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1. Kilpailuohjelmat 

 

Piirin toiminnanjohtaja syöttää kilpailut metsästäjäliiton kilpailusivuille, sekä pävittää niitä tarpeen 

mukaan. 

Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailun avaamisesta hirviurheiluohjelmaan vähintään kuukautta ennen 

kisatapahtumaa. 

 

2. Muutokset kilpailuohjelmaan 

 

Kilpailun järjestäjä vastaa aina kilpailutapahtumasta. Koronavaarasta johtuen on huomioitava 

ajantasaiset aluehallintoviraston ja paikallisten viranomaisten antamat ohjeet. 

Suomen Metsästäjliiton sivuilla on koronavaaran liittyen ohjeita kilpailujen järjestäjille. 

Mahdollisesta kilpailun perumisesta tulee ilmoittaa aina piirin toiminnanjohtajalle sekä 

lajivastaavalle katsastusten, PM-kisojen ja piiriottelun osalta.   

Mahdolliset muutokset päivitettävä liiton kilpailuohjelmaan sekä hirviurheiluohjelmaan välittömästi 

päätösten jälkeen. 

 

3. Hirvikävely 

 

Hirvikävelyssä noudatetaan seuraavaa sarjajakoa: 

 

Alle 65 vuotiaat ( miehet ja naiset sekä S20) 

Yli 65 vuotiaat (miehet ja naiset, S15 ja S17) 

S13 (tukisarja) 

 

4. Palkinnot 

 

Piirinmestaruuskilpailuissa jaetaan mitalit hirvenjuoksussa ja hirvikävelyssä, jotka järjestäjä tilaa 

toiminnanjohtajalta hyvissä ajoin.   Lisäksi järjestäjä voi jakaa muita palkintoja harkintansa 

mukaan. 

 

5. Osanottomaksut 

 

Hirvenjuoksussa ja hirvikävelyssä aikuiset 12;00 euroa ja S-sarjalaiset 5,00 euroa. 

 

6. SM- ja Aluemestaruuskilpailut 

 

Ilmoittautuminen SM- ja aluemestaruuskilpailuihin tapahtuu piirin kautta. 

Kilpailijalla on oikeus osallistua SM-kilpailuihin, mikäli hän on ottanut osaa vähintään kolmeen 

katsastuskilpailuun.  Katsastuksiksi luetaan myös PM-kilpailu ja piiriottelu SA-VS. 



 

 

Myös muissa piireissä käydyt katsastukset hyväksytään, jolloin kilpailija itse ilmoittaa vieraan 

piirin kilpailun ja tuloksensa lajivastaavalle. Osanotto-oikeiden saa myös piirinmestaruudesta sekä 

edellisvuoden SM-mitalista. 

Mikäli kriteerit ei täyty SM-kisoihin, voi harkinnan mukaan päästä SM-kilpailuihin maksamalla itse 

koko osanottomaksun. 

 

Ilmoittautumislistat SM-ja aluemestaruuskisoihin ovat katsastuskisoissa kisapaikalla.  

(Kilpailukutsun julkistamisen jälkeen) 

 

Kukin SM-kilpailuihin ilmoittautunut maksaa piirin määräämän ”omavastuuosuuden” piirin tilille 

ilmoittautumislistassa olevaan määräaikaan mennessä. (ohjeet annetaan ilmoittautumisen 

yhteydessä). 

 

Piirin toiminnanjohtaja tarkistaa saapuneet maksut piirin tililtä. Piiri ei ilmoita henkilöä SM-

kilpailuihin jonka maksu ei ole määräaikaan mennessä piirin tilillä. 

 

S-sarjalaisten osanoton SM-kilpailuihin maksaa piiri 

 

Piirin toiminnanjohtaja lähettää ilmoittautumislistan SM-kilpailun järjestäjälle, sekä maksaa 

osanottomaksut  Ennen lähettämistä on tarkistettava että kukin ilmoittautunut on liiton jäsen.  

Samalla toiminnanjohtaja pyytää  järjestäjää lisäämään Satakunnan piirin lajivastaavan 

hirviurheilun SM-kisan toimitsijaksi.   

 

Lajivastaava syöttää ilmoittautuneet piirin kilpailijat hirviurheiluohjelmaan määräaikaan mennessä. 

 

Lajivastaava vastaa alemestaruuskisojen ilmoittautumisten lähettämisestä määräaikaan mennessä. 

Kukin kilpailija maksaa aluemestaruuskisojen osanottomaksunsa itse kisapaikalla. 

 

7. Piirinmestaruuskilpailut 

 

Piirinmestaruuskilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu kilpailupaikalla.  Henkilö voi osallistua 

ainoastaan joko hirvenjuoksuun tai hirvikävelyyn. 

Seurojenvälisen joukkuekilpailun tuloksiin lasketaan kolmen parhaan kilpailijan yhteistulos 

ainoastaan juoksusarjoista (pl. S13 tukisarja). 

Huomautetaan ettei henkilö voi vaihtaa edustamaansa seuraa kesken kalenterivuoden. 

 

8. Tulokset 

 

Kilpailun järjestäjä lähettää PM-kilpailuista, piiriotteluista ja katsastuskisoista pdf-tulosteen piirin 

toiminnanjohtajalle, joka laittaa tulokset piirin nettisivuille. 

 

Hirvehiihto- ja juoksujaoston lajivastaava 

 

Pekka Lahdenperä 

0400-836724 

pekka.lahdenpera@kopteri.net 

 

 


