
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KILPAILUOHJEET   PÄIVITETTY 30.11.2021 

KILPAILULAJIT 

Kilpailut käydään SML:n ilma-aselajeissa: 

- Ilmahirvi 

- Ilmaluodikko 

SÄÄNNÖT 

Noudatetaan Suomen Metsästäjäliiton metsästysampumasääntöjä 2017 sekä liiton ja 

tuomarineuvoston antamia ohjeita. Säännöt löytyvät sähköisenä metsästäjäliiton kilpailusivuilta 

(smlkilpailut.fi). Huomioikaa sääntöihin tehdyt muutokset. 

Kilpailussa käytetään Siuksen (ilmaluodikko) ja Megalinkin (ilmahirvi) elektronisia taululaitteita. 

 

KORONAOHJEISTUS 

 

Kilpailupaikkakunta kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin alaisuuteen. Alueelle on määrätty kohdennetut kokoontumisrajoitukset 

sisätiloihin ja ne ovat voimassa 5.12.2021 saakka: 

- tule tapahtumaan terveenä. 

- sisätiloissa on vahva maskin käytön suositus. Käytä maskia aina muulloin kuin 

ampumasuorituksen aikana tai juodessasi ja syödessäsi.  

- käytä käsidesiä. 

- ollaan tapahtuma-alueella väljästi, ei ryhmiinnytä eikä keräännytä sumppuihin. 

- koronapassia ei tarvita. 

 

Mikäli kilpailut kuitenkin joudutaan perumaan, maksetaan osallistumismaksut takaisin piirin tilille. 

ILMOITTAUTUMINEN 

Kilpailijat ilmoitetaan piireittäin piirien toiminnanjohtajille lähetetyllä Excel-taulukolla. Taulukon 

täyttöohjeet löytyvät taulukosta ensimmäisen rivin solujen kommenttikentistä. Piirin joukkueen 

johtajan tiedot taulukon ensimmäiselle riville. Ilmoittamisessa on ehdottomasti käytettävä em. 

taulukkoa. Muistutetaan, että myös liiton jäsennumero on merkittävä sähköpostilla toimitettavaan 

ilmoittautumislomakkeeseen. 

Lista lähetetään sähköpostiosoitteella pekka.karhunen@metsastajaliitto.fi viimeistään 22.11.2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OSALLISTUMISMAKSUT 

Aikuiset: 27,00 € / laji 

S-sarjalaiset: 22,00 € / laji 

 

Osallistumismaksut on maksettava viimeistään 22.11.2021 mennessä kisajärjestäjien tilille:  

FI12 5077 0220 0697 41.  Merkillä: ”SM2021 osallistumismaksut, X piiri ” 

KILPAILUKESKUS 

Kilpailukeskuksena toimii Kurikan monitoimihalli Monnari, osoite Keskuspuistikko 33, 61300 

Kurikka. 

PYSÄKÖINTI 

Monnarin parkkialueille sekä lähialueelle liikenneohjaajien antamien ohjeiden mukaan. 

Liikenteenohjaajien määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.   

KISAKANSLIA 

Kisakanslia on Monnarin ala-aulassa ja on avoinna: 

- To 2.12.2021 klo 14:00 – 20:00 

- Pe 3.12.2021 klo 08:00 – 19:00 

- La 4.12.2021 klo 08:00 – 19:00 

- Su 5.12.2021 klo 08:00 – 18:00 

Mahdolliset muutokset joukkueeseen tulee ilmoittaa kirjallisesti lajia edeltävän päivän iltaan klo 

19.00 mennessä kisakansliaan. 

Kilpailunumerot luovutetaan kansliasta kilpailijalle tai mieluiten joukkueenjohtajalle kaikkien piirin 

ampujien numerot kerralla, jolloin vältytään ruuhkalta. Sama numero on käytössä sekä ilmahirvi- 

että luodikkoammunnassa. Numero on oltava mukana asetarkastuksessa. 

ASE- JA VARUSTESÄILYTYS 

Aseille ja varusteille on varattu kisapaikalla erillinen alue. Yön yli säilytys kisapaikalla on 

mahdollista lukituissa tiloissa. ASEIDEN JA VARUSTEIDEN SÄILYTYS TAPAHTUU 

OMALLA VASTUULLA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

HARJOITUSKILPAILUT 

Harjoituskilpailut ammutaan kahdessa sarjassa: S13 ja Yleinen. S13 sarjassa ampujan ampuma tulos 

on hänen harjoituskilpailunsa tulos. Yleisessä sarjassa ampujan oman sarjan mukaiset 

tasoituspisteet huomioidaan alla olevan taulukon mukaisesti ja ne lisätään ampujan 

harjoituskilpailussa ampumaan tulokseen. Maksimi pistemäärä on kuitenkin 100 p. 
  

