
 
KILPAILUOHJEET 

 
AMPUMASUUNNISTUKSEN LAPUA CUPIN 5. OSAKILPAILU, LAUANTAINA 15.8.2020 
LUODOSSA. 
 
Kilpailukeskuksena toimii Luodon ampumahiihtorata. Norra Larsmovägen 70 Luoto. Opastus 
tieltä nro 749. Pysäköinti 300 m kilpailukeskuksesta. 
 
Matkat ja sarjat: 
 
4,2 km = A D21, H21 ja H40 
3,1 km = B D16, D18, D40, H16, H18, H50 ja H60 
2,3 km = C D14, H14, D50 ja D60 
 
Aikataulu: 
Kohdistus klo 14.00-15.00. Paikat vapaasti valittavissa. Lähdöt klo 15:15 – 17:00 
iltarastityyppisesti.  
 
Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuslipukkeet: 
 
Kilpailunumeroita ei käytetä. Tarkistuslipukkeet löytyvät infosta. 
 
Kartta ja maasto: 
 
Kartta on osittain päivitetty kesällä 2020. Kartan mittakaava on 1:7500 ja käyräväli 2,5 metriä. 
Maasto on kuntoreittien rikkomaa avokallioaluetta, on alueita, jotka ovat erittäin kivisiä. 
Sateen jälkeen avokalliot ja kivet voivat olla liukkaita, on syytä noudattaa varovaisuutta. 
Kulkukelpoisuus on pääosin hyvää. 
 
Lähtöpaikka ja toiminta lähdössä: 
 
Lähtö on kilpailukeskuksessa. Verryttely on sallittu juoksuratojen länsipuolella, katso 
tarkemmin informaatiokartasta. Lähtö tapahtuu lähtökellon piippauksen mukaan. Muutamaa 
sekuntia ennen lähtöhetkeä kilpailija laittaa Emit-korttinsa nollaleimasimeen ja lähtee 
liikkeelle ”pitkällä piipillä”. Lähtöhetkellä kilpailija saa numeroidun karttansa toimitsijalta. 
Kartta on muovitaskussa ja radat on painettu molemmille puolille. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kilpailun kulku: 
 
Kilpailussa on kaksi suunnistuslenkkiä. Molempien lenkkien jälkeen suoritetaan ammunnat. 
Ensimmäinen ammunta on makuulta 5 ls ja toinen ammunta on pystystä 5 ls (alle 16v 
makuulta, alle 14v saavat käyttää tukea). Kilpailija kiertää yhdestä ohilaukauksesta yhden 
sakkokierroksen.   
 
Makuuammunta paikat 1-11ja pystyammunta paikat 12-25. 
 
Ampumapaikalle tullessaan kilpailija antaa karttansa toimitsijalle, joka merkitsee siihen 
osumat. Jokainen ohilaukaus aiheuttaa sakkokierroksen. Sakkokierroksella kilpailija kuittaa 
ohilaukaukset pihtileimasimella (leima/kierros). Kaikki sarjat kiertävät samaa sakkokierrosta. 
 
Tulokset ja palkinnot: 
 
Kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua, mutta tulokset pyritään saamaan mahdollisimman 
pian Larsmo IF kotisivuille. Palkinnot jaetaan kaikkien sarjojen valmistuttua.  
 
Palkintoja jaetaan seuraavasti: 
 
D14 2 D16 3 D18 1 D21 3 D40 2 D50 1 D60 0 
H14 3 H16 1 H18 1 H21 3 H40 3 H50 1 H60 1 
 
Vakuutukset ja tarkastukset: 
Jokainen kilpailija vastaa omasta vakuutusturvastaan. Aseille tehdään pistotarkastuksia. 
Järjestäjä ei korvaa kilpailijoiden itselleen, muille kilpailijoille tai materiaalille aiheuttamia 
vahinkoja.  
 
Muuta: 
 
Pukeutuminen maasto-olosuhteissa. Peseytymis mahdollisuudet ovat uimarannalla 5 km 
päässä, Assarskärsvägen 31. WC:t löytyvät kilpailualueelta. Parkkipaikalla oleva WC-on 
käytössä. Maalissa on tarjolla vettä. Alueella on pyöräilijöitä ja muita liikujia, joten ole 
varovainen.  
 
 
Tiedotus: 
https://larsmoif.idrott.fi/orienteringsskytte-ampumasuunnitus/ 
Dan Snåre 041 4593 024 
 
Tervetuloa!  
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