
Wilhelm Tell järjestää:

3D-Cup -finaalikilpailut

lauantaina 24.9.2022 Talosaaressa

Tervetuloa kilpailemaan 3D-Cupin finaalikilpailuun Helsinkiin Wilhelm Tellin 3D-radalle.

Kilpailumuoto:
● 3D-jousiammuntakilpailu, jossa ammutaan n. 20 rastin alkukilpailu + finaalit.
● Alkukilpailun osumapisteytys on SJML pisteiden mukaisesti ja sijoituspisteet lasketaan

mukaan 3D-Cup kokonaistilanteeseen. SJML-tyyliin ammutaan vain 1 nuoli per eläin.
● Kokonaistilanteen mukaisesti ammutaan Finaalit tähtäin-, bare- ja vaistoluokissa, kilpasarjat

vastaan metsäsarjat.
● Nuolet: Kilpasarja ampuu taulukärjillä, metsäsarjalaiset ottaa lisäksi kiinteät leikkurit

Luokat:
● Aselajit: Kaikki Suomessa kilpailevat aselajit (SJAL/FFAA/SJML), ks. liite.
● Kilpailu on avoin, kaikki vakuutuksen omaavat kilpailijat tervetuloa (SJAL/FFAA/SJML).

Mukaan voivat tulla myös muut kuin 3D-Cupiin osallistuvat ampujat. Järjestäjä ei vakuuta
kisaajia.

● Lisätietoa: Linkki 3D-Cup web -sivuille
 
Osoite: Kantarnäsintie 15, Helsinki (60.238098,25.182155)
Aikataulu:

● Ilmoittautuminen ja välinetarkastus klo 8:00 alkaen.
● Lämmittelyammunta klo 8:00 alkaen.
● Ratainfo ja ryhmäjaot klo 9:00, Rasteille siirtyminen klo 9:15.
● Kilpailu alkaa klo 9:30.

 
ILMOITTAUTUMINEN 20.9. mennessä, linkki ilmoittautumiseen: 3D-cup finaalin ilmoittautuminen
 
Osallistumismaksut:

● Aikuiset 30€, juniorit alle 20v. 20€
● Maksut tilille: Wilhelm Tell ry FI74 1432 3000 2081 57 / maksettava 20.9. mennessä,

viestikenttään oma nimi/3D-Cup aselaji
Huomioitavaa:

● Maasto on mäkinen, kallioinen ja juurakkoinen sekä rata sisältää jyrkkiäkin nousuja ja
laskuja. Ota kunnon kengät!

● Alueella ei ole juoksevaa vettä, varaathan riittävästi juomista, käsidesiä jne.
● ei buffettia, ainoastaan kahvitarjoilu

  
Kilpailussa noudatetaan AVI, THL ja paikallisten viranomaisten ohjeita koronaan liittyen. Infoamme

muutoksista foorumilla ja 3D-Cup tapahtumasivulla. Osallistua saa vain täysin oireettomana!

https://www.sjal.fi/etsijaloyda/kilpailutoiminta/3d-cup/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA0ZybFMsJl8Jx4SXcKti-DZOa7jM3McH4tgxdpAQC96A0mQ/viewform
https://www.facebook.com/archery3dcup


Kolmen liiton

3D-Cup 2022
Kolmella jousiampujaliitolla on yhteinen

3D-Cup-kilpailu kesällä 2022 koostuen

liittojen 3D SM-kilpailuista sekä
finaalikilpailusta.

Osakilpailussa olet isäntäliiton mukaisessa sarjassa, mutta 3D-Cup-sarjat ovat liittojen rajat
ylittävä  ollen samat koko 3D-Cupin ajan.

Osallistuminen 3D-Cup-kilpailuun ei tuo lisämaksua, kilpailujen osanottomaksut
kilpailukutsuissa.  Jokaiseen osakilpailuun ilmoittaudutaan ko. kilpailunjärjestäjän
kilpailukutsun mukaisesti.

