
KILPAILUKUTSU 

AMPUMASUUNNISTUKSEN KANSALLINEN LAPUA CUP 6. ja 7. OSAKILPAILUT IMATRALLA 

SK Vuoksi ja Imatran urheilijat järjestävät Lapua Cupin osakilpailun ampumahiihtostadionilla 

Imatralla 2-3.10.2021.  

 

OHJELMA 

Lauantaina 2.10.2021 

Henkilökohtainen kilpailu SPRINTTIMATKOILLA 

Kilpailun kulku: Suunnistus + ammunta 5 laukausta makuu + (mahdolliset sakkokierrokset) + 
suunnistus + ammunta 5 laukausta pysty (alle 16 v makuulta) + (mahdolliset sakkokierrokset) + 
juoksu n. 300 m maaliin. Ammunnassa 5 laukausta per paikka.  Ohilaukauksista seuraa 
sakkokierros per ammuttu ohilaukaus. Alle 16 v makuulta molemmat ammunnat ja alle 14 v saavat 
käyttää tukea. 

Kohdistus: klo 10:15 - 11:15.  

Ammunnan kulusta demo-esitys klo 11.20. 

Lähtöajat: minuutin välein klo 12:00 alkaen – julkaistaan viimeistään edellisenä päivänä.  

Sarjat: H/D14, H/D16, H/D18, H/D21, H/D40, H/D50, H/D60  

 

Sunnuntaina 3.10.2021 

Henkilökohtainen kilpailu KESKIMATKAN kilpailuna.  MASSALÄHTÖ porrastettuna eri sarjojen 
kesken. 

 

Kilpailun kulku: Suunnistus + ammunta 10 laukausta makuu + (mahdolliset sakkokierrokset) + 
suunnistus + ammunta 10 laukausta pysty (alle 16 v makuulta) + (mahdolliset sakkokierrokset) + 
juoksu n. 300 m maaliin. Ammunnassa 10 laukausta per paikka 5 laukauksen sarjoina. Taulut 
virittyvät automaattisesti 45 sekunnin kuluttua ensimmäisestä laukauksesta. Seuraavan sarjan voi 
aloittaa taulujen virityttyä. Ohilaukauksista seuraa sakkokierros per ammuttu ohilaukaus. Alle 16 v 
makuulta molemmat ammunnat ja alle 14 v saavat käyttää tukea. 

Kohdistus: klo 10:15 - 11:15.  

Ammunnan kulusta demo-esitys klo 11.20. 

Lähtöajat:  Ensimmäinen yhteislähtö on klo 12:00. Kilpailuun osallistuvien määrä tulee 
määrittelemään, mitkä sarjat lähtevät yhteislähdössä samanaikaisesti. Seuraavat yhteislähdöt 15 
min välein.  

Sarjat: H/D14, H/D16, H/D18, H/D21, H/D40, H/D50, H/D60  

 



 

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSUT:  

Ilmoittautumiset tiistaina 28.09.2021.2021 kello 24.00 mennessä Skvuoksen seuran sivuilta 

löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta:   

https://www.skvuoksi.fi/kilpailut-1/ampumasuunnistus.html   

 

Varavaihtoehtona  sähköpostilla ramivaisanen1(at)gmail.com 

Ilmoitettavat tiedot: Sukunimi, etunimi, seura, syntymävuosi, sarja, osallistuvat matkat, Emit -

numero tai vuokrakilpailukortin tarve (5 euroa). 

Osallistumismaksut per kilpailupäivä, sarjoissa H/D14 ja H/D16 on 15 € / kilpailija ja muissa 

sarjoissa 20 € / kilpailija. Maksetaan ilmoittautumisten yhteydessä. Jälki-ilmoittautumiset 

puolitoistakertaisin maksuin. Maksu ilmoittautumisen yhteydessä SK Vuoksen tilille: FI11 5402 

1520 0181 52 . Viitenumero 1203.  

Osoite:  Imatra, Ottelukatu 11. 

Opastus: Vt-6:n ja korvenkannantien liittymästä. Ajoaika kilpailukeskukseen noin 5 min. 

Palvelut: Kilpailukeskuksen vieressä on Ukonniemi -areena, josta on varattu pukeutumis- ja 

peseytymismahdollisuus. Vakuutukset ja tarkastukset: Jokainen kilpailija vastaa omasta 

vakuutusturvastaan.  

Muuta: Järjestäjät suorittavat aseiden pistotarkastuksia. Järjestäjä ei korvaa kilpailijan itselleen tai 

muulle henkilöstölle tai materiaalille aiheuttamia vahinkoja.  

Tiedotus ja lisätiedot: Skvuoksen nettisivut. Raimo Väisänen, 0400-920050 

Majoitus: Majoitusta voi tiedustella noin 1 km päässä sijaitsevasta Imatran Kylpylästä nettisivujen 

kautta: www.imatrankylpyla.fi tai suoraan online- varaamosta: 

https://booking.imatrankylpyla.fi/reserve/fi/home  tai sähköpostilla: myynti(at)imatrankylpyla.fi 

tai puh. 0207100500. 

 

Tervetuloa Imatralle 

 

Raimo Väisänen 

Skvuoksi 
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