
 
 
Imatra-Cup, 1. ja 2. osakilpailu 
Kansalliset rulla-ampumahiihdon ja ampumajuoksun pikamatkat 
31.7.-1.8. 2021 Imatra 
 
 
KILPAILUOHJEET 
 
 
PAIKKA  

Ottelukatu 11, 55420 IMATRA (Ukonniemi) 
 
 
HARJOITTELU 

Vapaat harjoitukset perjantaina 30.7.2021 klo 17.00-19.00.  
Harjoitusten aikana metallitaulut 1-9 ja 10-18 ovat kilpailijoiden käytettävissä. Paikat 
1-9 ovat makuupaikkoja, ja paikat 10-18 pystypaikkoja. 

 
 
PIKAKILPAILU RULLA-AMPUMAHIIHTO KAIKKI SARJAT LAUANTAI 31.7.2021 
 
  klo 8.30  Joukkueenjohtajien kokous (kuuluttamorakennus) 
  klo 8.50  Kilpailun avaus 

 
klo 9.00- Kohdistus 
9.45   
klo 10.00  Lähdöt 
 

Palkintojen jako viimeisen sarjan päätyttyä 
 
 
PIKAKILPAILU AMPUMAJUOKSU KAIKKI SARJAT SUNNUNTAI 1.8.2021 
 
  klo 9.00- Kohdistus 

9.45   
klo 10.00  Lähdöt 
 

Palkintojen jako viimeisen sarjan päätyttyä 
 
 
JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS 
 Joukkueenjohtajien kokous ajanotto- / kuuluttamorakennuksessa lauantaina 
 31.7.2021 klo 08.30 



KILPAILUORGANISAATIO 
 Tekninen valvoja Tarmo Napari 
 Kilpailun johtaja Saku Miikki 
 Ammunnan johtaja Olli Laatikainen 
 Ratamestari Mika Kaljunen 
 Kilpailun sihteeri Anne Varjus 
 Kilpailijoiden edustaja, valitaan joukkueen johtajien kokouksessa 
 
 
KILPAILUTOIMISTO  

Kilpailutoimisto, josta rinta- ja reisinumerot jaetaan, on avoinna molempina päivinä 
klo 08.00 alkaen. Kilpailutoimisto sijaitsee voitelukopissa 1 Ukonniemiareenan 
takana. 
 

 
KILPARADAT JA HIIHDETTEVÄT MATKAT 
  Löytyvät kilpailujen kotisivuilta, ja ilmoitustaululta. 
   

Radat on merkitty opastein, tutustukaa reittikarttoihin huolellisesti ja 
selvittäkää radat kiertäen.  
Suositus kilpailutilanteessa: ohitettava väistää radan oikeaan reunaan. 

 
 
KILPAILUNUMEROT JA TRANSPONDERIT 

Kilpailussa käytetään rintanumeroita, sekä transpondereita. Transponderit 
kiinnitetään kilpailijan siirtyessä lähtöalueelle. Kadonneesta rintanumerosta 
veloitetaan 50€ kilpailijalta ja transponderista 50€/kappale. 

 
 
RULLASUKSET LAUANTAINA 31.7. 

Kilpailussa käytetään järjestäjien suksia (Marwe, 6- nopeuden rullilla). Rullasuksien 
”virittäminen”, mukaan lukien laakereiden voitelu, on kiellettyä. Sukset voi noutaa n. 
20min ennen lähtöä. Sukset tulee palauttaa välittömästi maaliintulon jälkeen.  

 
 
KOHDISTUS  

Kohdistusajat esitetty edellä. 
 

Aseiden kohdistus seuroittain merkityiltä paikoilta ammunnan johtajan ohjeiden 
mukaisesti. Seurakohtaiset kohdistuspaikat ovat nähtävillä ampumapaikalla ja 
ilmoitustaululla. Kullakin kilpailijalla on yksi kohdistustäplä. Kohdistusammunnassa 
kilpailijanumeron on oltava näkyvissä.  
 
Huoltajien kulku valmentaja-alueelle merkittyä reittiä penkan puolivälistä 
pesäpallokentältä. Kilpailun aikana radan ylittäminen muualta on ehdottomasti 
kielletty turvallisuussyistä. 

 
 
TOIMINTA KILPAILUSSA, LAUANTAI 31.7. RULLA- AMPUMAHIIHTO 

Ampumapaikat on jaettu kahteen ryhmään, makuupaikat 4-15 ja pystypaikat 16-24, 
ampumapaikka on vapaavalintainen.  



