16.2.2021

Alla lajikohtaisia tarkennuksia metsästysampumakilpailuiden
järjestäjille (päivitetty versio, joka korvaa 27.5.2020 annetun)
Ampumapaikoilla on hyvä olla käsidesiä, kertakäyttöhansikkaita ja varamaskeja sekä
kilpailijoille että toimitsijoille.
Palkintojen jako:
- Ei mitalien ripustamista kaulaan, pelkkä mitalin / palkinnon ojentaminen tai mieluummin
haku palkintopöydältä
- Yhteiskuvissa turvaväli 1-2 m (jos ylipäänsä otetaan)

Haulikkolajit
Metsästyshaulikko ja -trap
-Ampujaa pyydetään heittämään ne huolellisesti keräysastiaan. Jos maahan jää hylsyjä,
pitää ne kerätä kertakäyttökäsineet käsissä tai magneetin/rikkalapion avulla.
-Haulikkolajeissa tuomari voi tarkastaa ampujan panokset. Jos tarkastaa, niin
kertakäyttöhanskat kädessä
-Erissä vain 5 ampujaa max. Radalla tulee pitää 1-2m:n turvaväli, myöskin ratatuomarin
tulee huolehtia tästä turvavälistä.
-Asehäiriön toteaminen tulee tehdä turvavälillä
-Lähettimen desinfiointi lähettäjän vaihtuessa (desinfiointipyyhe/kertakäyttöhanskat)
-Erän päätyttyä, poistutaan odottamaan seuraavaa vuoroaan (esim. odotetaan autossa)
-Vältetään kanssakäymisiä muiden alueella olevien henkilöiden kanssa,

Kansainvälinen Metsästysammunta
Lue haulikko- ja luotilajien ohjeistukset
Lisäksi desinfioi tarvittaessa seuraavat:
- ammuntajakkara (pohjoism.)
- kiinteä tuki (eurooppal.)
- vuoristosauva (eurooppal.)
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Luotilajit
Kohdistus- /koetähtäyspaikat:
- turvavälit
- omien hylsyjen kerääminen
- Ampujan desinfioivat ampumatuet itse kohdistuksen jälkeen

Metsästysluodikko
-Ampujien käytettävä omia makuualustoja
-Turvavälit ammunnassa (esim joka toinen taulu) ja vuoroa odotellessa
-Tauluja ei anneta ampujille
-Kilpailukortit järjestäjän toimesta ampumapaikalle
-ammuttajan vaihtuessa toimitsijan laitteiden desifiointi (äänimerkin kytkimet, puhelin
monttuun...)
-tulkkaajan vaihtuessa, tulkkien desifiointi
-paikkaajilla omat paikkarullat käytössä
-tulkkaaja ja paikkaaja pitävät turvavälin

