
Tuomareiden uutiskirje 1/2017 
 
Hei! 
 
Tervehdys kaikille SJALn kilpailutuomareille. Kesäkausi ja käynnissä oleva sisäkausi 
näyttävät menneen hyvin, kiitos tästä kuuluu myös teille. Tässä kirjeessä tuodaan esille 
kentältä vastaan tulleita kysymyksiä ja muita aiheita, joista voidaan oppia sekä nostamme 
esille uusia sääntömuutoksia ja tulkintoja. 
 
Tuomarikurssitusta jatketaan jälleen kevään aikana. Suunnitelmissa on kaksi kurssia, joista 
toinen pohjoisempana ja toinen etelään. Näistä tulee toki erikseen vielä tiedotteet foorumin 
ja SJAL:n kotisivujen kautta. Kursseille saavat osallistua myös voimassa olevan lisenssin 
omaavat tuomarit (jos tilaa riittää), kertaus on aina hyväksi! 
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Uusia sääntömuutoksia 
Sääntökirjat ovat päivittyneet viimeksi lokakuussa 2016. Kannattaa siis tarkistaa että 
käytössänne on uusimmat versiot. Suomenkielinen käännös ei vielä sisällä näitä muutoksia. 
Alla olevat muutokset ovat tulleet voimaan 2016 aikana. 
 
 
Bk3, 14.4 - 14.4.3 
Bk4, 27.4 - 27.4.3 
Säännöt koskien tuloskortteja, kun käytössä on sähköinen tuloskortti, ovat muuttuneet. 
Sähköinen kortti on nyt pisteiden summalle, ja parhaiden osumien (x:t, 10:t, 9:t, 6:t.. 
kierroksesta riippuen) ensisijainen. Jos pisteiden summaruutu on paperikortissa tyhjä tai 
allekirjoitus puuttuu, ampuja hylätään. Tästä kannattaa siis muistaa tiedottaa ampujia. 10:t ja 
X:t jätetään nollille, mikäli niiden yhteismäärät puuttuvat paperilta. Osuma-arvoissa 
paperinen kortti on ensisijainen. 
 



Tuloskortin vastaanottava henkilö voi vielä pyytää puuttuvia kohtia täydennettäväksi, joten 
ohjeistakaa myös järjestäjiä pikaisesti tarkistamaan että summaruudut ja allekirjoitukset ovat 
korteissa paikoillaan. 
 
SJALlilla on nykyään täydellinen setti välineitä sähköiseen tuloskirjanpitoon, joten näitä 
tullaan näkemään Suomenkin kilpailuissa enemmän tulevaisuudessa. 
 
Bk3 11.1.8, 11.1.8.1 
Bk4 22.1.8, 22.1.8.1 
 
Sormisuojien ja sormiläppien rakenteen sääntöjä on tarkennettu.  
Hansikasmallisessa suojassa saa olla rannelenkki. 
Sormiläppä ei saa ranteen yli eikä siinä saa olla peukalon ja etusormen välistä käden ympäri 
yltäviä osia. 
Jousikädessä saa käyttää hansikasta tai lapasta, kunhan se ei ole kiinnitetty jouseen. 
 
Bk3, 14.2.7 
 
Tarkennus taustasta pompanneen tai läpimenneen nuolen pisteyttämiseen. Jos taulusta 
löytyy fyysisiä todisteita (sulkien jäljet tms.), jotka osoittavat mistä nuoli meni läpi, voidaan 
sitä käyttää tuon nuolen pisteyttämiseen. 
 
Bk3, 21.6.2 
 
Pyörätuolin määritelmää on tarkennettu, pyörätuolissa saa olla enintään neljä pyörää. Tämä 
sääntömuutos koskettaa siis tuoleihin erityisesti ulkona liikkumista helpottamaan 
asennettavia moottoreita, joka on samalla efektiivisesti viides pyörä. 
 

 



Kuulumisia kentältä 
 
Tässä osassa on tarkoitus nostaa esille kisoissa esille nousseita kysymyksiä ja tapahtumia, 
jotta niistä voidaan oppia. 
 
