KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE JA KILPAILIJOILLE
2016
KILPAILUTOIMIKUNTA
Matti Räsänen pj Metsäorvokki 12, 70900 TOIVALA
puh. 044 585 2636, sähköposti: matti.rasanen@luja.fi
Harri Hyvönen vpj Pohjois-Sänkimäki 301, 73360 PAJULAHTI
puh. 050 566 1737, sähköposti: harrihyv@dnainternet.net
Petri Matikainen Siilinjärventie 467, 71730 KINNULANLAHTI
puh. 0400 198 596, sähköposti: petkamat@gmail.com
Jussi Räty Salahmintie 74, 74700 KIURUVESI
puh. 040 504 0654, sähköposti: jussi.raty@kpaunicon.com
Marko Sikanen Kermatie16, 70780 KUOPIO
puh. 050 443 2551, sähköposti: riekkukoira@gmail.com
Jari Kajan Petronlahdentie 19, 72100 KARTTULA
040 736 0035, jari.kajan@laskentakajan.fi
Jaana Hokkanen Savijärventie 206, 72740 LAUKKALA
050-3243276 hokkanenjaana02@gmail.com
Timo Kovalainen Soikkokuja 6 as 3, 70780 KUOPIO
040- 684 7628, timo.kovalainen@pukkila.com
Toiminnanjohtaja Katja Partanen, PL 1, 73101 LAPINLAHTI
puh.045 173 5857, sähköposti: pohjoissavo@metsastajaliitto.fi

OHJEET
Jokaisen järjestäjän tulee erityisesti ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat ja tehdä kilpailuista
kaikille turvallinen ja hyvä kilpailu.
Jokaiseen kilpailutilaisuuteen on määrättävä vähintään seuraavat toimitsijat:
- kilpailujen johtaja
- lajituomarit
- eräjärjestäjät
- tuloslaskennan johtaja, sekä mestaruuskilpailuihin tuomarineuvosto, johon nimetään
puheenjohtaja ja 3 jäsentä.
Tuomarineuvoston tehtävänä on valvoa lajituomarien ja toimitsijain toimintaa ja ratkaista sille
niiden päätösten johdosta tehdyt valitukset. Kilpailujen johtajalla, ammunnan lajituomarilla
sekä tuomarineuvoston jäsenillä pitää ehdottomasti olla voimassa oleva
metsästysammuntojen valvojan valtakirja.
Jokaiseen kilpailuun on varattava riittävän ammattitaidon omaava ensiapuryhmä
varustettuna vuodenajan mukaisella liikuntavälineellä.
Ilma-aseammunnoissa ja metsästysammunnoissa (hirvi , luodikko, haulikko, trap) jokaisen
kilpailun jälkeen kilpailijoiden aseet tarkastetaan. Hirvenhiihdossa ja - juoksussa on
järjestettävä valvonta asetelinepaikalle.
Muista tehdä ilmoitus poliisiviranomaisille. Tämä onnistuu poliisin palvelupisteiden tai
poliisin nettisivujen kautta (Poliisi -> Luvat -> Muut lupa- ja ilmoitusasiat -> Ilmoitus
yleisötilaisuudesta). Nettisivujen kautta ilmoituksen jättö vaatii tunnistautumisen esim
pankkitunnusten avulla.

Vakuutukset
Riistanhoitomaksun suorittaneen vastuuvakuutus koskee myös kilpailuun osallistuvaa ja toimitsijaa,
mutta ei koske järjestäjän vakuutusta.
SML on yhteistyössä If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa kehittänyt liiton jäsenseuroja varten
metsästysseuratoiminnan vastuuvakuutuksen (kattaa myös kilpailutoiminnan). Se on jäsenetuus,
josta ei aiheudu jäsenistölle erillis- tai lisäkuluja. Todistuksen seuran kuulumisesta Suomen
Metsästäjäliittoon saa siltä piiriltä, johon seura kuuluu. Vahinkoilmoitukseen merkittävä
sopimusnumero on 30–1091428. Omavastuu 200 €.
Metsästäjäliitto on vakuuttanut jäsenseurojensa alle 20-vuotiaat jäsenet, joilla on väestötietolain
mukainen kotipaikka Suomessa. Vakuutus on voimassa Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien ja
jäsenseurojen järjestämissä leiri- ja koulutustilaisuuksissa sekä ampumakilpailuissa sekä näihin
tilaisuuksiin liittyvillä välittömillä matkoilla, jotka ovat järjestäjän toimintasuunnitelmassa tai
muissa kokouksen päätöksissä ennakkoon hyväksytty (mm. kilpailukalenteriin merkityt kilpailut).
Sopimusnumero 000 670 5110 (vakuutusyhtiö If).
Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hänellä on voimassa oleva metsästyskortti tai muu vastaava
henkilökohtainen vakuutus.

Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia Metsästysampumasääntöjä soveltaen.
Piirin omissa kilpailuissa aseen kaliiberi on vapaa kaikissa sarjoissa. HUOM! SM-kilpailuissa
vaaditaan kuitenkin sääntöjen mukainen ase.
Järjestäjät voivat järjestää hirvenhiihdossa ja -juoksussa sarjan, jossa hiihto/juoksu korvataan
toisella arvioinnilla (hiihto-/juoksuajalla ei ole pisteisiin vaikuttavaa arvoa).
Hirvenhiihdon ja -juoksun oman pohja-ajan määrittämisessä sarjoissa M60, M70 ja N50,
N65, M80 noudatetaan SM-sääntöjä ja kilpailijoille lasketaan aikahyvitykset 5 vuoden
välein. Katsastuksissa ja pm-kilpailuissa lasketaan vain yksi pohja-aika/sarja riippumatta
siitä, tekeekö pohja-ajan oman piirin edustaja tai ulkopuolinen kilpailija.

Ilmoittautuminen
1. Hirvenhiihtoon, ilma-aseammuntoihin, hirvenjuoksuihin ja metsästysammuntoihin järjestäjälle
viimeistään kilpailupäivää edeltävänä keskiviikkona.
Ilmoittautuessa on seuran nimi on ilmoitettava täydellisenä. Järjestäjät voivat laittaa
kilpailupaikoille ilmoittautumislistan.
2. Itä-Suomen Mestaruus- (erilliset säännöt) ja piirinmestaruuskilpailuihin järjestäjän ilmoittamalla
tavalla. Pois jäävän kilpailijan on mahdollisuuksiensa mukaan ilmoitettava poisjääntinsä
järjestävälle seuralle.

Kilpailujärjestys
Hirvenhiihdossa ja hirvenjuoksussa sarjojen lähtöjärjestyssuositus:
M, M50 M60, M70, N, N50, S15, S17, S20, S13, N65, M80 sekä ei viralliset sarjat.

Tiedottaminen
Järjestäjät ilmoittavat Savon Sanomien ja Iisalmen Sanomien Urheilumuistiossa sekä mahdollisesti
edellisillä kilpailupaikoilla kilpailua koskevia tietoja riittävän ajoissa ja riittävässä laajuudessa.
Savon Sanomat Urheilutoimitus puh. 017-303350 Fax 017-303311
Urheilumuistio puh. 017-303353 Fax 017-303347
Sähköposti: muistiot@savonsanomat.fi
Iisalmen Sanomat Urheilutoimitus puh. 017-8351309 Fax 017-8351401
Urheilumuistio puh. 017-8351264 klo 08-10 Fax 017-8351402

Pakkasraja
Hirvenhiihdossa pakkasraja -20 (jos yli, kilpailut siirtyvät seuraavaksi vapaaksi lauantaiksi tai
sunnuntaiksi). Päätös kilpailujen pidosta tehdään klo 08:00. Tiedustelut ilmoittautumisnumeroista.
Kilpailut pidetään kalenterissa mainitussa järjestyksessä.

Taulut
Kaikissa piirin kilpailuissa on käytettävä metsästysjärjestöjen yleisesti hyväksymiä ampumatauluja.
Järjestäjien on laitettava kilpailupaikalle ns. mallitaulu, josta selviää ohjeet oman taulun
löytämiseksi.
Metsästyshirven kilpailutauluja ei anneta kilpailijoille.

