SAL:n 100v kilpailun
järjestämiskriteerit

YLEISTÄ
Yleistä
• Haetaan Suomen Ampumaurheiluliiton 100vuotis-juhlalle
kilpailua/kilpailuja
• 100v-juhlavuosi (2019) asettaa ”lisävelvoitteita”, koska
kilpailu(j)a käytetään liiton näyteikkunana
• Rataolosuhteiden tulee olla ko. kilpailujen jälkeen
käytettävissä niin kotimaisiin kuin myös kansainvälisiinkin
kilpailuihin, siksi pysyvillä ratkaisuilla on etusijansa, kun
paikkakunnasta päätetään.
• Olosuhteiden tulee vastata kansainvälisten kilpailujen
huippua, niin että paikkakunnalla voisi jatkossakin toimia kvkilpailujen järjesämispaikkana.
• MC/MM-kilpailuissa on todennäköisesti 2019 jaossa
maapaikkoja 2020 Olympialaisiin.

SOPIMUKSET
• Kilpailut tullaan myös televisioimaan niin kotimaassa kuin myös
kansainvälisestikin. Siksi kilpailu toimii myös mahdollisuutena
markkinoida kuntaa ja seuraa. Kunnalla mahdollisuus saada lyhyt
esittelyinsertti paikkakunnasta (maksullinen), joka ajetaan aina
ohjelman aluksi. Kilpailuilla suuri kiinnostusarvo Olympiapaikkojen
johdosta.
• Kilpailuista ja siihen liittyvistä asioista; vastuista, oikeuksista ja
velvoiteista, markkinoinnista jne. tullaan laatimaan erilliset kirjalliset
järjestämissopimukset eri osapuolien kanssa.
• Seuralla ja kunnalla tulee olla kirjallinen sopimus/suunnitelma ratojen ja
olosuhteiden kehittämisestä ja mahdollisesta lisärakentamisesta
kilpailuja varten.
• Järjestävä paikkakunta isännöi 1-2 vierastilaisuutta kilpailujen kutsu- ja
Vip-vieraille

OSALLISTUJAMÄÄRISTÄ
• Osallistuja määrä haulikon MC-kilpailuissa
• 45-65 maasta
• 350-500 Urheilijaa, määrä voi kasvaa o-paikkojen takia
• 150-250 valmentajaa, huoltajaa

• Majoitus tarve:
•
•
•
•

3-4 tähden hotellitarve
Min. 700-850 henkilölle
35-40% huoneista 1h-huoneita
Ruokailumahdollisuudet eri uskontokuntien edustajille
huomioitava

RATAKAPASITEETTITARVE
Ratakapasiteetti
• Trap:
• MM-kilpailut min. 4 + finaalirata
• MC-kilpailut: min 4 + finaalirata
• EM: min. 4 + finaalirata
• Skeet 4 3 4 1
• MM-kilpailut min. 4 + finaalirata
• MC-kilpailut: min 4 + finaalirata
• EM: min. 4 + finaalirata
• Kaksoistrap
• MM-kilpailut min. 4 + finaalirata
• MC-kilpailut min. 4 + finaalirata
• EM: 4 + finaalirata
•

Note: The ISSF recommends that for World Cups the number of targets/ranges specified for World Championships
should be available including a separate Finals range.

•

3.5.1.1 Trap and Skeet ranges may be combined. Trap ranges must be convertible to Double Trap unless separate Double
Trap ranges are provided.