Ennätyskelpoisuuden peruminen ja valmistautuminen kilpailuun 
 
Tässäpä ote eräästä päätuomariraportista: 
 
“Kilpailu suoritettiin ilman päätuomaria. Väärinkäsitysten vuoksi päätuomarin jonka piti olla 
paikalla ei tullut. soitin lähialueen päätuomareille [4]joille kenellekkään ei käynyt tulla 
paikalle. Otimme ampujat palaveriin jossa ilmoitimme tilanteen ja että Suomen ennätyksiä ei 
voi ampua ja jos joku haluaa saa kisamaksun takaisin.Onneksi kukaan ei SE:tä ampunut 
kovan tuulen vuoksi.” 
 
Esimerkillisesti hoidettu epäonninen tilanne! Juuri näin pitäisikin toimia, samanlainen tilanne 
voi syntyä esim sairastapauksen kautta. Päätuomarin paikalla olo kilpailussa vaaditaan 
ennätyskelpoisuuteen. Muita vastaavia ennätyskelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat 
esimerkiksi liian suuret taulut tai lyhyeksi merkityt ammuntamatkat. On kuitenkin kaikille 
eduksi viedä kilpailu läpi, kunhan se on turvallista. Kisamaksun palauttaminen niille joille 
ratkaisu ei kelpaa on myös hyvä käytäntö.  
 
Mitä olisi voinut tehdä toisin? Tältä tilanteelta olisi voitu välttyä kokonaan, kunhan 
päätuomari ja järjestäjät keskustelevat ennen kilpailua, päätuomari varmistaa että 
kenttätuomarit ovat tulossa (onko esim. sairastapauksia tai muita esteitä) ja samalla tieto 
menee järjestäjälle asti. Samassa yhteydessä voi käydä läpi turvallisuuskohtia, aikataulut ja 
muita järjestelyjä, jotka sitten helpottavat kenttätarkastusta ja kilpailupäivää. Muistakaahan 
siis ilmoittautua päätuomareillenne ja päätuomarit järjestäjälle, puhelinsoitto tai sähköposti 
riittää. Sitten vielä sääntöjen kertaus ja uusien poikkeusten huomioon ottaminen ja näin on 
paljon pienempi mahdollisuus että mikään pääsee yllättämään kisan aikana. Samalla on 
hyvä varmistaa että kaikilla on tarvittavat välineet ja tuomariliivit. 
 
SE-kelpoisuus aselajisarjoissa 
 
Muistutuksena tässä päätuomareille ja muillekin, että kilpailijan aselaji ilmoittautumisessa ja 
itse kisassa määrää säännöt, jonka mukaan välinetarkastus ja kilpailusäännöt kisan aikana 
määräytyvät. Tähän ei vaikuta se minkä jousen kilpailija ottaa. Esimerkiksi pitkäjousella saa 
osallistua vaistoon, mutta kyseessä on silloin vaistoluokan kilpailija, mahdollinen SE on 
vaiston ja säännöt ammunnassa ovat vaiston. SE tarkistetaan tuloslistaa vasten, ja 
pitkäjousen ennätystä ei voida tietenkään hyväksyä, jos kilpailu on ammuttu vaistona. Tähän 
ei voida vaikuttaa tekemällä esim. väinetarkastus eri aselajisarjan mukaan, vaan ennätystä 
varten aselajin tulee täsmätä alusta kilpailun viralliseen tuloslistaan asti. Syy tähän on se, 
että ennätyksestä tulee vedenpitävä, eikä päädytä tilanteisiin joissa näyttää siltä, että 
ennätyksiä on tehty eri aselajilla kuin pitäisi. 



 
Camo-kuviointi ja sääntökirjojen tärkeysjärjestys 
 
Nostan tämän asian vielä esille, koska tässä kohtaa uusintakokeessa tuli suuri määrä vääriä 
vastauksia. Kysymys kokeessa koski maastokuvioitua paitaa ja jousta, SJAL:n alaisessa 
kilpailussa. 
 
