
Ohjeita kilpailijoille 

Ilmakiväärin ja Ilmapistoolin Pohjanmaan AM-kilpailu. 

Ylihärmässä 6.-7.11.2021 

Kilpailupaikan osoite on Ylihärmän Yläkoulu, Päämajantie 18, 62375 Ylihärmä(Kauhava) 

Kilpailussa noudatetaan SAL:n kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita, SAL:n lajisääntöjä ja kilpailun 

järjestäjän antamia ohjeita. 

Kilpailutoimisto on auki Lauantaina klo.8:00-13:45 ja Sunnuntaina klo.8:00-11:45. 

Urheilijan saapuessa kilpailupaikalle hän ilmoittautuu ja esittää lisenssin. Joukkueet nimettävä, jos niitä ei 

ole ilmoitettu sähköisesti.  

Ampujat kutsutaan ampumapaikoille 30 min ennen erän alkua. Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 

15 min ennen erän alkua. Vallitsevan Covid-19 pandemia vuoksi ampujat ja toimitsijat ovat ainoat jotka 

pääsevät rata-alueelle. 

Ampujan ollessa kilpailun aikana ampumapaikalla ei turvalippua tarvitse käyttää aseessa, ellei 

ammunnanjohtaja toisin määrää. 

Ampumapaikkaan kuuluu myös ampujan takana oleva tuoli, jossa ampuja voi kesken kilpailusuorituksen 

levätä ja istua. 

Ampujan lopettaessa kilpailun tai ilmoittaa poistuvansa ampumapaikalta kesken kilpailun tulee turvalippu 

asettaa aseeseen. 

Varustarkastus on paikalla Lauantaina ja Sunnuntaina kilpailun ajan. Varustarkastus on vapaaehtoinen, 

jälkitarkastus TS.6.7.9 sääntöjen mukaan. 

Ase- ja varusteiden ennakkotarkastusta ei tehdä. Urheilijoilla on kuitenkin mahdollisuus itse 

ennakkotarkasta aseensa ja varusteensa ennen kilpailua. 

Kilpailun kestäessä jokaisesta erästä kilpailujury arpoo sääntöjen mukaisesti urheilijoita ase- ja 

varustetarkastukseen. Näiden urheilijoiden ase ja kaikki varusteet tarkastetaan. 

Ilmakiväärissä jälkitarkastukseen määrätty ampuja ei saa riisua ampumavarusteita (mukaan lukien 

ampujanlasit), vaan jää ampumapaikalle odottamaan järjestäjän noutajaa ase- ja varustetarkastukseen. 

Ilmapistoolissa ase- ja varustetarkastus tehdään kilpailupaikalla erän päättymisen jälkeen. 

Ilmasäiliöitä, joiden käyttöikä on päättynyt, ei saa käyttää kilpailussa. 

 

 

Virallinen tulos-/ilmoitustaulu sijaitsee Yläkoulun pääaulassa. 

Eräkohtaiset tulokset ovat nähtävissä kahvion valkokankaalla ja internetissä live linkin kautta ja kilpailujen 

kaikki tulokset virallisella tulostaululla. 

Kaikkia tuloksia koskevat vastalauseet tulee jättää 10 min kuluessa siitä, kun tulokset on julkaistu virallisella 

tulostaululla ja joukkue tuloksesta kun kaikki joukkueen ampujat ovat ampujat ovat ampuneet ja tulokset 

tulleet ilmoitustaululle. 



Palkitseminen päivittäin laaditun aikataulun mukaisesti. 

Jokaisen sarjan kolme parasta ampujaa palkitaan mitaleilla ja jokaisen sarjan paras joukkue palkitaan 

mitalilla. Nuorten sarjoissa palkitaan kaikki joukkueet. 

Varusteita voi säilyttää Yläkoululla, mutta järjestäjä ei vastaa niistä. Palkintojenjaot ovat Yläkoulun 

pääaulassa sarjojen valmistuttua. 

Härmän Seudun Ampujien Kahvio on käytettävissä koko kisaviikonlopun ajan. Kahviosta löytyy pientä 

suolaista. 

Ruokailu on mahdollista Härmän Kylpylän ravintoloissa osoitteessa Vaasantie 22 ja Härmäntupa Grilli Kebab 

Pizza osoitteessa Päämajantie 2. 

Pukuhuoneet löytyvät näyttämön reunalta ja WC:t pääaulasta. 

Ensiapu Kauhavan TK Kaksineuvoinen avoinna 10-18, Kauppatie 127, Kauhava. Puh. 06 24124553 

Seinäjoen Keskussairaala Ensiapu 18-10, Koskenalantie 18, Seinäjoki. Puh: 116117, 06 4154555 

Hätätapauksissa yleinen hätänumero 112. 

Covid-19 taudin takia suosittelemme maskin käyttöä liikkuessa tiloissa. 
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TULETHAN KILPAILEMAAN TERVEENÄ. 