Kilpailumaksut
Kilpailumaksut 12 € **
Nuorten sarjat (myös S20) 5 €
Viestit: M 40 € (3-kilpailijan joukkue)
M50* 40 € (3-kilpailijan joukkue)
N 40 € (3-kilpailijan joukkue)
Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla, ennen kilpailun alkua. Järjestäjä voi periä lisämaksua 4 €.
*väh. yksi M60-sarjan tai vanhempi kilpailija
**Haulikossa loppukilpailuun 6 parasta, Trapissa 5 parasta, tasatulokset ratkotaan uusinnalla (kuka
loppukilpailuun). Luotipuoli M 10 + tasatulokset, muissa sarjoissa 5 ja tasatulokset.

Tulokset
Kilpailujen tulokset tulee lähettää välittömästi:
1) Savon Sanomat: sport@savonsanomat.fi
2) Iisalmen Sanomat: urheilu@iisalmensanomat.fi
ja mahdollisesti muille paikallislehdille.
Lehdistölle muodossa:
Hirvenhiihdon piirinmestaruuskilpailut:
Sarja M 1) Rytkönen Tuomas VesanU 2.06,41, 2) Kvist Juuso LapinlVe 2.07,69, 3) Raatikainen
Antti MaanMa 2.11,66, jne. Sarja M50 1) Jääskeläinen Joni LapinlVe 2.11,88, 2) Heikkinen Juuso
SiilHS 2.13,20, 3) Kolari Veli-Matti VarkKV 2.15,38, jne.

EXCEL-taulukot ovat huonoin mahdollinen vaihtoehto. Jos teksti on mahdollista sijoittaa suoraan
sähköpostin tekstikenttään, hyvä niin. Saman tekstin voi laittaa myös txt- tai pdf-tiedostona
mukaan.
SM-kilpailujen valintaa, arkistointia ja pisteytystä varten sähköpostilla:
3) Piirille: pohjoissavo@metsastajaliitto.fi yhtenä tiedostona (rtf, pdf).
Sähköisessä muodossa tulleet tulokset päivitetään piirin kotisivuille.
4) Lajivastaavalle:
1. Hirvenhiihto: Jaana Hokkanen hokkanenjaana02@gmail.com puh. 050 324 3276
2. Ilma-aseammunnat: Marko Sikanen, riekkukoira@gmail.com puh. 050 443 2551
3. Metsästysammunta
- haulikkolajit: Jussi Räty, jussi.raty@kpaunicon.com puh. puh. 040 504 0654
- luotilajit: Harri Hyvönen, harrihyv@dnainternet.net puh. 050 566 1737
4. Hirvenjuoksu: Jaana Hokkanen hokkanenjaana02@gmail.com 050-3243276
5. Kv-lajit: Jari Kajan jari.kajan@laskentakajan.fi 040 736 0035

Valinta SM-kilpailuihin
Valinnan suorittamista varten on määrätty katsastuskilpailuja. Valinta SM-kilpailuihin
edellyttää osallistumista vähintään kahteen ao. lajin katsastuskilpailuun.
Halukkuus osallistua SM-kilpailuihin on ilmoitettava lajijohtajalle riittävän ajoissa ennen
kilpailuihin valintaa. SM-kilpailuihin valittu maksaa itse (ei nuorten sarjat, jotka piiri maksaa)
ilmoittautumismaksun edellä mainitulle lajivastaavalle tai hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti
vähintään kaksi viikkoa ennen kutakin kilpailutapahtumaa. Osallistumismaksuja ei palauteta.
Joukkueeseen valitut maksaneet kilpailijat sekä kilpailuohjeet ilmoitetaan piirin kotisivuilla
viimeisen katsastuksen jälkeen osoitteessa www.metsastajaliitto.fi/pohjoissavo --> kilpailutoiminta.
Lisäksi valinnasta yms. voi tiedustella ko. viimeisen katsastuksen jälkeisen viikon loppupuolella
edellä mainituilta lajivastaavilta.
SM-kilpailuihin valitun kilpailijan on ilmoitettava estymisestään välittömästi joukkueenjohtajalle
tai piirille. Ilmoittamatta jättäminen voi aiheuttaa seuraavan vuoden osallistumisoikeuden
menettämisen ko. lajiin.
SM-kilpailuihin valitaan vain kilpailijoita, jotka ovat Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon
piiri ry:n jäsenseurojen jäseniä tai piirin henkilöjäseniä.
Kilpailutoimikunta voi erityisistä syistä valita SM-kilpailuihin kilpailijan vaikka hänellä ei olisikaan
riittävästi katsastuskilpailuissa käyntejä.