Sarjoissa N/M11-15 huoltaja vie aseen (ja tuen) vapaana olevalle ampumapaikalle 
ja näyttää kilpailijalleen ampumapaikan ja siirtyy itse ampumapenkan taka-alalle 
ammunnan ajaksi. Heti jokaisen ammunnan jälkeen huoltaja hakee aseen (ja tuen) 
pois ampumamatolta. 
 
N/M65-80 kilpailijat ampuvat järjestäjän etukäteen nimeämiltä samoilta paikoilta 
kaikki kilpailuammunnat. Kilpailija vie aseen ampumapaikan matolle 
lähtötarkastuksen jälkeen. Toimitsija vie aseen takaisin asetelineeseen kilpailijan 
suoritettua kaikki kilpailuammunnat, sekä tekee aseelle maaliintulotarkastuksen. 

 
 
TOIMINTA KILPAILUSSA, SUNNUNTAI 1.8. AMPUMAJUOKSU 

Ampumapaikat on jaettu kahteen ryhmään, makuupaikat 16-27 ja pystypaikat 4-12. 
Ampumapaikka on vapaavalintainen.  
 
N/M11 ja N/M13 sarjojen huoltaja vie aseen ja tuen vapaana olevalle 
ampumapaikalle ja näyttää kilpailijalleen ampumapaikan ja siirtyy itse 
ampumapenkan taka-alalle ammunnan ajaksi. Heti jokaisen ammunnan jälkeen 
huoltaja hakee aseen ja tuen pois ampumamatolta. 
 
N/M15 siirtävät aseitaan itse telineeltä matolle ja takaisin telineeseen.  
 
Toimitsija vie aseen takaisin asetelineeseen kilpailijan suoritettua kaikki 
kilpailuammunnat, sekä tekee aseelle maaliintulotarkastuksen. 
 

 
ASETARKASTUS 

Asetarkastus aukeaa molempina päivinä klo 8.30 ja päättyy 9.50. Kilpailija itse 
huolehtii, että ase on tarkastettuna em. aikana. 
 
Kilpailussa suoritetaan aseen turvallisuustarkastus lähdössä ja maalissa. 
 
Toiminta lauantaina 31.7. RAH- kilpailuissa:  
 
Asetta kantavien sarjojen lähtötarkastus tehdään lähtöalueella. 
 
Sarjoissa, jotka eivät kanna asetta, kilpailun lähtötarkastus tehdään 
ammunnanvalvojien toimesta penkalla.  
 
Sarjojen N/M11-15 huoltajat vievät tarkastuksen jälkeen kilpailijan aseen 
asetelineelle, jossa on numeroidut paikat. 
 
Sarjojen N/M65-80 kilpailijat vievät aseet ampumamatoille järjestäjän ilmoittamille 
paikoille. 
 

Kilpailijan viimeisen ammunnan jälkeen toimitsijat avaavat jokaisen kilpailijan aseen 
lukon. Toimitsija tarkistaa patruunapesästä poistuneen hylsyn, sekä varmistaa, ettei 
lukkokehyksessä olevassa lippaassa ole patruunaa. Toimitsija jättää aseen ”lukko-
auki”- tilaan asetelineeseen. Kilpailusuorituksen jälkeen kilpailija tai kilpailijan 
huoltaja hakee aseen ampumaradan asetelineestä ja poistaa kaikki patruunat 
aseen tukista ja lippaista. 
 

Sarjojen, jotka kantavat asetta, maaliintulotarkastus tehdään maalin 



ulostuloalueelta, jossa kilpailijan tulee poistaa kaikki patruunat aseen tukista ja 
lippaista. 
 
Toiminta sunnuntaina 1.8. AJ- kilpailuissa:  
 
Kaikkien sarjojen kilpailun lähtötarkastus tehdään ammunnanvalvojien toimesta 
penkalla.  
 
Kilpailija vie tarkastuksen jälkeen aseen asetelineeseen aikaisintaan 15min ennen 
lähtöä. 
 
Sarjojen N/M11-15 huoltajat vievät tarkastuksen jälkeen kilpailijan aseen 
asetelineelle, jossa on numeroidut paikat. 
 
