TERVETULOA PETIKON RADALLE!

Kentän osoite: Pyymosantie 40, 01680 Vantaa
GPS koordinaatit 60º17´36.4´´N 24º47´57.8´´
E 60.293433 , 24.799399
Vantaan kaupunki on vuokrannut lähimaastoa jousiammuntatoimintaan.
Kenttä- ja maastorata-alueet on merkitty maastoon.
Merkittyjen alueiden sisäpuolella liikuttaessa on noudatettava erityistä
varovaisuutta. Koirat on pidettävä kytkettynä alueella.

VASTUUT JA VAKUUTUKSET
Ratojen käyttö on aina ampujan vastuulla.
Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva tapaturma- ja vastuuvakuutus
SJAL:n, FFAA:n, SJML:n jäsenseuran kautta tai muu riittävän kattava
vakuutus.
Ilman voimassa olevaa vakuutusta radan käyttö on kielletty.

TURVALLISUUS
 Jousiammuntakentällä noudatetaan lajin turvallisuussääntöjä, ammunta
tapahtuu samalta ammuntaviivalta ja nuolet noudetaan tauluilta
samanaikaisesti muut ampujat huomioon ottaen.
 Maastoratoja on kaksi. 12 rastin taulurata ja 28 rastin 3D-rata
 Ratareititys on merkitty molemmille radoille erivärisillä ratamerkkilipuilla.
 Lähtiessäsi kiertämään maastoammuntaratoja, kierrä aina rata kiertosuunnan
mukaisessa järjestyksessä alkaen pienimmästä rastinumerosta suurimpaan
 Ammuntarastit on merkitty numeroin ja ammuntamerkkipaaluilla maastossa
 Kun saavut ammuntarastille, varmista aina ennen ammuntasi aloittamista, että
ammuntaväylällä ja maalipakan/eläinkuvan takana ei liiku muita
ammuntaharrastajia tai luonnossa liikkujia
 On suotavaa, että ammunta tapahtuu merkkipaalun ja maalin ohjaamalla
väylällä, jotta ei synny ammuntasektoripoikkeamia, joista voi syntyä
tarpeettomia vaaratilanteita
 Ammuntamerkkipaalut ovat ohjeellisia ammuntamatkoja ja maaleihin voi
ampua lyhemmältäkin matkalta oman mieltymyksensä mukaan
 Jos satut ampumaan ohi maalipakasta tai eläinkuvamaalista ja nuoli ajautuu
maalin takamaastoon ja lähdet etsimään nuolta, jätä maalin eteen merkki,
esim. jousi nojalleen tms., jotta mahdolliset perässäsi tulevat ampujat eivät ala
ampumaan ennen kuin olet poistunut maalialueelta/maalialueen takaa
 Jos joudut etsimään maalista ohi harhautunutta nuolta esim. eläinkuvamaalin
alta tai stopparipakan alta siten, että joudut irrottamaan maalikuvan tai
stopparipakan paikaltaan, niin löydettyäsi nuolesi, muistathan korjata
eläinkuvan ja/tai stopparipakan takaisin paikoilleen tukevasti siten kuten ne
olivatkin ennen kuin jouduit ne irrottamaan
 Jos et jostain syystä kierrä koko maastorataa ja/tai lopetat ammunnan kesken
ratakierroksen älä koskaan lähde poistumaan radalta radankiertosuuntaa
vastaan (tulosuuntaasi) äläkä lähde ”oikaisemaan” jotta et vahingossa joudu
ammuntaväylälle. Poistu aina radalta seuraten ratareitti loppuun
radankiertosuunnan mukaisesti.

MUUTA HUOMIOITAVAA:
 Kentällä ja maastossa maalitaulupakkoihin ja 3D eläinkuvamaaleihin saa
ampua vain taulukärjillä varustetuilla nuolilla.
 Leikkurikärjillä saa ampua vain niille osoitettuihin taustoihin
jousiammuntakentällä
 Muista noudattaa hyvää siisteyttä ja toimita aina omat mahdolliset roskasi
pois kentältä ja maastosta lopetettuasi harjoittelusi. Jos nuolesi rikkoutuu
kentällä- tai maastossa ampuessasi niin ethän jätä rikkoontunutta nuolta tai
nuolenosia maastoon.
 Kun saavut kentälle tai maastoradoille niin merkitse käyntikertasi oheiseen
käyntikertavihkoon, päivämäärä ja nimikirjoitus sekä edustamasi seura
 Mikäli havaitset radalla tai ammuntakentällä epäkohtia, vaurioita tai teet
turvallisuuteen liittyviä huomioita, jätä niistä viesti käyntikertavihon lopussa
olevaan palaute osioon.
Kentän ja ratojen käyttö on tarkoitettu Jousiammuntaseura Artemiksen jäsenten
käyttöön. Pääkaupunkiseudun jousiammuntaseuroista rataa ja kenttää saavat
käyttää ns. vastavuoroisuuden periaatteella Wilhelm Tellin ja Robin Hoodin jäsenet.
Seurojen ulkopuolisilta jousiammunnan harrastajilta on kentän ja ratojen käyttö
kielletty. Jos et kuulu em. seuroihin ja haluat kenttää ja ratoja käyttää, ota yhteyttä
Jousiammuntaseura Artemiksen toimihenkilöihin ja sovi käytöstä ennen saapumista
radalle
Nautinnollisia harrastushetkiä jousiammunnan parissa!
Jousiammuntaseura Artemis ry
Juuso Heikkilä, puh. 040 557 0667
Mika Konttila, puh. 040 826 6722
Lauri Salmi, puh. 050 582 9771

www.artemishelsinki.com