•

Radat ja tilat käytettävissä, niin että niissä voidaan jatkossakin järjestää kansainvälisiä kilpailuja

MUUT TARPEET
• ISSF:n säännöt määrittävät muut lisätarpeet:
• 3.5.2 Seuraavat toiminnot sisällytettävä radalle
•
•
•
•
•

•
•
•

3.5.2.1 Aurinko/sade suojat urheilijoille ja virkailijoille
3.5.2.2 Joukkueille lepotilat lepoa, vaatteiden vaihtamista jne varten
3.5.2.3 Omat kokoushuoneet ISSF:n virkalijoille, ISSF:n vieraille, järjestelytoimikunnalle sekä juryille
3.5.2.4 Omat tilat tekniselle delegaatille, kilpailun johdolle, tulospalvelulle
3.5.2.5 Päätulostaulu virallisille tuloksille
Lisäksi iso sähköinen tulostaulu/screeni finaaliradalle, jokaisella radalla sähköinen tulostaulu
3.5.2.6 Asevarasto
3.5.2.7 Tilat ase-, patruuna-, varustetarkastukselle
3.5.2.8 Aseseppä- ja asehuoltopalvelu
3.5.2.9 Ase- ja varustevalmistajille näyttelytilat
3.5.2.10 Ruokatarjoiluun ravintolatilat:
Omat tilat VIP-vieraille, ISSF:n virakailijoille ja juryille omat, urheilijoille ja toimitsijoille omat tilat
3.5.2.11 Riittävä määrä saniteettitiloja: WC:tä ja pesutiloja
3.5.2.12 Langattomat verkot: tulospalvelulle, televisiolle, lehdistölle sekä urheilijoille ja yleisölle
3.5.2.13 erillinen palkintojen jakoalue

•
•

3.5.2.14 Lehdistökeskus ja kokoustilat tv:lle
3.5.2.15 Ensiapuhuone ja erilliset Antidoping huoneet

•

3.5.2.16 Pysäköintitilat toimitsijoille, VIP-vieraille sekä yleisölle

•
•
•
•
•

APUNA VOI KÄYTTÄÄ ISSF:N SÄÄNTÖJEN SIVULLA 70-73 OLEVAA HAKULOMAKKEESSA PYYDETTYJÄ TIETOJA!!!

HAKUPROSESSI JA ASIAKIRJAT
• Haku
• Alkaa 1.8.2015. Ennakkoilmoituksessa kerrottava kumpaa kisaa mieluummin hakee
(Haulikon MC/MM). Ennakkoilmoitus tehtävä 15.9.2015 mennessä– lopullinen haku
päättyy 31.1.2016
• Hakijatahojen kanssa järjestetään erilliset tapaamiset ja kuulemis-/esittelytilaisuudet
• Hakijataho osallistuu kustannuksellaan haku- ja esittelyprosessin eri vaiheisiin.
• Hakijatahojen tulee tuottaa ns. kirjallinen hakuesite/esittelykirjanen (perustuu
faktoihin/varmoihin suunnitelmiin) sekä esittelyvideo radasta/paikkakunnasta, jonka osia
voidaan käyttää haettaessa kisoja ISSF:ltä jne. Videon tulee olla valmis 31.5.2016
mennessä.
• Esittelykirjasen mukana tulee olla seuraavat asiakirjat:
• Selvitys tahoista, mikä kilpailuja hakee
• Selvitys/esitys talousehdoista, joilla hakijataho on valmis/halukas järjestämään
kilpailut
• Selvitys/esitys organisaatiosta ja henkilöstöstä, miten se aijotaan toteuttaa
• Sopimus/sitoumus kunnan/kaupungin kanssa kehittämis-/rakentamis-, tai
kunnostamistoimenpiteistä
• Selvitys majoituskapasiteetista: majoituspaikan nimi, *-luokitus, huoneiden määrä,
etäisyys radasta
• Havainne- ja pohjapiirros ratakeskuksesta ja suunnitelmista, miten palvelut tullaan
sijoittamaan ko. kilpailuissa
• Selvitys pysyvistä uudisrakennuksista (havainnekuvat, pohjapiirustukset jne.)
• Selvitys tilapäisrakennuksista, teltoista jne järjestelyistä, miten mahdolliset
tilatarpeet tullaan ratkaisemaan (havainnekuvat, sijoituspiirustukset, tilaselvitykset)

