Itä-Suomen Mestaruuskilpailujen
säännöt 2013
Tarkistettu 8.2.2013

Pohjois-Karjalan piiri - Pohjois-Savon piiri - Suur-Savon piiri
Lajit:

Hirvenhiihto, hirvenhiihtoviesti, ilma-aseammunnat, metsästysammunnat,
hirvenjuoksu ja hirvenjuoksuviesti.

Säännöt:

Suomen Metsästysampumasäännöt. Nuorten sarjoissa aseen kaliiberi on vapaa
(reunasytytteisillä kaliibereilla laukaisuvastus vähintään 500g).

Sarjat:

Suomen Metsästysampumasääntöjen mukaiset.

Kilpailupaikka:
Mestaruuskilpailut järjestetään vuorotellen kunkin piirin toimesta ja alueella tai erillisen
sopimuksen mukaisesti.
Kilpailujen tuomarineuvosto:
Kukin piiri asettaa neuvostoon yhden jäsenen. Järjestävän piirin edustaja toimii
tuomarineuvoston puheenjohtajana. Tuomarineuvosto kokoontuu ennen kilpailun alkua ja
kilpailun jälkeen ennen palkintojenjakoa.
Joukkuetulos:
Piirin joukkuetulokseen lasketaan kymmenen (10) parasta tulosta sarjasta riippumatta.
Metsästysammunnoissa luotilajien joukkuetulokseen lasketaan hirvi (10 parasta tulosta) ja
luodikko (10 parasta tulosta) yhteen, kuten myös ilma-aseammunnoissa. Haulikkolajien
joukkuekilpailussa lasketaan haulikko (10 parasta tulosta) ja trap (10 parasta tulosta) yhteen.
Hirvenhiihdossa ja -juoksussa joukkuetuloksiin lisätään viestin pistemäärät, joita joukkueet
saavat seuraavasti sijoitusten perusteella:
Viestien pisteytys(sarjat M, M50 ja N):
1. sijoittunut saa piirilleen 100 pistettä sarjastaan
2. sijoittunut saa piirilleen 80 pistettä sarjastaan
3. sijoittunut saa piirilleen 60 pistettä sarjastaan
Pisteitä annetaan vain kunkin piirin parhaalle joukkueelle sarjassaan.
Osallistuminen:
Mestaruuskilpailut ovat piirien katsastuskilpailuja.
Viestijoukkueita kukin piiri voi asettaa seuraavasti:
M
2 joukkuetta
M50*
2 joukkuetta
N
2 joukkuetta
*vähintään kaksi M60-sarjan tai vanhempaa kilpailijaa
Viestit ovat Metsästysampumasääntöjen mukaiset (miehet 4 ja naiset 3 osuutta).
Henkilökohtaisiin lajeihin voi osallistua myös em. piirien ulkopuoliset kilpailijat.
Palkinnot: Kilpailujen palkintona jaetaan Itä-Suomen mestaruuskilpailuja varten teetettyä
mestaruusmitalia. Kilpailuissa jaetaan mestaruusmitalit sarjassaan kolmelle parhaalle
kilpailijalle. Kiertopalkintoa ei jaeta.
Viestissä mitalit jaetaan vain voittajajoukkueille (kultamitalit). Piirien ulkopuolisille ei jaeta
mitaleita. Kilpailun järjestäjä voi hankkia kunniapalkinnot 4 - 5 sijoittuneille/sarja.

Mitali:

Mitaliin kaiverretaan esim.:

Hirvenhiihto 2010
S20
Rautavaara

Ilmoittautuminen:
Kilpailujen järjestäjä lähettää kilpailukutsun ja ohjeet ilmoittautumisesta piireille neljä
viikkoa ennen kilpailuja.
Kilpailuihin ilmoittaudutaan piirin kautta 6 päivää ennen kilpailuja. Kilpailijat
maksavat itse ilmoittautumismaksun järjestäjän kilpailukutsussa määräämällä tavalla
joko pankkiin ilmoitetulle tilille määräpäivään mennessä tai kilpailupaikalla.
Kilpailujen järjestäjä lähettää eräluettelot sähköpostina piireihin ja laittaa järjestäjän
nettisivuille kilpailuviikon keskiviikkoon mennessä. Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla
kilpailujen alkuun klo 9:00 mennessä.
Jälki-ilmoittautumisen lisämaksu 4 euroa. Jälki-ilmoittautuneeksi katsotaan kilpailija,
joka ei ole ilmoittautunut vähintään kilpailukutsussa mainittuun päivämäärään
mennessä.

Osallistumismaksut:
Muut kuin nuoret
Nuoret
Viestit

Tulokset:

15 euroa/kilpailija/laji
5 euroa/kilpailija/laji
50 euroa/joukkue

Kilpailujenjärjestäjä toimittaa kilpailutulokset välittömästi kilpailujen jälkeen
sähköisessä muodossa yhtenä (rtf, pdf) tiedostona piireille ja medialle.

Loppukilpailut:
Sarja

M
Muut

10 parasta + tasatulokset
5
-”-

Kilpailuajankohta:
Kilpailut pyritään pitämään 4 viikkoa ennen SM-kilpailuja. Kilpailut alkavat viimeistään klo
09:00.

Muuta:

Hirvenhiihdossa ja -juoksussa arviokuviot tulee olla uudet ja asetettu maastoon sääntöjen
mukaan. Hirvenhiihdossa ja -juoksussa järjestäjä voi lyhentää S-sarjojen ja 60 vuotta
täyttäneiden kilpailijoiden hiihto- tai juoksumatkaa.
Hirvenhiihdossa ja -juoksussa vain yksi pohja-aika/sarja, riippumatta siitä onko pohja-ajan
tehnyt oman piirin edustaja vai ulkopuolinen kilpailija.

Muutokset:
Näihin mestaruuskilpailujen sääntöihin saa tehdä muutoksia vain kunkin piirin yhteisestä
sopimuksesta.
--------------------------Pohjois-Karjala

-------------------------Suur-Savo

--------------------------Pohjois-Savo

Osoitteita:
Savon Sanomat
fax.

sport@savonsanomat.fi
017-303311

Iisalmen Sanomat
fax.

urheilu@iisalmensanomat.fi
017-8351401

Karjalainen
fax.

toimitus@karjalainen.fi
013-2552363

Warkauden lehti
fax.

urheilu@warkaudenlehti.fi
017-5511530

Itä-Savo
fax.

urheilu@ita-savo.fi
015-517444

Länsi-Savo
fax.

toimitus@lansi-savo.fi
015-350337

Esimerkki pisteidenlaskennasta viesteissä:
1. PK
2. PK
3. SS
4. SS
5. PS
6. PS

M II
MI
MI
M II
MI
M II

100 p

1. SS
2. PS
3. PK
4. SS
5. PS

M50 II
M50 II
M50 I
M50 I
M50 I

100 p
80 p
60p

1. PK
2. PK
3. PS

NI
N II
NI

100 p

Pist. YHT: PK
PS
SS

260 p
220 p
180 p

80 p
60p

80p

Alustava järjestämisvastuu:
Itä-Suomen Mestaruuskilpailut
Laji
-10 -11 -12 -13
Hirvenhiihto
SS SS PS
PK
Ilma-aseet
PK PS SS PS
Ammunnat
PK PS PK SS
Hirvenjuoksut
PS SS
PK PS

-14
PS
PK
SS
PS

-15
SS
PS
PK/SS?
PK/SS?

