matkalta kal. 22 kiväärillä ampumahiihdon
tauluun. Alempaan tauluun ammutaan makuulta ja ylempään tauluun pystystä.
Kohdistusmahdollisuus klo 15:30 lähtien. Tauluille ei mennä, osumien tarkastus
tapahtuu kilpailijan omalla kiikarilla.
Ase kuljetetaan kilpailualueella suojattuna (pussi, laukku).
Kilpailija vie itse aseensa ennen kilpailua valvottuun asetelineeseen
suorituspaikalle.
Suojaamatonta asetta kuljetetaan suorituspaikalla lukko auki piipusta kiini
pitäen pystyasennossa.
Kilpailijat ampuvat kilpailijanumeroaan vastaaviin tauluihin.
Aseen saa ladata / lippaan kiinnittää vasta ampumapaikalla. Patruunat saa
lipastaa etukäteen.
Ammunnan jälkeen ase jätetään lipas irrotettuna ”tyhjälaukauksen” jälkeen
asetelineeseen.
Suorituksen jälkeen kilpailija ei saa poistua ampumapaikaltaan ennen kuin
ammunnan johtaja on antanut luvan aseen tarkastettuaan.
Aikasakko 2 min / ohilaukaus.
Viimeisen kilpailijan ammuttua ja kilpailun päätyttyä kilpailijat hakevat itse
aseensa pois ampumapaikalta.

Suunnistuksen ratamestarin lausunto
Suunnistusosuus juostaan suhteellisen polkurikkaassa harjumaastossa, jossa
näkyvyys on pääosin hyvä. Muutamat polut ovat kevään jäljiltä vahvempina
maastossa kuin kartassa ja muutamat päinvastoin. Matkalle saattaa sattua myös
trial- moottoripyörien ratoja, joissa on muovisia viitoituksia. Älkää vahingoittako
niitä.
Maastolle on myös tyypillistä suuret korkeuserot. Tämä tarkoittaa sitä, että suorin
reitti ei aina ole välttämättä se nopein. Ratasuunnittelussa on pyritty minimoimaan
ylämäet, mutta siihen ei ole kokonaan mahdollisuutta tässä maastossa. Fyysisyyttä
siis tarvitaan myös suunnistustaidon lisäksi.
Rastipisteet ovat selkeitä ja lippuja ei ole piilotettu, vaan ovat selkeästi nähtävillä.
Viimeiseltä rastilta on maaliviitoitus puihin ripustetuin nauhoin. Viitoitusta on
noudatettava!
Hyviä suunnistussuorituksia kaikille!
Jari Järvinen, ratamestari
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5. Kilpailuorganisaatio
Kilpailun johtaja
Kilpailun varjaohtaja
Ammunnan johtaja
Suunnistus
Tuloslaskenta
Kilpailun sihteeri
Lähtö ja maali
Kanttiini
Ensiapu

Tapani Ryynänen
Hannu Rantala
Seppo Jortikka
Jari Järvinen
Matti Vainio
Matti Vainio
Arto Tiainen
Ville Kestilä
Marko Laakso

040
050
040
050
0440
0440
050
050
044

7330048
637 28
556 2278
324 2721
580 555
580 555
523 0024
532 3775
957 1800

Tuomarineuvosto
Tuomarineuvoston muodostavat puheenjohtaja ja kaksi järjestäjien kutsumaa
jäsentä, joista toinen on kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvosto valitaan
kilpailupaikalla. Tuomarineuvoston ratkaistavaksi alistetaan kaikki riidanalaiset
kysymykset, joita kilpailuorganisaatio ei voi ratkaista.
6. Kilpailuaikataulu
15.30
Kilpailutoimisto ja kanttiini avataan
15:30-16:15Aseiden kohdistus
16:30
Kilpailijoiden lähdöt minuutin välein, emit leimaus
19:00
Ampumaradan sääntöjen mukaisesti ampuminen radalla loppuu
Palkintojen jako tulosten selvittyä
7. Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
-

Kilpailija varmistaa osanottonsa kilpailuun ilmoittautumalla kilpailutoimistoon.
Emit-kortteja vuokrataan 5 € hintaan. Kadonneesta kortista peritään lisäksi
65€.
Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla kilpailutoimistoon viimeistään klo 16.15.
Kilpailupaikalla voi sarjaa vaihtaa perustellusta syystä.
Poisjääneen kilpailijan tilalle voi ko. yhdistys asettaa toisen kilpailijan
ilmoittamalla siitä kilpailutoimistoon hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.

Kilpailukeskuksessa on ilmoitustaulu, mihin ovat kiinnitettyinä kilpailukutsu,
kilpailuohjeet, suunnistuksen kartta ja lähtöluettelo. Kilpailun säännöt ovat
nähtävillä kilpailutoimistossa.
Kilpailuohjeet, osallistujaluettelo ja lähtöjärjestys lähetetään sähköpostitse
kerhoille ja yhdistyksille.
8. Tulokset
-

Mikäli kilpailijoille tulee tasatulos, ratkaisu tapahtuu sakottomalla kilpailuajalla.
Viralliset tulokset kiinnitetään em. ilmoitustaululle.
Tulosten julkistamisesta alkaa 20 minuutin protestiaika, minkä päätyttyä
suoritetaan palkintojen jako.
Ampumataulut ja kartanlukukartat nähtävillä ja mukaan saatavissa
kilpailutoimistosta tulosten selvittyä.

9. Palkinnot
Piirin mestaruusmitalit jaetaan sarjojen kolmelle parhaalle.
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10. Huolto
Kilpailualueella ei ole pukeutumis- eikä pesutiloja. Alueella on puucee.
Kilpailukeskuksessa on kanttiini, maksu käteisellä.
Lääkintähuolto: ensiapu kilpailukeskuksessa. Tarvittaessa tukeudutaan läheiseen
Kanta-Hämeen keskussairaalaan.
11. Tiedustelut
Kilpailuja koskeviin kysymyksiin vastaa kilpailun johtaja Tapani Ryynänen,
puh. 040 7330048 tai Matti Vainio puh. 0440 580 555.
Liitteet:

1. Kilpailukutsu
2. Lähtöluettelo

Jakelu:

Ilmoittautuneet yhdistykset
E-H RES / E-H RUP