Metsästyshirvi
-Tauluja ei anneta ampujille, elektronisessa taulussa ampuja voi ottaa itse tulosliuskan
-Kylmäharjoittelupaikalla turvavälit
-Kilpailukortit järjestäjän toimesta ampumapaikalle
-ammuttajan vaihtuessa toimitsijan laitteiden desifiointi (lähetyslaitteen, puhelin
monttuun...)
-tulkkaajan vaihtuessa, tulkkien desifiointi
-paikkaajilla omat paikkarullat käytössä
-ampujat ohjataan paikoilleen ampumakoppiin ja pois vuorotellen turvaväliä noudattaen
Kun tulokset saadaan hirviurheiluun, niin tulostaulullekaan ei synny ruuhkaa. Nyt
korostettava turvavälejä tulostaulun luona.
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Ilma-aseet
Ilma-luodikko (elektroninen) / eMetso:
- tulosliuskiin ei oteta kuittauksia ampujilta, voivat halutessaan ottaa valokuvan
tuloksestaan
- ikämies/-naissarjojen osalta lajinsa voidaan ampua loppuun, käytetty ja tulevana kesä
käytetään sitäkin, että alku- ja loppukilpailu ammutaan samalla kertaa putkeen pienen
hengähdyksen jälkeen (meillä kaikki ampuu alku- ja loppukilpailun) – vähentää siirtymisiä
ja onnistuu erinomaisesti elektronisilla tauluilla, joita ei tarvitse tulkata ja paikata välillä
- ampumapaikat siten, että se 1-2 m turvaväli säilyy (mielellään joka toiseen tauluun
normaaliin verrattuna)
- mikrofonien / torvien / merkinantolaitteen desifiointi (erikoisesti huomattava mikrofoni,
jos sitä käytetään)
- koetähtäyspaikalla samoin turvavälit
Ilmahirvi (elektroninen) / eHirvi:
- ilmahirvessä ongelmia kylmiä ampuvan kilpailijan osalta, vaikka pieni sermi välissä, niin
turvavälin järjestäminen hankalaa ja tämä ”työntää” ampujan liian lähelle ammuttajaa ->
jos kylmienotto ei saada turvalliseksi, kylmiä juoksuja ei anneta (ilmahirvessä on koe
laukaukset sitä varten)
- jos kylmiä ei anneta Hirvessä, niin ampujaparille kylmäjuoksupari ampumapaikalta
ennen juoksevan hirven sarjaa, samoin ennen loppukilpailusarjaa
-kylmien osalta huomioitava ratakohtaiset erot
- tulosliuskiin ei oteta kuittauksia ampujilta, voivat halutessaan ottaa valokuvan
tuloksestaan (elektroniset taulut)
- hallintanapit voidaan desinfioida ammuttajan vaihtuessa (siihen löytyy sopiva
desinfiointiaine), toinen jopa suositeltavampi tapa on ammuttajan kertakäyttökäsineet

Liikuntalajit
Hirvenjuoksu ja hirvikävely
-Ennakkoilmoittautumiset kilpailuihin. Tällä vähennetään kilpailijoiden pyörimistä
ilmoittautumispisteessä. Ennakkoon ilmoittautuneet kilpailijat voivat tarkistaa
Hirviurheilusta omat lähtöajat vaikka kotona ja saapua kilpailupaikalle mahdollisimman
lähellä oman kilpailusuorituksen alkamista.
-Kilpailujen alkamisaikaa porrastetaan niin, että yli 70-vuotiailla on mahdollisuus tehdä
oma kilpailusuoritus ja poistua kilpailupaikalta ennen muiden sarjojen alkamista.
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-Lähtö- ja maalialue ja ennen kaikkea arviointipisteet on oltava riittävän väljät
-Suositellaan väliaikalähtöä jotta riittävä väljyys arviointi- ja ampumapaikoilla säilyy
-Peesaaminen kielletty juoksussa
-Arviopaikan toimitsijan on huolehdittava siitä, että turvaetäisyydet säilyy arviointitehtävää
suoritettaessa
-Arvioinnissa käytetään kilpailijan omaa kynää
-Asetelineelle mennään turvaetäisyyksiä noudattaen myös kilpailutilanteessa
-Ammunta joka toiseen tauluun. Ammunnan valvoja ei anna lupaa mennä
ampumapaikalle, jos joudutaan ampumaan vierekkäisiin tauluihin. Ammunnan
mahdollinen odotusaika kirjataan ylös ja hyvitetään juoksuajasta.
-Tulkattuja taulunippuja ei anneta kilpailijoiden selattavaksi. Tauluja ei anneta kilpailijoille,
ellei niiden jakamista voida tehdä turvaetäisyyksiä ja käsihygieniaa noudattaen
-Kilpailun tulokset ja oikeat arviointimatkat julkaistaan Hirviurheilussa, joten kilpailijoitta ei
ole syytä jäädä niitä odottamaan kilpailupaikalle.
-Ampumatauluja kiinnitettäessä / irrotettaessa noudatettava turvavälejä ja käsihygieniaa.
Taulujen kiinnittäjillä omat nitojat tai nitojat on desinfioitava.
-Tulkkaajalla omat tulkit tai tulkkien desinfiointi tulkkaajan vaihtuessa
-Paikkaajilla omat paikkarullat
-Ei yhteiskyytejä

Harrastetaan turvallisesti
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