
Kilpailuohjeet 

Ampumasuunnistuksen Lapua Cupin 9. osakilpailu Säkylän Köyliön 

Kepolassa 24.7.2022 
 

Tapahtumapaikka 

Kilpailukeskuksena toimii Harrin Patin ampumarata  

Opastus ja pysäköinti 

Opastus tieltä 2140 n. 1 km Köyliöstä Ristolan suuntaan. Navigointiosoite: Kokemäentie 112, Säkylä. Pysäköinnistä 

kilpailukeskukseen matkaa n. 1 km. 

 

 

 

 

Kilpailunumerot 

Kilpailussa käytetään numeroliivejä jotka on noudettavissa infosta. 

Kohdistusammunta 

Klo 10.00–11.00. Ampumataulut on jaettu seuroittain, yksi täplä jokaista kilpailija kohden. Kohdistuksen aikana ei ole 

mahdollisuutta käydä tauluilla. Aseet viedään kohdistuksen jälkeen asetelineeseen vapaasti valittavaan paikkaan. 

Kartta ja rastimääritteet 

Suunnistuskartta (uusintakartoitettu 2022), käyräväli 2,5 metriä. Kartta on muovisuojuksessa. Kartan koko kaikilla 

sarjoilla on A4. Rastimääritteet on painettu karttaan (ei irrallisia määritteitä). Ratojen pituudet, rastien lukumäärät ja 

kartan mittakaava selviävät oheisesta taulukosta. 



Sarja Matka (km) 
(sis. 550 m 
viitoitusta) 

Rastien 
lukumäärä 

Mittakaava 

H21 5,0 13 1:10000 

H40 3,7 11 1:10000 

H50 3,4 11 1:7500 

H60 3,4 11 1:7500 

H18 3,4 11 1:10000 

H16 2,3 8 1:10000 

H14 2,0 6 1:7500 
    

D21 3,7 11 1:10000 

D40 3,4 11 1:10000 

D50 2,3 7 1:7500 

D60 2,3 7 1:7500 

D18 3,4 11 1:10000 

D16 2,3 8 1:10000 

D14 2,0 6 1:7500 

 

Lähtö 

Lähtö tapahtuu väliaikalähtönä klo 11.30 alkaen lähtöluettelon mukaisesti. Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

Juoksuosuuteen saa tutustua etukäteen ja verryttely tapahtuu Lähdön suuntaan valaistulla kuntoradalla. Kilpailija 

kutsutaan lähtökarsinaan 2 minuuttia ennen lähtöaikaa. 

Kilpailun kulku 

Juoksu (400 m) – 1. ammunta (5 laukausta) – mahdolliset sakkokierrokset – suunnistus – 2. ammunta (5 laukausta) – 

mahdolliset sakkokierrokset – juoksu maaliin.  

 

Sarjoissa D/H14 ja D/H16 molemmat ammunnat makuulta (D/H14 saavat käyttää tukea). Muissa sarjoissa 1. ammunta 

makuulta ja 2. ammunta pystystä. 

Toiminta ampumapaikalla 

Kilpailija leimaa ennen ampumapaikkaa olevalla rastilla, ottaa aseensa asetelineestä ja kiertää telineet vastapäivään. 

Ampumapaikat 7–10 ovat makuuammuntaa ja paikat 1–6 pystyammuntaa varten. Makuu- ja pystypaikat on erotettu 

toisistaan kyltillä, jota järjestäjät voivat tarvittaessa siirtää kilpailun aikana. Kilpailija saa vapaasti valita paikkansa.  

 

Ammunnan jälkeen kilpailija palauttaa aseen telineeseen samaan kohtaan josta on sen ottanut. Tämän jälkeen kilpailija 

jatkaa joko sakkokierrokselle tai puhtaalla ammunnalla suoraan suunnistusosuudelle/maaliin. Sakkokierros kierretään 

myötäpäivään. H21 sarja kiertää pidempää sakkokierrosta. Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hän kiertää oikean 

määrän sakkokierroksia. Kartat otetaan sarjatunnuksilla varustetutuista ämpäreistä maalin kohdalta. 

Vakuutukset ja tarkastukset 
Jokainen kilpailija vastaa omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjä ei korvaa kilpailijoiden itselleen, muille kilpailijoille tai 

materiaalille aiheuttamia vahinkoja.  

Palkinnot 

D/H21 palkitaan kolme parasta, D/H14 kaikki osallistujat ja muissa sarjoissa voittajat.  

Pukeutuminen ja pesu 

Pukeutuminen maasto-olosuhteissa. Ei pesupaikkaa. 



WC 

Kilpailukeskuksessa WC-vaunu 

Muuta 

Kilpailukeskuksessa toimii pienimuotoinen puffetti.  

Tiedotus 

www.lallit.fi 

Tiedustelut 

Kauko Hakala (kilpailunjohtaja): 040 0834085, kaukojo.hakala@gmail.com 

Joona Huila (ratamestari, tulospalvelu): 044 2525432, joonahuila@gmail.com 

Köyliön Lallit 
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