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Kilpailuohjeet 
 
SML:n Metsästysammuntojen SM-kilpailut  
Ikaalisten Vatulassa 28. – 31.7.2011 
 
 
 

 
LAJIT  Kilpailut käydään SML:n Metsästysampumalajeissa: 

- Metsästyshaulikko 
- Metsästyshirvi 
- Metsästysluodikko 
- Metsästystrap 

 
 
SÄÄNNÖT  Kilpailuissa noudatetaan Suomen Metsästäjäliiton metsästysampuma-

sääntöjä 2007. Kilpailuissa voidaan ampua lyijyhauleilla. 
 

 
ILMOITTAUTUMINEN  Ilmoittautuminen tehdään piireittäin sähköpostin välityksellä Excel-

taulukkona. Ilmoittautuminen tulee tehdä kaikkien lajien osalta samalla 
kertaa. 
 
Ilmoittautuminen tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostilla, täyttämällä pii-
reille toimitettu Excel-taulukko, johon tulee merkitä, taulukossa annettu-
jen ohjeiden mukaisesti, seuraavat tiedot kilpailijoista: etunimi, sukuni-
mi, sarja ja piiri. Lisäksi ilmoitetaan joukkueenjohtaja osoitetietoineen. 
Toissijaisesti ilmoittautuminen tehdään postitse lomakkeella, joka seu-
raa mukana. Postitse toimitetut luettelot tulee olla kirjoitettu lähetetylle 
kaavakkeelle konekirjoitettuna. 
 
Samassa yhteydessä ilmoitetaan henkilöt, jotka kultakin piiriltä tulevat 
toimitsijoiksi, oheisella lomakkeella. (SML:n kilpailutoimikunnan päätök-
sen mukaisesti, kukin piiri asettaa 2 toimitsijaa kullekin kilpailupäivälle.) 
Toimitsijoiksi tulevista henkilöistä ilmoitetaan kaavakkeen mukaisesti: 
nimi, puhelinnumero, josta kilpailujen aikana tavoittaa, sähköpostiosoi-
te, johon voidaan toimittaa lisäohjeet, voimassa olevan tuomarikortin 
luokka, toive, mihin lajiin osallistuu toimitsijana, päivä ja kellonaika, jol-
loin on toimitsijana.  
Viimeinen ilmoittautumisen sähköpostin / kirjeen lähettämispäivä on 
13.7.2011. Ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen:  
Sähköpostiosoite: timo.niemela@ippnet.fi  
 
Postiosoite: Vatulan ampumaurheilukeskus ry / Timo Niemelä 

Ojainmäki 128, 39590 TEVANIEMI 
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Eräluettelot ovat nähtävissä Internetissä 21.7.2011 alkaen osoitteessa: 
www.vatulanampumarata.net 

 
 
OSANOTTOMAKSUT  Henkilökohtainen kilpailu  20.00 € / kilpailija 

Sarjat S 16, N 20 ja M 20  18,00 € / kilpailija 
 
Osanottomaksut on maksettava viimeistään 14.7.2011 Vatulan ampu-
maurheilukeskus ry:n tilille: Ikaalisten Osuuspankki 501514 – 2200. 
 
Tilisiirtoon on merkittävä: maksavan piirin nimi ja teksti ”osanottomaksu 
SM 2011”, sekä eriteltynä osanottajien määrät: nuoret ja aikuiset. 

 
 
YHTEYSHENKILÖT  Kilpailunjohtaja  Jari Peltomäki  puh. 040 505 5483 

Kilpailun varajohtaja  Veikko Hietamäki  puh. 040 836 1733 
Kilpailun tiedottaja Maria Käkelä puh. 0500 830 710 
Kilpailun sihteeri Timo Niemelä puh. 050 524 6079 
 
 

KILPAILUKESKUS Kilpailukeskuksena toimii Vatulan ampumaurheilukeskus, Ikaalisten 
Vatulassa, osoitteessa Teerinevantie 30, 39530 KILVAKKALA. 

 
Liikennejärjestelyissä on, kilpailujen aikana muutoksia normaalireittei-
hin nähden, osa reiteistä on kilpailujen ajan yksisuuntaisia. Kisapaikalle 
on opastus valtatie 3 alkaen. 

