X Taka-Hikiän Mestaruus 2019
Aika:
Sunnuntaina 6.10.2019 alkaen kello 10:30.
Paikka:
Kataja-ahon tila, Hikiän kylässä, Hausjärven kunnassa, Retulantie 59.
Ohjelma:
10:30 Esittely, säätäminen, tunnelmaan virittäytyminen
11:00 Kilpailu alkaa
17:00 Palkintojen jako ja lopputurinat
Lisäksi valitaan äänestyksellä Kilpailun Hienoin Jousi!
Lounas on tarjolla noin kello 12.00–14.00
Palkinnot:
Voittaja saa upean pokaalin, Hikiän hunajan ja tittelin ”X Taka-Hikiän Mestari 2019”. Myös
jokaisen kierroksen voittaja palkitaan. Lisäksi jokaisen osallistujan (pois lukien voittaja)
kesken arvotaan Hikiän hunaja -purkkeja, sekä muutamia jousiammunta-aiheisia tavaroita.
Kilpailun Hienoin Jousi palkitaan myös hunajalla. Kaikki junnuampujat (alle 15-vuotiaat)
palkitaan myös!
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä on erittäin suotavaa.
Ilmoittautuminen sähköpostilla, yksityisviestillä tai foorumilla. Osallistujamäärä korkeintaan
40 henkilöä, ilmoittautumiset kirjataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistumismaksu 20 €, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi – sisältää lämpimän ruuan, leivät,
makkarat, kahvin, teen sekä makean palan.
Yhteystiedot:
Tuomo Reiniaho
Retulantie 59
12240 HIKIÄ
tuomo.reiniaho@aalto.fi
0505420960
www.puujousi.fi
www.facebook.com/puujousi

Yleisiä ohjeita kilpailusta














Vaikka kyseessä onkin X Taka-Hikiän Mestaruus 2019, niin tätä kilpailua ei saa ottaa liian
vakavasti! Tarkoituksena on ammuskella rennosti kauniissa syyssäässä ja hyvässä seurassa ja
nauttia kilpailukauden päättymisestä.
Vain luonnonmateriaalijouset ja -nuolet ovat sallittuja. Lisäksi muovinokit ja modernit jänteet
ovat sallittuja. Myös varsijousella voi ampua.
Koko kilpailu ammutaan yhdellä ja samalla jousella sekä samoilla nuolilla. Varaa nuolia
riittävästi, noin kymmenkunta, useimmilla rasteilla tarvitaan 3–7 nuolta ja muutamalla rastilla
nuolia voi tarvittaessa ampua enemmänkin. Jos jousi hajoaa kilpailun aikana, saa tietenkin
käyttää varajousta.
Kilpailussa ammutaan yhteensä 25 rastia, joista 10 on helppoja, 10 normaaleja ja 5 vaativia.
Rastit koostuvat 3D-eläimistä, paperikuvista sekä erilaisista soveltavista rasteista.
Ammuntaetäisyydet ovat pääosin lyhyitä mutta mukaan mahtuu toki pitkiäkin matkoja.
Rasteilla tarvitaan tarkkuutta, välillä nopeutta ja joskus hieman tuuriakin.
Jokaisella rastilla on ohjeet, miten ja kuinka monella nuolella rasti ammutaan, sekä pisteytys.
Vain maaliin kiinni jääneet nuolet lasketaan! Ammuttavien nuolten määrä on 1–7 ja matkat
ovat väliltä 1–300 jaardia, suurimmalla osalla rasteista ammuntamatka on 5–20 jaardia. Radan
pitäisi olla melko nuoliystävällinen. Rata kierretään 5–6 hengen ryhmissä omaan tahtiin.
Voittaja julistetaan koko 25 rastin kierroksen perusteella.
Kilpailun Hienoin Jousi etsitään äänestyksellä. Jokaiselle kilpailija laittaa jousensa telineeseen,
jossa jokaisen jousen paikka on numeroitu, ja kirjoittaa kaavakkeeseensa numeron, jonka
kohdalla oma jousi on. Sen jälkeen jokainen valitsee suosikkinsa ja kirjoittaa sen numeron
tuloskaavakkeeseensa. Eniten ääniä saanut jousi saa tittelin Kilpailun Hienoin Jousi. Äänet
lasketaan vasta lopullisen tuloslaskennan yhteydessä.
Palkinnot: Voittaja saa upean pokaalin, Hikiän hunajan ja tittelin ”X Taka-Hikiän Mestari 2019”.
Lisäksi jokaisen osallistujan (pois lukien voittaja) kesken arvotaan Hikiän hunaja -purkkeja, sekä
muutamia jousiammunta-aiheisia tavaroita. Kilpailun Hienoin Jousi palkitaan myös hunajalla.
Kaikki nuorisoampujat (alle 15-vuotiaat) palkitaan myös!

