JÄRJESTÄJÄOHJEET
Kilpailuorganisaatio
Kaikille kilpailutapahtumille on oltava nimetty kilpailunjohtaja ja tuomarineuvosto, joka
ilmoitetaan ilmoitustaululla.
Kilpailijoita voidaan velvoittaa osallistumaan soveltuviin
toimitsijatehtäviin suorituksiensa välissä.
Tulokset
Kilpailijoiden seurojen lyhenteinä käytetään vakiintuneita lyhenteitä. Muiden kuin Suur-Savon
kilpailijoiden seuran kohdalle merkitään kilpailijan edustama piiri; KYMI, PS, PK….
Järjestäjä toimittaa tulokset välittömästi kilpailun jälkeen piirin lajivastaavalle ja
toiminnanjohtajalle:
Hirvenhiihto:
Matti Pilssari (0400 653 902)
Mynttiläntie 977
52760 Mynttilä
matti.pilssari(at)pp.inet.fi
Ilma-aselajit ja Luotilajit:
Aleksi Hännikäinen (045 650 5126)
Pieksämäentie 200
79600 Joroinen
aleksi.hannikainen(at)gmail.com
Haulikkolajit:
Kari Löppönen (050 540 5819)
Pilvipolku 2 B 9
50500 Mikkeli
karski49(at)hotmail.com
Hirvenjuoksu:
Vesa Kekkonen (040 565 9099)
Puntusentie 99
58260 Kumpuranta
vesa.kekkonen(at)proagria.fi
Hirvenhiihdon ja -juoksun tuloksissa tulee olla eri osalajien pisteiden lisäksi näkyvillä myös
hiihtoaika ja tulosluettelon loppuun lisätään myös oikeat arviointimatkat.
Metsästysammuntojen tuloksissa tulee näkyä myös alkukilpailun tulokset eikä vain pelkät
lopputulokset.
Paikallislehtien lisäksi tulokset lähetetään myös seuraavien maakuntalehtien sähköpostiin:

Länsi-Savo, toimitus(at)lansi-savo.fi, urheilu(at)lansi-savo.fi
Itä-Savo, toimitus(at)ita-savo.fi, urheilu(at)ita-savo.fi
Savon Sanomat, sport(at)savonsanomat.fi
Warkauden lehti, urheilu(at)warkaudenlehti.fi
Toivottavaa myös olisi, että järjestäjät pyytäisivät paikallisten valtalehtien toimittajia tekemään
lehtijuttua lajistamme. Tämä ei vaadi kuin pari puhelinsoittoa ja hiukan taitoa markkinoida juttuaihe
lehteen!
Palkinnot:
Kilpailutoimikunta suosittaa palkintojen määrää seuraavanlaiseksi:
Palkintoja min.
1 palkintoa
2 palkintoa
väh 3 palkintoa

Arvioitu kilp. määrä
-3
4-5
6-

Palkintomääriä on perusteltua muuttaa suosituksesta, mikäli sarjan osanottajamäärä poikkeaa
oletetusta. Piirinmestaruuskilpailuissa järjestäjät hankkivat mitalit. Piirinmestaruus kilpailuissa
joukkueista palkitaan vain voittaja. Muita palkintoja järjestäjät hankkivat harkintansa mukaisesti.

OHJEITA METSÄSTYSAMMUNTAKILPAILUDEN JÄRJESTÄJILLE (soveltuvin osin
myös ilma-aselajit)
Virallisista säännöistä poiketen Suur-Savon piirissä N, N-50 ja N-65 sarjat yhdistetään yhdeksi N –
sarjaksi. PM- kilpailuissa käytetään muutoin voimassaolevan sääntökirjan sarjajakoa. Muissa
kilpailuissa järjestäjien on mahdollista yhdistää vähäisen osallistujamäärän sarjoja yhteen ja käyttää
tällöin tasoituspisteitä.
Loppukilpailuun tulee ottaa vähintään 3 kilpailijaa ja niiden kanssa tasatuloksen ampuneet.
Ei osallistumismaksusuositusta.
osallistumismaksulla.

Toivotaan

järjestäjien

huomioivan

nuoret

alemmalla

Kilpailujen alkamisajan jälkeen ilmoittautuneilta on oikeus periä 4 € lisämaksu.
Mahdollista järjestää alkukilpailujen uusintakierros luotilajeissa muissa kuin PM- kilpailuissa.
Uudelta, oman piirin alueelta tulevalta kilpailijalta, ei peritä osanottomaksua ensimmäisessä
kilpailussa.

OHJEITA HIRVENHIIHTOJEN JA -JUOKSUJEN JÄRJESTÄJILLE.
Virallisista säännöistä poiketen Suur-Savon piirissä N, N-50 ja N-65 sarjat yhdistetään yhdeksi N –
sarjaksi. PM- kilpailuissa käytetään muutoin voimassaolevan sääntökirjan sarjajakoa. Muissa

kilpailuissa järjestäjien mahdollista yhdistää vähäisen osallistujamäärän sarjoja yhteen ja käyttää
tällöin tasoituspisteitä.
S-13 sarja ampuu tuelta. Sarjoissa S-13, M-70 ja M-80 voidaan hiihto/juoksureittiä lyhentää
mahdollisuuksien mukaan, jos se ilman isoja ongelmia on mahdollista. Sarjat S-13, S-15, S-17 ja
M-80 sekä N-65 sarjaan oikeutetut eivät kuljeta hiihdossa asetta mukana.
Sarjoissa S-13, S-15, S-17 ja S-20 lasketaan hiihtopisteet sarjan tytöille ja pojille erikseen käyttäen
omia pohja-aikoja. Sarjojen N, M-60, M-70 ja M-80 hiihtopisteiden laskennassa sovelletaan
voimassaolevia Suomen Metsästäjäliiton sääntöjä siten, että kullekin ikäryhmälle lasketaan oma
pohja-aika, vaikka ikäryhmässä olisikin alle 2 kilpailijaa.
Ei varsinaista osallistumismaksusuositusta. Jälki-ilmoittautuneilta mahdollista periä korotettu
maksu, mikäli kilpailuihin on ennakkoilmoittautuminen. Toivotaan järjestäjien huomioivan nuoret
alemmalla osallistumismaksulla. Uudelta, piirinalueelta tulevalta kilpailijalta, ei peritä
osanottomaksua ensimmäisessä kilpailussa
PM-joukkueissa metsästäjäsarjat lasketaan mukaan tulokseen, jos heillä on neljä arviota mukana
tuloksien laskennassa.
Järjestäjiä kehotetaan uudistamaan arviokuvat uusimpien painoksien mukaisiksi.
Muissa kuin pm kilpailuissa voidaan käyttää neljää arviota ja laskea tulokset -1 piste / virhemetri.