 
 
KILPAILUTOIMISTO Kilpailukanslia on avoinna: 

- tiistaina   26.7.2011 klo 10.00 – 20.00 
- keskiviikkona  27.7.2011 klo   9.00 – 20.00 
- torstaina  28.7.2011 klo   7.00 – 20.00 
- perjantaina  29.7.2011 klo   7.00 – 20.00 
- lauantaina  30.7.2011 klo   7.00 – 20.00 
- sunnuntaina  31.7.2011 klo   7.00 – 18.00 

 
Kilpailukansliassa on myytävänä mm. SM 2011 kisapaitoja sekä sarja-
kohtaisia tuloksia. 
 
 

AIKATAULU  Kilpasarjat ja harjoitusvuorot ovat alustavan aikataulun mukaisessa jär-
jestyksessä. Eräluettelot ovat nähtävissä Internetissä 21.7.2011 alka-
en, osoitteessa: www.vatulanampumarata.net 
 
Palkintojenjako alkaa noin 1½ tuntia henkilökohtaisten sarjojen päätty-
misen jälkeen. 
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Tiistai  26.7.2011  
klo 12.00 Harjoituskilpailut aikataulun mukaisesti 
 
Keskiviikko 27.7.2011  
klo 10.00 Harjoituskilpailut aikataulun mukaisesti 
klo 18.00 Tuomarineuvoston kokous  
klo 19.00 Joukkueenjohtajien tiedotustilaisuus  
 
Torstai  28.7.2011  
klo 8.30 Lipunnosto ja kilpailujen avajaiset  
klo 9.00 Kilpailut alkavat  
klo 9.00 Kilpasarjat aikataulun mukaisesti 

- Metsästyshaulikko 
- Metsästystrap 

 
Perjantai  29.7.2011  
klo 8.00 Kilpasarjat aikataulun mukaisesti 

- Metsästyshaulikko 
- Metsästyshirvi 
- Metsästysluodikko 
- Metsästystrap 

 
Lauantai  30.7.2011  
klo 8.00 Kilpasarjat aikataulun mukaisesti 

- Metsästyshaulikko 
- Metsästyshirvi 
- Metsästysluodikko 
- Metsästystrap 

 
Sunnuntai 31.7.2011 
klo 8.00 Kilpasarjat aikataulun mukaisesti 

- Metsästyshaulikko 
- Metsästyshirvi 
- Metsästysluodikko 
- Metsästystrap 

klo 18.00 Kilpailujen päätös  
 
Kilpailun tulokset ovat täydellisenä nähtävissä maanantaista 1.8.2011 
alkaen Internet osoitteessa: www.vatulanampumarata.net 
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KISARAVINTOLA  Kisaravintolasta on mahdollisuus ostaa ruoka-annoksia, kahvia ym. vir-

vokkeita edulliseen kisahintaan. 
 

Kisaravintola on avoinna: 
- tiistaina   26.7.2011 klo 10.00 – 20.00 
- keskiviikkona  27.7.2011 klo   9.00 – 20.00 
- torstaina  28.7.2011 klo   7.00 – 20.00 
- perjantaina  29.7.2011 klo   7.00 – 20.00 
- lauantaina  30.7.2011 klo   7.00 – 20.00 
- sunnuntaina  31.7.2011 klo   7.00 – 18.00 

 
tiistai: 
keittoruoka klo 12.00 – 18.00 
keskiviikko: 
aamiainen klo 9.00 – 10.00 keittoruoka klo 11.00 – 18.00 
torstai – lauantai: 
aamiainen klo 7.00 – 10.00 lämmin ruoka klo 11.00 – 18.00 
sunnuntai: 
aamiainen klo 7.00 – 9.00 lämmin ruoka klo 11.00 – 17.00 
 

 
ASETARKASTUS  Asetarkastukset alkavat perjantaina 29.7.2011 klo 7.00 ja kilpailijan 

aseen on oltava tarkastettuna vähintään 30 minuuttia ennen hänen 
oman eränsä alkua. Kaikkien mitalistien lisäksi jokaisesta erästä arvo-
taan muutama kilpailija, joiden aseet tarkastetaan uudelleen ammun-
nan jälkeen, samassa yhteydessä tarkastetaan myös muiden varustei-
den sääntöjenmukaisuus (mm. kielletyt ampujanhousut). 
 