Sekalaisia ohjeita
 Järjestän kilpailun yksityishenkilönä, joten kaikillahan on oma vakuutus, joka korvaa
tarvittaessa mahdolliset vahingot, niin itselle kuin toisellekin osapuolelle aiheutetut.
Erillistä tapahtumavakuutusta ei ole. Eli jokainen kilpailee omalla vastuullaan!
 Muistutan, että järjestän kilpailun omalla pihallani ja kaikki perustuu täydelliseen
luottamukseen siihen, että kaikki sujuu oikein mallikkaasti!
 Lounaan hoitaa ja järjestää rakas vaimoni Laura, joten kiitokset ruokahuollosta
kannattaa osoittaa hänelle!
 Alkulämmittelyä varten on varattu yksi ammuntapaikka. Kilpailun alettua (kello 11:00)
kyseisen ammuntapaikan käyttäminen on ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä.
 Kilpailu käydään meidän omalla pihalla, kunnan lähimetsässä sekä naapurin pellolla. Jos
esimerkiksi ampumalinjalla on puu, niin sen on tarkoituskin olla siinä, eikä sitä puuta
saa kaataa pois tieltä. Jos näet kanoja, kukon, kalkkunoita, pupuja, koiran tai mitä
tahansa eläimiä, ne eivät ole riistaa, vaan kuuluvat talouteen. Ja jos esimerkiksi pieni
hätä yllättää, helpotus löytyy metsän puolelta. Käytettävissä on myös ulkohuussi
käsienpesumahdollisuudella.
 Kelin mukainen varustus mukaan, eli saappaat ja lämmintä vaatetta. Samoin omia
eväitä kannattaa ottaa mukaan. Ota oma kynä mukaan!
 Talo tarjoaa kuumat ja kylmät juomat, leivän, keittolounaan, grillimakkarat ja
kertakäyttöastiat, ympäristötietoiset ottanevat oman retkiastiaston mukaan. Tarpeen
mukaan omat virvokkeet. Lisäksi pihalle laitetaan nuotio makkaroita ja tunnelmointia
varten. Alkoholipitoisten juomien nauttiminen sallittu vasta kilpailun jälkeen. Jos otat, et
ammu (jousella).
 Kisapaikalla on puolilämmin verstas, jonne voi jättää kamat. Verstaalta löytyy tilleripuu,
paunamittarit, vaa’at sekä käsityökaluja, joten viime hetken virityksetkin onnistuvat.
Lisäksi käytettävissä on kesäkeittiö ruokailua varten.
 Maastoammuntakilpailun reitti kiertää pihan kautta siten, että siinä voi pitää
lounastauon kesken kisan, arviolta noin kello 12.00 alkaen.
 Pihalle ei mahdu kaikki autot, joten pidetään piha tyhjänä autoista. Paikoitus
järjestetään seuraavasti: Aja pihaan, käännä auto ja ajaa tulosuuntaan jätä auto
ensimmäiseen sopivaan paikkaan tien oikeaan reunaan. Penkka on kova ja oja pieni.
Siitä on hyvä itse kunkin lähteä kotia kohti kilpailun jälkeen. Samalla on mukavampi
pyöriä pihalla, kun se ei ole autojen tukkima, eikä tarvitse pelätä nuolen osumista
autoon.

Ajo-ohjeet
 Jos tulet etelästä moottoritietä pitkin, käänny liittymästä 17 oikealle (Sahanmäki), tie
numero 143. Aja eteenpäin, kunnes tulee vasemmalle liittymä ja kyltti Hikiä, tie numero
290. Sitä tietä niin pitkälle, kunnes tulee Hikiän taajama vastaan, eli noin 10 kilometriä.
Retulantie kääntyy oikealle alitettuasi valtavan 400 kV:n sähkölinjan. Retulantien
kohdalla menee suojatie ison tien yli. Aja Retulantietä päähän asti, punainen navetta
näkyy pitkälle. Huomioi paikoitusohjeet.
 Jos taas tulet pohjoisesta, niin aja lahdentielle, tie numero 54. Sitä niin pitkälle, kunnes
tulee liittymä oikealle (jos tulet Riihimäen suunnasta), kyltissä lukee muistaakseni
Hausjärvi tai Hikiä, tie numero 290. Aja kirkon ohi siten, että kirkko jää vasemmalle, eli
jatkat tietä ikään kuin suoraan liikenneympyrästä. Aja Hikiän keskustan ohi, Hikiän
Kyläkauppa (suljettu) jää vasemmalle, aja radan yli. Melko pian radan jälkeen tulee
suojatie, jonka kohdalla käänny vasemmalle Retulantielle. Aja Retulantietä päähän asti,
punainen navetta näkyy pitkälle. Huomioi paikoitusohjeet. Jos eksyit tai et löydä perille,
soittele.
 Hikiälle on myös mahdollista tulla junalla, Riihimäen ja Lahden kautta. Asemalta on noin
kilometri kisapaikalle. Junia kulkee joka toinen tunti (sopiva juna lähtee Riihimäeltä
Hikiään kello 9:13 tai 10:13).
 Jos näyttää siltä, että on pakkasta ja räntää sataa alle 45 asteen kulmassa, niin silti
ammutaan!
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Tervetuloa!