Suurin osa vastaajista ei olisi päästänyt joko jousta tai ei paitaakaan radalle. On totta, että 
näin WA:n kilpailussa meneteltäisiinkin, sääntömuutos joka kieltää kaikki maastokuvioiset 
varusteet on ollut jo jonkin aikaa voimassa. Keskustelu aiheen ympärillä Suomessa on myös 
ollut poikkeuksellisen laajaa ja polveilevaa. 
 
Nyt kuitenkin koetehtävässä puhuttiin SJAL:n kilpailusta ja silloin käytössä on myös SJAL:n 
lisäykset ja poikkeukset WA:n sääntöihin. Tämä sääntökirja siis ajaa WA:n sääntöjen yli, 
niiltä osin kuin kirjoissa on päällekäisyyttä, ja sieltä asusäännöt (S1.1.4) kieltävät 
maastokuvion vain housuissa, ja kohta S3.4.3 lisäksi sallii kaikki maastokuvioiset välineet. 
 
Suomessa SJAL:n alaisissa kisoissa maastokuviointi on siis kielletty vain housuissa. 
 
WA:n määritelmää camokuvioinnista ja värityksistä on tarkennettu tuoreessa 
sääntötulkinnassa. Tulkinnan sisältö on tiivistettynä seuraava: 
Camon määrittelee kuvio, ei väri. Varuste tai vaate saa siten olla esimerkiksi perinteisen 
maastokuviossa käytettävä vihreän, ruskean, mustan, valkoisen tms. värinen tai 
sekoitus näistä, kunhan sitä ei käytetä kuviossa, jonka tarkoitus on häivyttää 
käyttäjänsä maaston sekaan metsästys-, sotilas- tai muussa tarkoituksessa. Kiellettyä 
on siis esimerkiksi pinkki, neonkeltainen tai vastaava väri, mikäli sitä käytetään e.m. 
kuviossa. Sen sijaan sääntö ei kiellä monivärisen tai abstraktin ei-maastokuvion käyttöä 
eikä se luonnollisesti edellytä varusteen olevan myöskään yksivärinen. 
 
 
Painot vaistojousessa 
 
Seuraava sääntö koskien vaistojousen painoja herätti keskustelua.  
 
22.3.6.2 Kaikki painot, muodosta riippumatta, tulee kiinnittää suoraan keskiosaan 
ilman varsia, jatkeita, haarakappaleita tai iskunvaimentimia. 
 
Tässä kuva painosta josta oli kyse: 



 
 
Kuvan paino on yhtä kappaletta, menee läpi renkaasta kuten pitääkin ja on siten sallittu 
vaistojousessa. Paino saa olla minkä muotoinen tahansa. Renkaalla tehtävä koe on riittävän 
tiukka, että sen läpäisevässä jousessa ei oikeastaan voi olla mitään varsia joista olisi 
merkittävää etua ampujalle. Jos kuitenkin painon rakenne epäilyttää, voi ampujaa pyytää 
välinetarkastuksessa irrottamaan paino ja näyttämään onko siinä irrotettavaa 
jatkokappaletta. 
 
Muistutuksena tässä vielä, että kumivaimentimiin kiinnitettyjä painoja ei saa vaistossa 
käyttää. 
 

Muistutus päätuomariraporteista 
 
Muistattehan kirjata jokaisesta kisasta päätuomariraportin SJALn nettisivujen kautta. Tämä 
on tärkeää erityisesti, mikäli teillä on tuomariharjoittelijoita mukana, koska tätä kautta liitolle 
tieto harjoittelun suorittamisesta tulee. 
 

Tehtävät päätuomareille 
 
Uudet tehtävät ja ensimmäinen tehtäväkierros tällä lisenssikaudella on julkaistu täällä: 
http://www.sjal.fi/kilpailutoiminta/kilpailutuomarit/tapaustutkimustehtavat . 
Vastausaikaa on maaliskuun loppuun. 
 
Kiitos että luit loppuun asti! Palautetta, kysymyksiä ja kuulumisia voi laittaa tulemaan 
tuomarineuvostolle tai allekirjoittaneelle. 

http://www.sjal.fi/kilpailutoiminta/kilpailutuomarit/tapaustutkimustehtavat
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