 
 

Ammutaan koelaukaukset ja 10 kilpailulaukausta. Tasatulokset ratkaistaan uusinta-ammunnalla 

välittömästi harjoitusten päättymisen jälkeen. Uusinnassa ei käytetä tasoituspisteitä. Palkitaan 3 

parasta / laji / päivä sekä yksi palkinto arpomalla / laji / päivä. Jokainen ammuttu harjoituskierros 

antaa yhden arvan. Harjoitusten hinta 5 €/kierros. 

AIKATAULU 

To 2.12.2021 

Klo 15:00 – 19:00 Harjoituskilpailut 

 

Pe 3.12.2021 

Klo 9:00 – 11:00 Ilmaluodikon ja 9:00 – 13:00 ilmahirven harjoituskilpailut  

Klo 9:30 Tuomarineuvoston kokous 

Klo 10:30 Joukkueenjohtajien palaveri 

Klo 11:30 Kilpailujen avajaiset 

Klo 12:00 Kilpailut alkavat, sarjojen ampumajärjestys (alkukilpailu+loppukilpailu): 

Ilmaluodikko sarjat: M70 ja M80 

Ilmahirvi sarjat: M80 ja M70 

Loppukilpailut alkavat arviolta noin 30 min. sarjan alkukilpailun päättymisen jälkeen. 

Palkintojen jako n. 30 min viimeisen loppukilpailun päätyttyä. 

Harjoituskilpailut jatkuvat ratatilanteiden mukaan, kuulutus ja tiedotus kertovat tilanteen. 

Samoin myös ajankohdat harjoitusten uusinta-ammunnoille ja palkintojen jaolle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La 4.12.2021 

Klo 9.00 Kilpailut alkavat, sarjojen ampumajärjestys (alkukilpailu+loppukilpailu): 

Ilmaluodikko sarjat: M50, N50, M60 ja N65 

Ilmahirvi sarjat: M60, N65, M50 ja N50 

Loppukilpailut alkavat arviolta noin 30 min. sarjan/-jojen alkukilpailun päättymisen jälkeen. 

Palkintojen jako n. 30 min viimeisen loppukilpailun päätyttyä. 

Harjoituskilpailut jatkuvat ratatilanteiden mukaan, kuulutus ja tiedotus kertovat tilanteen. 

Samoin myös ajankohdat harjoitusten uusinta-ammunnoille ja palkintojen jaolle  

 

Su 5.12.2021 

klo 09.00 Kilpailut jatkuvat, sarjojen ampumajärjestys (alkukilpailu+loppukilpailu): 

Ilmaluodikko sarjat: N, S20, S17, S15, S13 ja M 

Ilmahirvi sarjat: M, N, S20, S17 ja S15 

Loppukilpailut alkavat arviolta noin 30 min. sarjan/-jojen alkukilpailun päättymisen jälkeen. 

Palkintojen jako n. 30 min viimeisen loppukilpailun päätyttyä. 

Kuulutus ja tiedotus kertovat ajankohdat palkintojen jaolle  

Kilpailujen päätös 

 

Mahdolliset muutokset ilmoitetaan kilpailupaikalla. Järjestäjällä on oikeus muuttaa loppukilpailujen 

ampumajärjestystä tarvittaessa. Sekä alku- että loppukilpailuerissä sarjojen yhdistäminen on 

mahdollista. 

 

LOPPUKILPAILUT 

Loppukilpailut aloitetaan noin 30 min. viimeisen alkukilpailuerän päätyttyä. Loppukilpailut 

ammutaan lähtökohtaisesti sarjoittain samassa järjestyksessä kuin alkukilpailut. Sarjojen 

yhdistäminen on mahdollista pl. S13-sarja. Järjestäjällä on oikeus muuttaa ampumajärjestystä 

tarvittaessa. 

Kilpailijan on huolehdittava itse, että on kilpailupaikalla 15 min. ennen alkukilpailuerän ja 

loppukilpailun alkua. Ilmahirviammunnassa on kilpailijoilla oltava sääntöjen mukainen 

valmiusmerkki ampuma-asussaan. Tarvittaessa tukiampujille on kisapaikalla järjestäjän 

ampumatuet. Omia, tarkastettuja ampumatukia saa käyttää. 