Kilpailijan viimeisen ammunnan jälkeen toimitsijat avaavat jokaisen kilpailijan aseen 
lukon. Toimitsija tarkistaa patruunapesästä poistuneen hylsyn, sekä varmistaa, ettei 
lukkokehyksessä olevassa lippaassa ole patruunaa. Toimitsija jättää aseen ”lukko-
auki”- tilaan asetelineeseen. Kilpailusuorituksen jälkeen kilpailija tai kilpailijan 
huoltaja hakee aseen ampumaradan asetelineestä ja poistaa kaikki patruunat 
aseen tukista ja lippaista. 
 
Ampumapaikkajako löytyy ilmoitustaululta ja internetsivuilta. Kilpailija vastaa siitä, 
että aseeseen on kiinnitetty kilpailijanumeroa ja ampumapaikkaa osoittava 
tarra. Tarran kilpailija saa kilpailukansliasta noutaessaan kilpailunumeroa.  
 

 
VERRYTTELY 

Kilpailuradat suljetaan verryttelijöiltä viisi minuuttia ennen ensimmäistä starttia. 
Kilpailun ollessa käynnissä rullilla tapahtuvaa verryttelyä varten on käytettävissä 
Ottelukadun viereinen kevyen liikenteen väylä jäähallin suuntaan. 
 

 
LÄHTÖINTERVALLI 

Lähtöintervalli molempina päivinä on 30 sekuntia.  
 

 
SAKKOKIERROS  

Sakkokierros lauantain rulla-ampumahiihdossa on 11, 13 ja 15 sarjoilla 100m ja 
muilla sarjoilla 150m. 
Sunnuntain ampumajuoksussa sakkokierros on kaikilla sarjoilla 70m. 
 
Sakkokierroksella oleva tai sieltä poistuva kilpailija on etuajo-oikeutettu 
sakkokierrokselle saapuvaan kilpailijaan nähden. 

 
 
KESKEYTTÄMINEN 

Kilpailijan on ilmoitettava keskeyttämisestä maaliin tai lähimmälle toimitsijalle. 
 
 
AMMUNNAN NÄYTÖT 

Lauantain rulla-ampumahiihdossa valmentaja voi näyttää ampumapaikkaa 
lähestyvälle kilpailijalle ammunnan osumat penkan takaosasta poistumatta 
kuitenkaan penkan päältä. Sunnuntain ampumajuoksussa vastaavasti näytön voi 



antaa verkkoaidan ulkopuolella ennen asetelineitä ”Silent Zonen” ulkopuolella. 
 
Näyttöä varten varattua alue on osoitettu nauhoituksella ja opastein. Näyttö tulee 
antaa hiljaisena näyttötaululta häiritsemättä ”Silent Zonella” olevia kilpailijoita. 
”Silent Zone”- alueella näyttöjen antaminen on sääntöjen mukaan kielletty. 

 
 
TULOKSET 

Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla, tulostaululla ja internetsivuilla. 
Vastalauseaika on 15minuuttia sarjan tulosten julkaisemisesta.  
Vastalauseet on jätettävä kilpailutoimistoon kirjallisena. Vastalausemaksu on 20€, 
joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. 

 
 
PALKINTOJEN JAKO 

Palkinnot jaetaan sarjojen viimeisen kilpailusuorituksen vastalauseajan päätyttyä. 
Palkittavien lukumäärä sarjaa kohden on kolme kussakin osakilpailussa. Palkintoina 
tavarapalkinnot. 
Koronatoimenpiteenä koottua palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkitut voivat hakea 
palkintonsa kilpailukansliasta. Kenttäkuulutuksella ilmoitetaan kulloinkin vahvistetut 
sarjan tulokset. 
Kokonais-Cup- kilpailun rahapalkinnot ja perusteet niille on esitetty kilpailukutsussa.  

 
 
PUKEUTUMIS-, WC- JA SUIHKUTILAT 

Pukeutumistiloina käytetään kuuluttamorakennuksen läheisyydessä sijaitsevia 
voitelukoppeja. Suihkutilat sijaitsevat Ukonniemiareenalla klo 8.00-13.00. 
WC tilat kuuluttamo-/ajanottorakennuksen yhteydessä, sekä kahvion vieressä. 

 
 
ENSIAPU 

Kilpailupaikalla on ensiapuryhmä. EA- piste sijaitsee kuuluttamorakennuksessa. 
Kilpailija kilpailee omalla vastuullaan. 

 
 
KAHVIO 

Kilpailupaikalla on kahvio. 
 
 
PYSÄKÖINTI 

Kilpailijoiden ja huoltajien pysäköinti Ukonniemiareenan parkkiin opasteiden 
mukaisesti. Stadionalueella ajaminen on ehdottomasti kielletty!!! 


