Ohjeita kilpailijoille
Ilmakiväärin ja Ilmapistoolin Pari-SM kilpailut.
Alahärmässä 5.-6.3.2022
Kilpailupaikan osoite on Härmä Areena, Pirintie 10, 62300 Alahärmä(Kauhava)
Kilpailussa noudatetaan SAL:n kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita, SAL:n lajisääntöjä ja kilpailun
järjestäjän antamia ohjeita.
Kilpailutoimisto on auki perjantaina klo 18:00 - 19:00, lauantaina klo 8:30 - 18:00 ja sunnuntaina
klo 8:30 - 18:00.
Urheilijan saapuessa kilpailupaikalle hän ilmoittautuu ja esittää lisenssi ja tuomarikortin pois lukien
Y50-sarjan joukkueeseen osallistuvalta ampujalta, joka henkilökohtaisessa kilpailussa saisi osallistua
M60-, N60-, Y70-, Y75- tai Y80-sarjaan ei vaadita tuomarikorttia(KY2021 7.5.1.1). Kilpailu ammutaan SIUS
HS-10 elektronisiin taululaiteisiin. Kilpataulut vaihdetaan keskitetysti kaikille tauluille, zoomaus
taululaitteessa tapahtuu OK näppäintä painamalla. Näyttölaitetta ei saa peittää tai kääntää pois näkyvistä.
Ampujat kutsutaan paikoilleen eräluettelossa ilmoitettujen aikojen mukaisesti.
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.
Ampujan lopettaessa kilpailun tai ilmoittaa poistuvansa ampumapaikalta kesken kilpailun tulee turvalippu
asettaa aseeseen.
Varustarkastus on paikalla lauantaina klo 8:30 - 17:00 ja sunnuntaina klo 8:30 - 16:00.
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, samoin kuin mahdollisten
uusien ennätysten tehneiden urheilijoiden varusteet. 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 ilmoitustaulu sijaitsee radan takana.
Eräkohtaiset tulokset ovat nähtävissä kahvion valkokankaalla ja kilpailujen kaikki tulokset virallisella
tulostaululla.
Kaikkia tuloksia koskevat vastalauseet tulee jättää 10 min kuluessa siitä, kun tulokset on julkaistu virallisella
ilmoitustaululla.

Palkitseminen päivittäin laaditun aikataulun mukaisesti.
Jokaisen sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla.
Varusteita voi säilyttää pukuhuoneessa joka merkitty varussäilytys tilaksi, mutta järjestäjä ei vastaa niistä.
Palkintojenjaot ovat erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti radalla.
HSA:n Kahvio on käytettävissä koko kisaviikonlopun ajan. Kahviosta löytyy pientä suolaista, leivoksia ja
lämmintä ruokaa.
Pukuhuoneet ovat radan takaosassa ja WC:tä löytyy aulasta ja pukuhuoneista.
Ensiapu Kauhavan TK Kaksineuvoinen avoinna klo 10 - 18, Kauppatie 127, Kauhava puh 06 – 2412 4555
Seinäjoen Keskussairaala Ensiapu avoinna klo 18 - 10, Koskenalantie 18, Seinäjoki puh 06 – 415 4555
Hätätapauksissa yleinen hätänumero 112.
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