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Suomen Taksiliiton metsästyshaulikon ja hirviammunnan 
mestaruuskilpailut Ilomantsissa 11. – 12.6.2019 
- Tervetuloa! 
 

Taksiliiton metsästyshaulikko- ja hirviammunnan mestaruuskilpailut järjestetään Ilomantsin 
Putkelan ampumaradoilla (Erämajantie, 82900, ILOMANTSI)   

ti 11. – ke 12.6.2019 (klo 10.00 – 15.00 molempina päivinä) 
Harjoittelumahdollisuus radalla maanantaina 10.6. klo 15 – 20. 

Varsinaiset mestaruuskilpailut käydään metsästyshaulikko- ja hirviammunnassa. Lisälajeina 100 
m:n juokseva hirvi, skeet, kansallinen trap (1-trap) sekä metsästystrap. Kilpailut käydään 
kaksipäiväisinä. Kilpailuissa noudatetaan Taksiliiton sääntöjä sekä lajiliittojen sääntöjä 
jäljempänä olevin poikkeuksin. Kilpailun järjestämisestä vastaa Ilomantsin Taksit ry. 

Tiedusteluihin vastaa kilpailujohtaja Jaakko Kuivalainen: 050 550 8130 tai 
jaakko.kuivalainen@kyyhkynetti.fi. 
 
Kilpailupaikalla on kahvio, josta on saatavilla ruokaa ja kahvia ym. virvokkeita. 
 
 

Ilmoittautuminen ja maksut 

Ilmoittautuminen ja maksut tapahtuvat radalla kilpailupäivinä (11. – 12.6.) klo 10.00 – 12.00 
Kilpailijoiden tulee olla liiton jäsenpalveluiden piirissä, mikä tarkoittaa, että kuluvan vuoden 
jäsenmaksusta tulee olla suoritettuna vähintään 2 erää kilpailuihin mennessä. 
 
Ensimmäisenä kilpailupäivänä (tiistaina 11.6.) ammutaan ns. täytelajit skeet, 1-trap ja 100 
m:n hirvi. Skeet ja 1-trap ammutaan 25 kiekon paras kilpailuna. 25 kiekon sarjoja voi ampua niin 
monta kuin haluaa. Tasatulokset ratkaistaan uusinnalla. 100 m:n hirvi ja metsästystrap 
ammutaan samalla tavalla. 

Toisena kilpailupäivänä (keskiviikkona 12.6.) ammutaan varsinaiset mestaruudet 
metsästyshaulikossa (25 kiekkoa + loppukilpailu) ja hirviammunnassa 4 + 6 laukausta 75 
metristä ja täytelajina metsästystrap 25 kiekkoa. 

Osanottomaksu on metsästyshaulikko- ja hirviammunnassa 15 € / henkilö / laji ja 15 € / joukkue. 
Täytelajeissa maksut ovat 12€ / hlö / laji / kierros. 

Kaikissa täytelajeissa kilpaillaan ilman sarjajakoa, näihin lajeihin myös kuljettajilla ja 
perheenjäsenillä on osallistumisoikeus. Varsinaisiin kilpailusarjoihin voivat osallistua vain liiton 
jäsenet, jäljempänä mainituin poikkeuksin (kohta ”sarjat”). 

 
 
Lajit 

Varsinaiset mestaruuskilpailulajit ovat metsästyshaulikko 
(25 kiekkoa) ja hirviammunta 4 + 6 laukausta. 
Täytelajeissa ei kilpailla Suomen Taksiliiton 
mestaruudesta. 

Jäsenten välisestä liiton mestaruudesta kilpaillaan 
metsästyshaulikko- ja hirviammunnassa ikäsarjoittain. 
Hirviammunnassa ammutaan 75 metrin etäisyydeltä neljä 
laukausta seisovaan ja kuusi laukausta juoksevaan 
maaliin siten, että tuloksessa otetaan huomioon 
ensimmäinen sarja. Tasatuloksessa hirviammunnassa 
sijat 1 - 3 ratkaistaan uusinnalla 10 laukausta juoksevaan hirveen. 
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Yleismestaruus 

Jäsenten välinen yleismestaruus ratkaistaan ilman sarjajakoa yhteistuloksella, joka muodostuu 
seuraavasti: 

Metsästyshaulikko 25 kiekkoa, kerroin 4  

Hirviammunta 4+6 laukausta, kerroin 1 
 
Kummassakin lajissa otetaan huomioon ensimmäinen sarja. 
Tasatuloksessa ovat metsästyshaulikon tulokset ratkaisevia. Niiden ollessa yhtä suuret ovat 
loppukilpailun tulokset ratkaisevia, jos kyseiset kilpailijat ovat sen ampuneet. Muussa 
tapauksessa uusitaan metsästyshaulikko kyseisten kilpailijoiden osalta. 
 
 

Joukkuekilpailu 

Jäsenyhdistysten välisessä metsästyshaulikon joukkuekilpailussa kilpaillaan kolmimiehisin 
joukkuein, jotka on nimettävä ennen kilpailua. Joukkueeseen nimettävien tulee olla liiton 
jäsenyhdistyksen jäseniä (myös ammatista luopuneet voivat osallistua joukkueeseen). 
Joukkuetta nimettäessä siitä nimetään yksi kilpailija, jonka tulos on ratkaiseva joukkueiden 
tasatulosten sattuessa. 

 
Sarjat 

Metsästyshaulikossa ja hirviammunnassa noudatetaan seuraavaa sarjajakoa: 
 

 yleinen 
 Miehet 50  
 Miehet 60  
 Miehet 70  
 Naiset  

 nuoret 
 kuljettajat ja perheenjäsenet   

 
Ammatista luopuneet ampuvat ikänsä mukaisissa jäsensarjoissa. Ammatista luopuneita ovat 
jäsenyhdistyksen jäseninä olleet taksiyrittäjät, jotka ovat siirtyneet taksiammatista suoraan 
eläkkeelle. Eläkelajilla ei ole merkitystä, se voi olla esim. vanhuus-, työkyvyttömyys-, 
työttömyys- tai varhaiseläke.   

 
 
Palkintojen jako 

Palkintojen jako tapahtuu keskiviikkona 12.6.2019 kilpailujen jälkeen, noin klo 16.30. 

Kilpailijoiden hallussa olevat kiertopalkinnot tuodaan kilpailupaikalle kaiverrettuna. 

 

Majoitus 

 Alueen majoitusvaihtoehtoja löytyy liitteestä.   

 Myös ampuma-alueella sijaitsevaan majaan on mahdollista majoittua, hintaan 15€ / vrk 
(yhteismajoitus, 25 paikkaa). Majan tiedustelut ja varaukset kilpailunjohtaja Jaakko 
Kuivalaiselta: 050 550 8130 tai jaakko.kuivalainen@kyyhkynetti.fi. 

 

Lisätietoja 

 Kilpailuihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kilpailunjohtaja Jaakko Kuivalainen: 050 550 8130 tai 
jaakko.kuivalainen@kyyhkynetti.fi 
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