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Etu-Hätilän kivääriampumarata 



Kansallinen partioajo 3 henkisin 
joukkuein 

1 = Avoin (kuskin luokitus vapaa) 
2 = B (partiossa vähintään 1 B-luokan kuski, ei A-
kuskeja) 
3 = C (partiossa vain C tai H luokan kuskeja) 
Business (sallitaan sekajoukkueet) 
Army (varusmiehet ja kantahenkilökunta) 
D = Naiset 
Classic 

 





• KILPAILUKESKESKUS 
Sijaitsee Etu-hätilän ampuma-alueella, opastus 10-tieltä noin 1 kilometri 
Hämeenlinnasta Lahteen päin. 

• PYSÄKÖINTI  JA KIMPPAKYYTI 
Kilpailukeskuksessa ja Mäessä on pysäköintitilaa rajoitetusti. 
Suosittelemme kimppakyytejä sekä kilpailijoille, että katsojille. 

• Kilpailukeskukseen johtavalla tiellä olevia nopeusrajoituksia tulee 
noudattaa. Poliisi voi suorittaa alueella nopeuden valvontaa. 
Katsojat pääsevät mäkeen ainoastaan 10-tieltä. Tien varrella on opasteet MÄKEEN, 
matkaa Hämeenlinnasta Lahteen päin noin 8 kilometriä. 

• Huoltomatto  
on pakollinen, käyttämättä jättämisestä lisätään yksi minuutti MK-aikaan. 
Rengassääntö on vapaa. 
Numeropohjan väri on vapaa. 
Numerot pitää  olla selkeät, mutta tyyli vapaa. 
Muutoin pyörän tulee täyttää normaalit enduromääräykset. 
  

• Ilmoittautumisen  yhteydessä saadut transponderitarrat, tulee liimata 
etusivu ilmanohjainten etuosaan sisäpuolle ennen katsastukseen menoa. 
Kysy opastusta tarvittaessa 

 



• REITTISELOSTUS 
Kierroksen (MK1/2/3) pituus on noin 24 km. Reitti kulkee erittäin vaihtelevassa 
hämäläismaastossa, pääosin tutulla reitillä. Luvassa on jälleen kiviä , suota ja vettäkin 
jonkin verran. 

• AIKATAULUT JA LUOKAT 
Ensimmäinen partio starttaa reitille klo 9.01. Luokka 1(avoin) ajaa kolme kierrosta, 
ajoaika 4 tuntia 45 minuuttia. 
Muut luokat (2,3,Business, Army, D ja Classic kaksi kierrosta, ajoaika 4 tuntia. 
Luokat 3,Business,Army,D ja Classic ajaa kaksi kierrosta helpotetulla reitillä. 
Poikkeamat on merkitty vihreillä reittimerkeillä ja isolla taululla, jossa on teksti 
BUSINESS CLASS ja suuntaa osoittava nuoli 

• ERILLISTÄ AIKAKORTTIA EI OLE. 
Kunkin partion lähtöaika ilmoitetaan lähtöluettelossa. 
Kilpailun lähdöstä on noin 100 metriä maastokokeen (MK) lähtöihin. Eri kierroksilla 
on omat lähdöt luokille 1 ja 2.  
Luokat 3,Business,Army,D ja Classic lähtevät kummallekkin kierrokselle samasta 
paikkaa, hiukan eripaikasta kuin 1 ja 2. 

• REITTIMERKINNÄT  
Partion tulee ajaa reitillä käytettävien pallomerkkien välistä. 
Pallomerkkien noudattamatta jättäminen aiheuttaa joukkueen hylkäämisen. 
Luokkien 3,Business, Army, D ja Classic partioita ei rangaista, jos se ajaa vahingossa 
tai tahallaan yleisen luokan reitin. Muiden luokkien partiot hylätään helpotetun reitin 
käyttämisestä, 
Reittipoikkeamat on merkattu VIHREILLÄ reittimerkeillä ja kylteillä. 

  



• MAASTOKOKEIDEN MAALIINTULO 
Maastokokeen maalit ovat kierroksilla 1 ja 3 samat, 2.kieroksen 
maali on eri paikassa. Maastosta löytyy isot opasteet kunkin 
kierroksen maaliin. Oikeaan maaliin ajaminen on partioiden omalla 
vastuulla. Kolmihenkisen partion on tultava yhdessä maastokokeen 
maaliin. Partion maaliintuloaika on partion viimeisen kilpailijan 
maaliin tuloaika. 

• AVUSTAMINEN REITILLÄ 
Kaikesta ulkopuolisesta avausta lisätään 10 minuutin sakko MK-
aikaan. Partion jäsenet saavat auttaa toisiaan ja myös toimitsija-
apu on sallittu. Kisan järjestäjillä on tarkkailijoita reitin varrella. 

• TURVAPISTEET JA TURVASUUNNITELMA. 
Reitin varrella on neljä turvapistettä, jotka merkitty isoilla kylteillä 
1,2,3 ja 4. 
Paina mieleesi viimeisin ohittamasi turvapisteen numero, jotta voit 
tarvittaessa soittaa keskeytys-/turvanumeroon ilmoittaaksesi 
minne olet keskeyttänyt tai minne apua tarvitaan. 
Viimeisen kilpailijan lähdettyä reitille, lähtee hänen peräänsä 2 
”purkupyörää”. jotka varmistavat kilpailureitin tyhjentyneen 
kilpailijoista. 
 
 





Classic 



Reittikartta  
2017 

Classic 
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