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Ohjeita kilpailijoille 
 
Kilpailussa noudatetaan SML:n kilpailutoiminnan yleis- ja lajisääntöjä 
(Metsästysampumasäännöt 2022) sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.  
 
Kilpailukanslia 

- Sijaitsee Kupittaan urheiluhallin yläkerrassa (käynti Kupittaanpuiston puolelta).  
Kilpailijat ilmoittautuvat kilpailukansliassa  

- Kilpailukanslia toimii myös infopisteenä kilpailujen aikana sekä löytötavaran 
säilytyspaikkana. 

 
Radat ja ampumapaikat sekä ohjeet 

- Ilmahirvi ammutaan Kupittaan urheiluhallin yläkerrassa Megalink taululaitteisiin 
Saviahteen valmistamilla liikkuvan maalin radoilla (5 – 6 rataa) 

- Ilmaluodikko ammutaan Kupittaan urheiluhallin sisäampumaradalla (alakerta) Megalink 
taululaitteisiin (max 30 paikkaa). 

- Ilmaluodikossa kilpailijat kutsutaan ampumapaikoille ilmoitettuna erän alkamisaikana. 
Aseiden ja varusteiden paikalleen asettamiseen varataan aikaa noin 5 minuuttia. 

- Hirviammunnassa ilmoitetaan ensimmäisen (ensimmäisten) kilpailijoiden aloittamisaika. 
Seuraavien kilpailijoiden on itse huolehdittava, että he ovat läsnä oikealla radalla 
oikeaan aikaan eräluettelon mukaisessa järjestyksessä 

- Hyväksyttävä syy myöhästyä omalta vuorolta tai erästä on vain toisen lajin finaalin 
ampuminen tai muu tuomarineuvoston hyväksymä syy (esim. sairaskohtaus) 

- Aseissa suositellaan käytettävän piipun läpi kulkevaa turvalankaa tai siimaa, jotta 
ammunnan johtajan on helpompi varmistua siitä, että aseet ovat tyhjiä 

- Erän jälkeen tapahtuvasta paineenpoistoammunnasta käskee ammunnan johtaja. 
Muuna aikana tapahtuva ampuminen johtaa hylkäämiseen 

- Ylä- ja alakerran välillä voidaan liikkua sisäkautta 
 
Ase- ja varustetarkastus 

- Asetarkastuspaikka sijaitsee Urheiluhallin yläkerrassa. Tarkastuspaikka on avoinna 
tuntia ennen ensimmäisen erän alkua ja on avoinna päivittäin kilpailupäivän 
päättymiseen saakka. 

- Kilpailun kestäessä jokaisesta erästä tuomarineuvosto arpoo muutamia kilpailijoita 
aseiden jälkitarkastukseen. Myös uusien Suomen ennätysten tehneiden kilpailijoiden 
aseet tarkastetaan uudelleen 

- Jälkitarkastukseen määrätty ampuja ei saa riisua ampumavarusteita, vaan hän jää 
ampumapaikalle odottamaan järjestäjän noutajaa ase- ja varustetarkastukseen.  

- Järjestäjällä ei ole tarjota S13 sarjassa käytettäviä ampumatukia. Ottakaa omat 
tuet mukaan. Tuet tarkastetaan ampumapaikalla (alakerrassa). 

 
 
 



Virallinen tulos- ja ilmoitustaulu 
- Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee Urheiluhallin alakerrassa 25 m ampumaradalla. 

Hirviammunnan tulokset ja -finaalien alkamisajat ilmoitetaan myös Urheiluhallin 
yläkerrassa kilpailukanslian vieressä olevalla ilmoitustaululla.  

 
Tulokset 

- Ilmaluodikon eräkohtaiset tulokset ovat nähtävissä kahviotilan (alakerta 25 m rata) 
isolta TV monitorilta/valkokankaalla ja kilpailun kaikki tulokset virallisella tulostaululla. 
Kilpailun aikana ilmaluodikon livetulokset näkyvät urheilijoiden takana olevista TV-
monitoreista. 

- Luodikkokilpailun LIVE-seuranta on mahdollista www. osoitteessa 
https://results.megalink.no 

- Kaikkia tuloksia koskevat vastalauseet tulee jättää 30 min kuluessa siitä, kun alustavat 
tulokset on julkaistu virallisella tulostaululla. 
 

Palkintojenjako 
- Päivittäin laaditun aikataulun mukaisesti. 
- S13 luodikonpalkintojenjako pidetään lauantaina heti avajaisten jälkeen (noin 12.15) 
- Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan SM-mitaleilla ja tavarapalkinnoilla. 

 
Aseiden kohdistus- ja kuivaharjoittelupaikka 

- Sijaitsee ns. pienellä 10m ilma-aseradalla (alakerran eteisaulan vieressä). 
- Ampuminen on mahdollista vain paikalla olevaan maaliin (Megalink 3D, ei 

taustanauhaa, normaali ilmakiväärikuvio) 
 

Opasteet 
- Katuosoite navigaattorille, Tahkonkuja 5, 20520 TURKU 

 
Pysäköinti 

- Urheiluhallin pysäköintialueella on rajoitetusti pysäköintitilaa. Lisää pysäköintitilaa on 
läheisen VERITAS -jalkapallostadionin pysäköintialueella.  
Pysäköinti on molemmilla pysäköintipaikoilla maksullinen maanantai – perjantai. 
Urheiluhallin pysäköintipaikka klo 9–20 ja lauantaina klo 9–15. Veritas-stadionin paikka 
on maksullinen vain arkisin klo 9 – 17. Pysäköintimaksun voi maksaa kolikoilla, 
pankkikortilla, tai EasyPark- pysäköintisovelluksella.  
Lisää pysäköintitilaa on urheiluhallin pysäköintialueen viereisellä yksityisellä 
pysäköintialueella. Myös tämä pysäköintialue on maksullinen (kallis).  
  
HUOM! ajettaessa Veritas - jalkapallostadionin pysäköintialueelle, ajon tulee tapahtua 
Lemminkäisenkadulta Hippoksentielle ja sitä kautta stadionin pysäköintialueelle, koska 
urheiluhallin itäpäädyssä oleva katuosuus on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä  
(kts. kartta kilpailusivulta).  
Urheiluhallin lähiedusta on varattu Para-urheilijoiden ja hallin henkilökunnan 
pysäköintiin. Lisää inva-paikkoja on Kupittaanpuiston puolella urheiluhallin ovien 
vieressä. 
 

WC, pukeutumis- ja peseytymistilat 
- Urheiluhallin pukuhuoneissa. 

 
Ensiapu 

- Lääkekaappi sijaitsee alakerran eteisaulassa. 
- Turun Yliopistollinen Keskussairaala, Savitehtaankatu 1, TURKU, 

päivystyspuhelin TYKS:iin 02 313 8800 
- Hätätapauksissa puh. 112 