Tuomarineuvoston tekemällä päätöksellä ammutaan ennen loppukilpailuja koelaukaukset 

alkukilpailun tapaan. Ilmahirvessä 2 koelaukausta ja ilmaluodikossa 3 minuutin aika 

koelaukauksille. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PALKINTOJEN JAKO 

Palkintojen jako aloitetaan päivittäin n. 30 min. viimeisen loppukilpailun päätyttyä. Palkinnot 

jaetaan sarjoittain loppukilpailujen mukaisessa järjestyksessä. Palkintojenjaon tarkempi aikataulu 

ilmoitetaan kisapaikalla. 

Palkinnon saajat kerätään kisapaikalla ilmoitettavaan paikkaan. Palkittavien on oltava paikalla 10 

min. ennen oman sarjan palkintojen jakoa. 

Mitalien lisäksi jaetaan kunniapalkinnot M-sarjassa 8 parhaalle ja muissa sarjoissa 6 parhaalle.  

Suomenmestaruuskilpailujen taso edellyttää, että kilpailijat ovat palkintojenjaossa noutamassa 

palkintojaan. Palkittava henkilö tai hänen edustajansa on oltava paikalla vastaanottamassa palkinto. 

Järjestäjät eivät lähetä niitä jälkikäteen kilpailijoille eivätkä luovuta niitä ennen palkintojen jakoa.   

ASETARKASTUS 

Monitoimihallin ulkopuolella liikuttaessa aseet ON KULJETETTAVA SUOJUKSESSA! 

Kilpailuissa ei saa käyttää taululaitteiden rikkoutumisen ja turvallisuuden vuoksi sellaisia aseita, 

joiden luodinlähtönopeus on yli 230 m/s. 

Paineilma- ja CO2-kivääreissä ei saa käyttää säiliötä, jonka käyttöikä on päättynyt. 

Asetarkastukset alkavat torstaina 2.12.2021 klo 15:00. Sen jälkeen asetarkastuspisteen aukioloajat 

noudattavat kisakanslian aukioloaikoja. Kilpailijan numerolappu on oltava mukana 

asetarkastuksessa. Kilpailijan aseen on oltava tarkastettuna vähintään 15 minuuttia ennen erän 

alkua. Loppukilpailuun päässeiden kilpailijoiden aseet tarkastetaan ennen loppukilpailun alkua. 

Ilmahirviampujan osalta tarkastetaan myös ampujan vaatetuksen valmiusmerkki. Tätä varten on 

ilmahirviammunnassa käytettävä ampuma-asu oltava puettuna päälle, kun asetarkastus suoritetaan. 

Omat S13 -sarjan ampumatuet tulee tarkastaa asetarkastuksessa ennen kilpailua. 

ASEIDEN KOHDISTUS 

Kohdistus- ja kylmäharjoittelupaikka sijaitsee erillään kilpailupaikoista hallin ylätasanteella. 

Kohdistuspaikalla on ammunnan valvoja, joka voi tarvittaessa keskeyttää ammunnan esim. taulujen 

vaihdon ajaksi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RUOKAILU 

Ruokailusta vastaa monitoimihallissa sijaitseva yksityinen kahvio-ruokala yrittäjä. 

 

KILPAILUT NETISSÄ 

 

SML kisasivuilla: https://www.smlkilpailut.fi/ 

 

Facebookissa hakusanalla: SML SM 2021 Kurikka 

Online tulokset: http://hirviurheilu.com 

 

  

https://www.facebook.com/events/385721292181269/
http://testi.hirviurheilu.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KISAORGANISAATIO 

Kilpailun johtaja: Pekka Karhunen 

Kilpailun varajohtaja: Heikki Kossila 

Ase- ja varustetarkastus: Antti Hakola 

Hirven lajijohtaja: Juha Ristimäki 

Luodikon lajijohtaja: Asko Alatalo 

Tulospalvelu: Teijo Kimpimäki 

Turvallisuus: Harri Palomäki 

SM 2021 kotisivut: Mika Valkama 

  

TUOMARINEUVOSTO 

Puheenjohtaja: Matti Suoranta (PH) 

Jäsen: Ari Lindstedt (PH) 

Jäsen: Juhana Niku-Paavola (UM) 

Jäsen: Matti Räsänen (PS) 

Jäsen: Siku Savukari (Ky) 

Sihteeri: Pekka Karhunen (Po) 

 

Toivotan kaikki tervetulleiksi Kurikkaan kisailemaan! 

 

Pekka Karhunen 

kilpailun johtaja 


