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Ruuti Kultahippufinaali 2020 

             Kilpailuohjeet ( versio 1.1,  18.8.2020) 

Kilpailuorganisaatio                                                                                                                                                                         
  

TA  Tapio Linjala 

Tuomarineuvosto Puh.joht. Juhani Forsman, Heikki Pietinalho, Teijo 

Kimpimäki, Marko Mäkelä ja Marjo Yli-Kiikka. 

 Kilpailun johtaja Marjo Yli-Kiikka 

 Kivääriammunnan joht. Jari Hemminki 

 Pistooliammunnan joht. Aleksi Pirttimäki 

 Tiedotus  Timo Ketolainen 

 Tulospalvelu  Vesa Lidman  

 Ilmoittautuminen Paula Kaksonen 

 Liikenteenohjaus Harri Rinta-Koski 
 

Kilpailuohjelma 

Pe 21.8.2020   

17:30 – 19:30 Kilpailukanslia auki, ilmoittautumisia varten 

La 22.8.2020 

8:00 -   Kilpailukanslia avautuu, ilmoittautumiset 

9:00  Joukkueenjohtajien kokous 

9:30  Kilpailun avaus 

10:00  Ensimmäiset erät alkavat  

n. 11:30  1. palkintojen jako (12T-kivääri ja 14VT-pistooli) 

13:15  Viimeiset erät päättyvät 

n. 13:30  2. palkintojen jako  

50m kiv makuu 

Erä1 Valm 10:00 – Kilpailu 10:15 -  10:35 

Erä2 Valm 11:15 – Kilpailu 11:30 – 11:50 

Erä3 Valm 12:30 – Kilpailu 12:45 – 13:15 

25m pistooli 

Erä1 Valm 9:55 – Koesarja 10:00 

Erä2 Valm 12:10 – Koesarja 12:15 
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Kilpailuohjeita 

 

Paikoitus 

Paikoitus on kilpailukeskuksen läheisyydessä.  

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuessa on esitettävä KULTAHIPPUPASSI tai Ampujain lisenssi. Kisadiplomit 

osallistujille ja seuroille annetaan seurakohtaisissa kirjekuorissa ilmoittautumisten 

yhteydessä. 

 Ilmoittautumispaikka on merkitty opastein. 

Valmistautuminen kilpailuun 

Radalla ei ole varussäilytysmahdollisuutta. 

Radalle saa tuoda omat varusteet kuulutuksen mukaan vasta kun kaikki edellisen 

erän urheilijat ovat ampumapaikoilta poistuneet.  

Kilpailu, kivääri   

Ampumapaikalla saa olla vain YKSI HUOLTAJA urheilijaa kohti. TURVALIPPUA on 

käytettävä ammunnan johtajan ohjeiden mukaan. Aseen saa siirtää pois 

ampumapaikalta vain ratatoimitsijan luvalla. 

Kivääri ammutaan elektronisiin taululaitteisiin. 15 min valmistautumis- ja 

koelaukausaikana urheilija saa ampua rajoittamattoman määrän koelaukauksia. 

Kilpailun alkaessa kilpailutaulut vaihdetaan keskitetysti, jonka jälkeen kilpailusuoritus 

on tehtävä kunkin lajin aikarajan puitteissa. 

Elektronisen taululaitteen osalta kilpailija/avustaja saa ainoastaan zoomata näyttöä 

laitteen viivakoodin lukijan avulla. Muuten ohjauspainikkeeseen ei saa koskea. 

 

 

Kilpailu, pistooli  

Pistoolikilpailun koelaukaukset ja kilpasarjat ammutaan ammunnan johtajan käskyjen 

mukaan. Pistoolikilpailun valmistautumisaikana kuivaharjoittelu on sallittu. 

 

Palkinnot 

Henkilökohtaisissa sarjoissa palkitaan 6 parasta urheilijaa. 

Joukkueista palkitaan 3 parasta. 

