
Itä-Suomen Mestaruuskilpailujen 

säännöt 2019 
 

Tarkistettu 4.7.2019 

 

Pohjois-Karjalan piiri - Pohjois-Savon piiri - Suur-Savon piiri 
 
Lajit: Hirvenhiihto/kävely, hirvenhiihtoviesti, ilma-aseammunnat, metsästysammunnat, 

pienoishirvi, hirvenjuoksu/kävely ja hirvenjuoksuviesti. 

 

Säännöt: Suomen Metsästysampumasäännöt.  

 

Sarjat: Suomen Metsästysampumasääntöjen mukaiset, pl. hiihdossa ja juoksussa hiihtely/kävely 

sarjat alle 65v. ja yli 65v. 

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 kilpailijoiden saavuttamat mitalisijat. 

Mitalit antavat pisteitä seuraavasti: 

Kulta 3 pistettä 

Hopea 2 pistettä 

Pronssi 1 piste 

Viestien pisteytys (sarjat M, M50 ja N): 

1. sijoittunut saa piirilleen 6 pistettä  

2. sijoittunut saa piirilleen 4 pistettä  

3. sijoittunut saa piirilleen 2 pistettä  

Pisteitä annetaan vain kunkin piirin parhaalle joukkueelle sarjassaan. 

 

Osallistuminen:  

 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 / tulostetaan tarra esim: 

 

 

 

   

 

 

  

Ilmoittautuminen: 

 Kilpailujen järjestävä piiri julkaisee kilpailukutsun ja ohjeet ilmoittautumisesta smlkilpailu 

sivustolla 

 

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 julkaisee eräluettelot hirviurheiluohjelmassa tai sml- kilpailu sivustolla 

kilpailua edeltävään torstaihin mennessä. Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla on 

mahdollista ennen kilpailun alkua.  

 Jälki-ilmoittautumisen lisämaksu 5 euroa. Jälki-ilmoittautuneeksi katsotaan kilpailija, 

joka ei ole ilmoittautunut piirinsä ilmoittautumisen kautta. 

 

Osallistumismaksut: 

  15 euroa/kilpailija/laji 

 S - sarjat  5 euroa/kilpailija/laji 

 Viestit  50 euroa/joukkue 

  

 

Tulokset: Kilpailujenjärjestäjä toimittaa kilpailutulokset Hirviurheiluohjelmassa tai sml -kilpailut 

sivulla, piirien joukkueenjohtajat vastaavat omien alueiden medioille tiedottamisesta. 

 

Loppukilpailut: 

 Loppukilpailuun pääsee I-SM kilpailijoista 5 parasta + tasatulokset, sekä ulkopuolisista 

kilpailijoista 5 joukkoon sijoittuneet. 

  

Kilpailuajankohta: 

 Kilpailut pyritään pitämään 4 viikkoa ennen SM-kilpailuja.  

 

 Muutokset: 

 Näihin mestaruuskilpailujen sääntöihin saa tehdä muutoksia vain kunkin piirin yhteisestä 

sopimuksesta. Säännöt tulee päivittää aina sääntöpäivityksen yhteydessä. 

 

 ---------------------------     --------------------------     --------------------------- 

      Pohjois-Karjala           Suur-Savo         Pohjois-Savo 

 

 

Alustava järjestämisvastuu: 
 

Itä-Suomen Mestaruuskilpailut 

Laji          -19 -20  -21 -22 

Hirvenhiihto         PK  

Ilma-aseet         PS  PK 

Ammunnat         SS      

Hirvenjuoksut         PK      

  

Hirvenjuoksu 2019 

S20 

Ilomantsi 