Palkinnot
Järjestäjä tilaa piirinmestaruusmitalit piiristä kunkin sarjan kolmelle parhaalle kilpailijalle sekä
joukkuekilpailun mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle (joukkueeseen lasketaan lajistaan 3 parasta
tulosta sarjoista riippumatta). Järjestäjä kaiverruttaa mitalit.
Kaiverrukset tehdään mitalin etupuolelle esim.
Hirvenhiihto 2016
M50
Rautavaara
Kaivertamattomat mitalit voi vähentää laskusta ja palauttaa piirille.
Pm-kilpailuissa jaetaan sarjassaan kolmelle ensimmäiselle piirin jäsenseuroja edustavalle
kilpailijalle ja joukkueelle mitalit ja seuraaville pokaalit (vast).
Palkintosuositus 2016:

Palkitaan 3 parasta, paitsi S13 palkitaan kaikki.
Piiriin kuulumattomille kilpailijoille voidaan jakaa vastaavasti sijoituksensa arvoinen tavara- tai
muu palkinto. Kilpailijan tai hänen edustajansa on huolehdittava palkinnon vastaanottamisesta.
Noutamattomia palkintoja järjestäjä ei ole velvollinen jälkeenpäin toimittamaan kilpailijalle.
Loppukilpailut
Sarjat M 10 parasta + tasatulokset
Muut 5 parasta + tasatulokset
Haulikossa loppukilpailuun 6 parasta, Trapissa 5 parasta, tasatulokset ratkotaan uusinnalla (kuka
loppukilpailuun).

Kilpailujen järjestelyt
Ilmoitus kilpailuista
Iisalmen Sanomien ja Savon Sanomien urheilumuistiossa, kilpailukalenterissa (Jahti-lehdessä
vuoden viimeisessä numerossa talven kilpailut ja vuoden ensimmäisessä numerossa kesän kilpailut.
Kilpailukalenterit ovat myös piirin nettisivuilla).
Opastus
Opastus järjestettävä kunnon opasteilla, vanhat ”riutuneet hirvenpäät” tai epämääräiset taulut eivät
anna ohikulkijoille todellista kuvaa lajin hienoudesta.
Opastus kilpailualueella
Parkkipaikkajärjestelyt, latu-/reittikartat, tulostaulu, muut opasteet
Suorituspaikat
- nähdään pikkuisen vaivaa paikkojen kuntoon saattamiseen
- tarkastetaan ennen kilpailuja, että heittimet, liikkuvanradat toimivat sääntöjen mukaisesti
- em. varmistetaan se, että homma lähtee heti käyntiin aikataulun mukaisesti
- latu-/juoksureitit ovat hiihdettäviä/juostavia
Henkilöstö
- toimitsijat koulutetaan ko. tehtävään
- lajijohtajat perehtyvät omalta osaltaan voimassaoleviin sääntöihin
- henkilöstöä on riittävästi
- ENSIAPU
Tulosten tiedottaminen
- tulokset taululle ja kaikista kilpailuista viralliset tulokset piirille sähköpostina
- ko. lajin yhteyshenkilölle ja piiriin
- sanomalehteen (IS, SS), jos mahdollista pieni juttu mukaan ja ei koko tulosluetteloa vaan esim.
alleviivataan ko. lehden jakelualueen osallistujat
Palkintojen jako
- on juhlallinen tilaisuus, suunnitellaan
- piirinmestaruuskilpailuissa jakajina piirin ja seuran edustaja