Aseet tarkastetaan metsästysampumasääntöjen mukaan ja tarkastuk-
sen jälkeen niihin kiinnitetään tarkastustarra. Tarkastuksen jälkeen 
asetta ei saa säätää eikä muuttaa ennen ampumasuoritusta. Jos use-
ampi kilpailija ampuu samalla aseella, tulee ase tarkastuttaa ennen jo-
kaista ampumasuoritusta. 
 
Asetarkastuksesta asetarkastuksen toimitsija kuljettaa aseen yhdessä 
kilpailijan kanssa ampumapaikkaa edeltävään asetelineeseen, josta 
kilpailija ottaa sen tullessaan ampumaan. 
 
Asetta tulee kuljettaa kilpailualueella ja tarkastuksessa aina lukko au-
kaistuna tai ase katkaistuna. 
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KOHDISTUSAMMUNTA 
 

Kohdistusammunta on mahdollista ampua erillisellä radalla: 
- torstaina  28.7.2011  klo  7.00 – 18.00 
- perjantaina  29.7.2011  klo  7.00 – 18.00 
- lauantaina  30.7.2011  klo  7.00 – 18.00 
- sunnuntaina  31.7.2011  klo  7.00 – 14.00 
- muina aikoina erikseen sopimalla. 

 
Kohdistusammuntaradan käytöstä veloitetaan 5 € / 15 minuuttia. 
 
 

HARJOITUSAMMUNNAT 
 

Harjoituskilpailuja on: 
- metsästyshirvessä keskiviikkona 27.7.2011 ja torstaina 28.7.2011 
- metsästysluodikossa torstaina 28.7.2011 
- metsästyshaulikossa tiistaina 26.7.2011 ja keskiviikkona 27.7.2011 
- metsästystrapissa tiistaina 26.7.2011 ja keskiviikkona 27.7.2011. 
 
Metsästyshirven ja metsästysluodikon harjoituskilpailuissa kilpailevat 
kaikki sarjat yhdessä, ilman tasoituksia. Päiväkohtaiseen loppukilpai-
luun pääsevät 10 parasta tulosta ampuneet kilpailijat sekä 10:nen 
kanssa tasatuloksella olevat kilpailijat. 
 
Metsästyshaulikon ja metsästystrapin harjoituskilpailut ammutaan ta-
soituskilpailuna, kaikki sarjat yhdessä. Päiväkohtaiseen loppukilpailuun 
pääsevät kaikki täydet ampuneet, jos ei ole yhtään tuloksen 25 ampu-
nutta, pääsevät loppukilpailuun kaikki tuloksen 24 ampuneet. Päivä-
mestaruus ammutaan uusinta-ammunnalla. Uusinta-ammunnassa ei 
ole tasoituksia. 
 
Alla olevan taulukon mukaiset tasoitusosumat lisätään kilpailijan am-
pumaan tulokseen, maksimi tulos tasoituksen kanssa on 25 osumaa: 
 

Tasoitukset sarjoittain 
Naiset 1 osuma 
N 20 3 osumaa 
N 50 2 osumaa 
S 16 3 osumaa 

Miehet ei tasoitusta 
M 20 1 osuma 
M 50 1 osuma 
M 60 2 osumaa 
M 70 4 osumaa 

 
Päivän kolme parasta lajissaan palkitaan tuotepalkinnoilla. 
 
Ampumavuoroja luotilajeihin myydään kisakansliasta, haulilajien harjoi-
tusvuoroja myydään suorituspaikoilla. 
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Hinnat harjoituskilpailuille: 
- hirvi  6,00 € / 10 laukausta samaan tauluun 
- luodikko  6,00 € / 10 laukausta samaan tauluun 
- haulikko  7,00 € / 25 kiekkoa 
- trap  7,00 € / 25 kiekkoa 

 
Hinnat harjoituksille ilman kilpailua (kilpailupäivinä, niinä aikoina, kun 
rata on vapaana): 
- hirvi ja luodikko 4,00 € / 10 laukausta samaan tauluun 
- haulikko ja trap 5,00 € / 25 kiekkoa 

 
 
MAJOITTUMINEN  Majoituspäällikkö Jorma Peltomäki vastaa mielellään kysymyksiin sekä 

antaa tarvittaessa lisätietoja puh. 0400 516 769 tai sähköpostiosoite 
jorma.peltomaki1@luukku.com. Majoituspaikkojen yhteystietoja löytyy 
myös kilpailujen nettisivuilta osoitteesta: 
www.vatulanampumarata.net/smmajoitus2011.html  

 
 
PYSÄKÖINTI  Piireille on varattu yksi henkilöautopaikka kilpailukeskuksessa. Kilpaili-

jat ohjataan järjestäjien toimesta heille varatuille alueille kilpailukeskuk-
sen välittömässä läheisyydessä. Liikenteenohjaajien määräyksiä on 
ehdottomasti noudatettava.  