 

Vastalauseet 

 Tuloksia koskevat vastalauseet on esitettävä 10 min kuluessa virallisten tulosten 

julkaisun jälkeen (TS 6.16.5.1). Tuloksia koskevat protestit tulee jättää 

kilpailutoimistoon. 
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Aluekartta 

 Kilpailukeskus on tiivis alue, jossa kaikki toiminnot ovat lähellä. 

 
 

Kielletyt alueet 

 Ampuratojen katosten etupuoliset alueet ja muut lippusiimoilla merkityt alueet. 

 

Korona-tilanne 

Kilpailun järjestelyissä noudatetaan kilpailuhetkellä voimassa olevia viranomaisten 

sekä SAL:n ohjeistuksia. 

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/27/ohjeita-kilpailu-ja-

harjoitustoiminnan-kaynnistamiseen/ 

Edellytämme kaikkien radalla liikkuvien henkilöiden noudattavan toimitsijoiden 

antamia ohjeita sekä huolehtivan omasta käsihygieniastaan ja 

riittävistä turvaetäisyyksistä.  

• Tulethan radalle vain täysin terveenä!  

• Huolehdithan käsihygieniasta ja turvaväleistä kilpailun aikana.  

• Käsienpesumahdollisuus on kilpailutoimiston takana ja käsidesiä on käytettävissä wc-

tiloissa, radan sisäänkäyntien lähellä, kahviossa ja kilpailualueella.  

• Kilpailualueella voivat liikkua vain urheilijat, yksi huoltaja urheilijaa kohden ja toimitsijat. 

• Urheilijat voivat liikkua ampumaradalla kilpailijoiden alueella vain oman kilpasuorituksensa 

ja ampumaeränsä aikana.  

• Kilpailualueelle ampujat lasketaan vasta edellisen erän ampujien poistuttua ja 

toimitsijoiden desinfioitua kilpailijoiden käyttämät näyttölaitteet ja näytön ohjaimet. 

• Kun lupa kilpailualueelle siirtymiseen on annettu, ampujien suositellaan vievän varusteensa 

suoraan omalle ampumapaikalleen ja jäävän sinne odottamaan ammunnanjohtajan lupaa 

varusteiden asettamiseksi ampumapaikalle. 

• Kisakanttiinissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.  

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/27/ohjeita-kilpailu-ja-harjoitustoiminnan-kaynnistamiseen/
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/27/ohjeita-kilpailu-ja-harjoitustoiminnan-kaynnistamiseen/
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Pistoolikilpailun kulku, tarkkuusosa 
• ”Valmistautumisaika alkaa nyt”: 5 min, kuivaharjoittelu on sallittu. 
• ”Lataa”: Yhteen lippaaseen saa laittaa enintään 5 patruunaa. 
• Taulut käännetään pois. Kun taulut tulevat näkyviin ammutaan 5 laukausta, aikaa 
on 5 min. Toimintahäiriön sattuessa nosta vapaa kätesi ylös ja odota ratatoimitsijaa 
laskematta asetta pois kädestäsi. 
• ”Patruunat pois”: Ellei aseeseen tullut toimintahäiriötä, patruunat ja lipas on 
otettava aseesta pois. Laita turvalippu aseeseen. 
 
Pistoolikilpailun kulku, pikaosa 
• ”Valmistautumisaika alkaa nyt”: 3 min, kuivaharjoittelu on sallittu. 
• ”Lataa”: Yhteen lippaaseen saa laittaa enintään 5 patruunaa. 
• ”Huomio”: Taulut kääntyvät pois, urheilija käy valmis-asentoon. 
• Kun taulut tulevat näkyviin ammutaan 1 laukaus, jokaisella 5:llä eri käännöllä. 
Toimintahäiriön sattuessa nosta vapaa kätesi ylös ja odota ratatoimitsijaa laskematta 
asetta pois kädestäsi. 
• ”Patruunat pois”: Ellei aseeseen tullut toimintahäiriötä, patruunat ja lipas on 
otettava aseesta pois. Laita turvalippu aseeseen. 