Ilmoittaudu 3D-Cup-kilpailuun seuraavasti: Nimi, aselaji, sarja sekä minkä liiton jäsenyys:

esim.: 3D-Cup-kisa/ Janne Jousi/ Barebow/ kilpasarja/ SJAL jäsen

3D-Cup-kisa/ Niko Nuoli/ Talja/ metsäsarja/ SJML
jäsen

Kilpailujen päivät ja paikkakunnat:

● Sunnuntai 29.5. Lemu ja Aura (SJML/VSJM 3D-SM)

● Sunnuntai 12.6. Ounasvaara/Rovaniemi (FFAA/LJ 3D-SM)

● Lauantai 16.7. Keuruu/ (SJAL/KJ 3D-SM)

● Lauantai 24.9. Helsinki (WT/Alkukilpailu + Cup -Finaalit)

3D-Cup-kilpailussa on unisex-sarjat, jossa jokaisessa erikseen Kilpasarja ja Metsäsarja:

● Talja (myös tähtäinjouset)

● Barebow (jännekiipeilyä/ stabeja/ painoja…)

● Vaistojouset (instinct/ longbow/ kiinteä ote...)



Osallistuaksesi 3D-Cup-kilpailuun sinun on oltava ainakin yhden liiton jäsen.  Lisenssiä ei
vaadita, mutta vakuutus on oltava. Vakuutukseksi kelpaa joko FFAA, SJAL tai metsästyskortin
mukainen vakuutus.

Lisätietoa:

eva@jousiampujainliitto.fi

@archery3dcup

https://www.sjal.fi/etsijaloyda/kilpailutoiminta/3d-cup/

https://www.sjal.fi/etsijaloyda/kilpailutoiminta/3d-cup/


Liite:
Aselajit ja luokat 3D-Cupissa

Yleistä: Metsäsarjan kilpailijat ampuvat leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML +
Finaalikisat)

Tähtäimelliset jouset:
Yleiset tunnusmerkit

● Taljajousi, jossa on tähtäimet, vakaajat ja käytetään laukaisulaitetta
● Myös vastakaarijouset (tähtäinjouset) voivat osallistua tähän sarjaan.

Kilpasarjan yleiset tunnusmerkit (SJAL Yleinen Talja, FFAA FU-sarja, SJML Open Talja)

● Yksipinninen/täpläinen tähtäin, jossa saa olla linssi
● Stabit, voi olla useita, vapaa pituus

Metsäsarjan tunnusmerkit (SJAL Avoin Talja, FFAA BU-sarja, SJML Tähtäin)

● Tähtäimessä ei ole suurentavaa linssiä (esim. punapistetähtäin sallittu)
● Stabien maksimipituus 400mm
● Ei paunarajaa, nk. No-peep eli retina on sallittu
● Tähtäin saa olla 1- tai monipiikkinen, valaiseminen sallittu.
● Metsäsarjan kisoissa ammutaan leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + finaalikisat)

Barebow -tyyppiset jouset:
Yleiset tunnusmerkit

● Painotus sallittu, joko 12,2cm rengasmitattu tai normaalit stabit
● Plungerit sallittu
● Jännekiipeily sallittu
● Ei tähtäintä
● Myös vaistotaljat (sormilaukaisu, ei tähtäintä) kuuluvat tähän luokkaan.

Kilpasarjan tunnusmerkit (SJAL Vaistojousi eli Barebow)

● WA Barebow -tyyppinen vaistojousi
● Painotus sallittu, jousen pitää mahtua 12,2cm renkaasta läpi

Metsäsarjan tunnusmerkit (SJAL Open Vaisto)

● Kuten edellä mutta lisäksi sallittu alla olevat...
● Saa olla vakaajat, max. 400mm pitkät
● Metsäsarjan kisoissa ammutaan leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + finaalikisat)

Vaistojouset:



Yleiset tunnusmerkit:

● Jousessa ei ole ulkoisia vakaajia tai painoja näkyvissä
● Kiinteä ote jänteestä (välimerenote, kolme sormea alla, peukalolaukaisu), ote ei

muutu kilpailun aikana.
● Kiinteä hylly, ei plungeria
● Nuolet voivat olla puuta/hiilaria/alumiinia/…
● Ei tähtäintä
● Esim. lonkkarit, Hoyt Buffalo, Gamemaster tai hevosjouset ovat tässä sarjassa
● IFAA/WA traditional-, primitive-, hevos- ja perinne -jouset.
● Samoin muut modernit jousirungot

Kilpasarjan tunnusmerkit

● Ei erityisiä tunnusmerkkejä, kaikki nuolityypit sallittu, jousi voi olla LB tai vastakaari
● Ei ammu leikkuri/liikkuva/blunttirasteja

Metsäsarjan tunnusmerkit

● Ei erityisiä tunnusmerkkejä, kaikki nuolityypit sallittu, jousi voi olla LB tai vastakaari
● Metsäsarjan kisoissa ammutaan leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + finaalikisat)