 
Pysäköintimaksut:  henkilöauto  3,00 € / vrk 
 Henkilöauto 10,00 € / viikko 
 linja-auto  10,00 € / vrk 
 asuntoauto/-vaunu  6,00 € / vrk 
 asuntoauto/-vaunu  20,00 € / viikko 

 
 
PALKINNOT  Sarjassa M jaetaan kunniapalkintoja 10 parhaalle ja muissa sarjoissa 6 

parhaalle. 
 

Lajimestareille jaetaan palkinnot kunkin lajin viimeisen palkintojenjaon 
yhteydessä. Lajimestarin arvosta ja palkinnosta kilpailevat kaikki oman 
sarjansa voittaneet kilpailijat. Lajimestaruus ratkaistaan loppukilpailun 
yhteistuloksien perusteella, tasatulokset ratkaistaan sääntöjen mukai-
sesti, ilman uusinta-ammuntaa. 
 
Palkinnot jaetaan kilpailukeskusalueella, palkinnon saajia pyydetään 
saapumaan paikalle noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. 

 
SM-kilpailujen arvokkuus edellyttää, että kilpailijat ovat henkilökohtai-
sesti noutamassa palkintonsa. Järjestäjät eivät toimita palkintoja jälki-
käteen kilpailijoille. 
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KILPAILUORGANISAATIO 
 
Johtoryhmä Jari Peltomäki, Tapani Friman ja Veikko Hietamäki 
Kilpailun suojelija eräneuvos Juha K. Kairikko  
Tuomarineuvosto:  Pauli Nyström (PH) puheenjohtaja, Timo Haapaniemi (PH), Tapio To-

ratti (Ka) Eija Broman (Sa) ja Reijo Laaksonen (Sa), sihteeri Jari Pel-
tomäki. 

Kilpailunjohtaja Jari Peltomäki ( Veikko Hietamäki )  
Kilpailun sihteeri Timo Niemelä ( Seppo Mäntysalo ) 
Ammuntojen johtaja Tapani Friman ( Mauno Jokinen ) 
Lajivastaavat:  Vastuuhenkilö   ( varahenkilö ) 
Metsästyshaulikko Asko Kivimäki  ( Aki Mattila )  
Metsästystrap Veikko Hietamäki  ( Arto Kivimäki ) 
Metsästyshirvi Seppo Rajasalo  ( Hannu Rajasalo ) 
Metsästysluodikko  Mauno Jokinen ( Jouko Luotolinna ) 
Asetarkastus Jorma Lähteenmäki  
Kohdistusammunta Reino Lehto 
Tiedotus  Maria Käkelä 
Markkinointi  Jorma Peltomäki, Pekka Lappalainen, Matti Tapiainen, Eero Tyrkkö 
Majoitus  Jorma Peltomäki   
Kisaravintola Tuula Kurula  
Kisakanslia  Erja Savisto  
Tulospalvelu Jarmo Lindberg ( Timo Jokinen ) 
Kuulutus  Paavo Heikkilä ( Kari Jeskanen )  
Huoltopäällikkö Matti Mäkelä  
Vartiointi  CreyMan Oy 
 
 
Ikaalisissa 23.5.2011 
 
SML:n Satakunnan piiri ry  
 
Vatulan ampumaurheilukeskus ry 
Aureenlopen Eränkävijät ry 
Etelä-Ikaalisten Metsästysseura ry 
Hankarannan Erä ry 
Ikaalisten Ampujat ry 
Ikaalisten Reserviläiset ry 
Kilvakkalan Seudun Metsästäjät ry 

Kovelahden Erämiehet ry 
Lahdenpohjan Metsästäjät ry 
Pukaran Erämiehet ry 
Riitialan Seudun Erämiehet ry 
Saukon Seudun Metsästäjät ry 
Varpeen Erämiehet ry  

 


