Kultahippufinaali 21.-22.4.2018
KILPAILUOHJEET

Kilpailupaikka
Salohalli, Pormestarinkatu 5, 24100 Salo
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SAL kilpailutoiminnan yleissääntöjä ja ohjeita (KY/2017), lajisääntöjä
K/2017, P/2017, ja TS/2017 sekä Tukiammunnan ja kultahippukilpailujen sääntöjä (1.11.2017).
Kilpailutoimisto (sisääntuloaulassa)
Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailutoimistossa. Kilpailutoimisto on avoinna perjantaina klo 17:0020:00, lauantaina klo 7:45 – 17:30 ja sunnuntaina klo 7:45 – 17.00.
Ase- ja varustetarkastus
Ase- ja varustetarkistus on vapaaehtoinen. Kilpailupaikalla on kuitenkin tarkastuspiste, jossa
kilpailija voi käydä ennakkotarkastuksessa.
Varusteiden sääntöjenmukaisuus todetaan jälkitarkastuksella, johon arvotaan kilpailijoita jokaisesta
erästä.
Joukkueenjohtajat huolehtivat seuransa tukien, aseiden ja varusteiden sääntöjenmukaisuudesta,
ml. aseissa käytettävien ilma- ja CO2-säiliöiden päiväykset.
Turvallisuus (Turvallisuus on tärkeintä! Muistutamme muutamasta turvallisuuskohdasta.)
Turvallisuutta koskevat asiat on ohjeistettu säännöissä TS 6.2 ”Turvallisuus”. Aseissa on
käytettävä turvalippua (siimaa) sääntöjen mukaisesti (TS 6.2.2.2 ja TS 6.2.2.4).
Tukiampujan avustaja on vastuussa siitä, että hänen paineilma- tai CO2-säiliöt ovat valmistajan
ilmoittaman käyttöiän mukaiset (max 10 vuotta) TS 6.2.4.2. Uudelleen koeponnistetut aseiden
säiliöt eivät sääntöjen mukaan käy, mikäli säiliö on ylittänyt käyttöiän.
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Radat ja ampumapaikat
Kaikki ampumapaikat sijaitsevat hallin permannolla.
Finaalissa käytetään järjestäjien ampumapöytiä, joiden mitat ovat seuraavat: leveys 90 cm,
korkeus 80 cm ja syvyys ampumasuunnassa 80 cm. Näyttölaite sijoitetaan ampumapöydälle.
Tuolien korkeus on 45 cm. Omaa ampumatuolia saa käyttää.
Kaikki kilpailut ammutaan elektronisiin taululaitteisiin (Megalink).

Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu ammutaan elektronisiin taululaitteisiin. Joukkuekilpailu toteutetaan
kultahippusääntöjen mukaisesti siten tarkennettuna, että mekaanista taululaitetta koskevat
sääntöjen osuudet korvataan seuraavilla ohjeilla:
Joukkueen jokainen jäsen ampuu viisi laukausta elektroniseen taululaitteeseen, jolloin joukkueelle
tulee kilpailulaukauksia 15.
Kilpailussa käytetään elektronista taululaitetta, jossa näyttölaite osoittaa osuman, mikäli luodin
keskikohta on osuma-alueen sisällä.
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Viiden laukauksen sarjassa osuma-alueet ovat seuraavat:
-

ilmakivääri: 6 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm ja 4 mm

-

ilmapistooli: 24 mm, 24 mm, 24 mm, 24 mm ja 24
mm

Ennen joukkuekilpailun alkua on jokaisella joukkueella 20
minuuttia aikaa koelaukausten ampumiseen.
Koelaukausten aikana kilpailija näkee tavallisen
elektronisen taululaitteen näytön näkymän.
Joukkuekilpailu ammutaan kultahippusääntöjen mukaisten
joukkuefinaalia koskevien komentojen mukaisesti.
Kilpailujoukkueiden johtajat osoittavat järjestäjän käyttöön yhden ”viirinnäyttäjän” jokaista
joukkuetta kohden.
Joukkueen jäsenet ja ampujien järjestys on ilmoitettava kilpailutoimistoon viimeistään lauantaina
21.4.2018 tunnin kuluessa yksilökilpailun viimeisen erän päättymisetä.
Tulokset
Kilpailupaikoilla on tulosnäytöt, joissa näkyvät epäviralliset tulokset.
Kilpailun aikana on käytössä live tulospalvelu osoitteessa http://results.megalink.no.
Viralliset tulokset tulevat heti tulosten valmistuttua viralliselle tulostaululle ilmoitustaulun yhteyteen.
Palkintojen jako
Palkintojenjakojen ajankohdat ilmoitetaan eräluettelojen valmistuttua.
Aseiden ja varusteiden säilytys
Aseiden ja varusteiden säilytys on mahdollista perjantaista sunnuntaihin. Varustesäilytyspisteet
sijaitsevat erikseen osoitetuissa paikoissa Salohallin tiloissa.
Ilmasäiliöiden täyttö
Ilmasäiliöiden täyttö on mahdollista. Otathan omat täyttöadapterit mukaan.
Joukkueenjohtajien palaveri
Joukkueenjohtajien palaveri on lauantaina klo 7:30 Maran klubilla Salohallin välittömässä
läheisyydessä (Anistenkatu 1, 24100 Salo).
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