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HIRVENHIIHTO JA -JUOKSU
16.11 Hirvenhiihdon ja –juoksun pohja-ajat:
N- ja M-sarjoissa määritetään oma pohja-aika ikäryhmälle N40 ja M40. Mikäli jollakin 40 vuotta
täyttäneellä on sarjan paras hiihto- tai juoksuaika, lasketaan hiihto- tai juoksupisteet sen perusteella.
Oman pohja-ajan määrittäminen edellyttää, että ko. ikäryhmässä on vähintään kaksi (2) kilpailijaa.
9.7 Hiihto-/ juoksupisteet:
Pisteet lasketaan seuraavasti: Aika pyöristetään laskentavaiheessa lähinnä edelliseen täyteen 10 sekuntiin.
Paras hiihtäjä kussakin sarjassa saa 300 pistettä. Parhaan hiihtäjän pyöristetyn ajan ylittämisestä
vähennetään 5 tappiominuuttiin asti 1 piste 10 sekuntia kohti, yli 5 minuutin ylittävältä osalta vähennetään
1 piste alkavalta 20 sekunnin tappiolta. Näin on parhaan hiihtäjän pistemäärä kussakin sarjassa 300.
Tasatulosratkaisuja varten aika on otettava vähintään sekunnin tarkkuudella.
HIRVENHIIHTELY JA HIRVIKÄVELY
Ovat v. 2017 alusta lähtien virallisia SM-arvoon oikeuttavia metsästysampumalajeja.
12.1 ja 13.1 Yleistä
Kaikki osalajit on suoritettava kokonaan ilman tarpeetonta viivyttelyä.
16.10 Hirvikävelyn ja hirvenhiihtelyn viralliset SM- sarjat:
Kilpaillaan neljässä sarjassa: N, M, H1 ja H2
N sarjassa voivat kilpailla kaikki naiset tai tytöt
M sarjassa voivat kilpailla kaikki miehet tai pojat
H1 sarjaan voivat osallistua ne, jotka täyttävät kilpailuvuonna vähintään 65 vuotta tai enintään 17 vuotta.
H2 on avoin metsästäjäsarja ja siinä voivat kilpailla kaikki ne, jotka eivät osallistu kilpailuvuonna tämän
kilpailutapahtuman (hirvenhiihdon tai hirvenjuoksun) SM-kilpailuihin.
12.7 Ammunta
Kilpailijan tulee olla ampumapaikalla yksin (pois lukien alle 15-v kilpailija) eikä häntä saa häiritä.
Ampumapaikalla ei saa puhua eikä ampumapaikalta saa poistua kesken ammunnan.
Ampuma-aika on 7 minuuttia. Aika alkaa siitä, kun kilpailija noutaa aseen asetelineestä ja päättyy siihen,
kun kilpailija tuo ammunnan jälkeen aseen asetelineeseen. Ampuma-ajan ylityksestä vähennetään
kilpailijan ampumatuloksesta 3 pistettä jokaiselta alkavalta yliaikaminuutilta.
12.3 Etäisyyden arviointi
Arviopaikalla työskennellään itsenäisesti. Keskustelu ja yhteistyö toisten kilpailijoiden kanssa on kielletty.

12.2 Hirvikävely, pukeutuminen ja varusteet:
Normaalit kevyet ulkoiluun tai urheiluun soveltuvat asusteet ovat sallittuja. Ampujan takki ja –jalkineet
ovat kiellettyjä. Ns. ampujankäsinettä, -lakkia ja –silmälaseja saa käyttää.
13.2 Hirvenhiihtely, kilpailusuoritus:
Kilpailussa tarvittavat varusteet, ase mukaan lukien on kuljetettava koko kilpailun ajan mukana.
Kilpailuvuonna enintään 17 vuotta täyttävät tytöt ja pojat, sekä vähintään 65 vuotta täyttävät naiset ja 80
vuotta täyttävät miehet voivat hiihtosuorituksen ajan säilyttää aseen, patruunat ja kuulosuojaimet
asetelineessä.

Otteet on poimittu Suomen Metsästäjäliiton julkaisemasta Metsästysampumasäännöt 2017 kirjasta.

