
                 

Varsinais-Suomen Jousimetsästäjät ry järjestää:  

SJML 3D SM 2022  

Kilpailu koostuu kahdesta VSJM:n järjestämästä erillisestä SJML-Cup osakilpailusta,  

jotka järjestetään peräkkäisinä päivinä Lemussa ja Aurassa.  

Sunnuntain kilpailu on samalla SJAL/FFAA/SJML 3D-Cup 2022 1. osakilpailu 

Kilpailu on kaikille avoin, henkilökohtainen tapaturmavakuutus vaaditaan. (esim. metsästyskortti) 

HUOM! SM-sijoitukseen vaaditaan Suomen Jousimetsästäjäin liiton henkilöjäsenyys! 

 

La 28.5. Lounais-Cup 

Kilpailupaikka: 
VSJM:n maastorata, 21230 Lemu (Kts. lisäinfo parkkipaikasta) 

 

Su 29.5. Kettu-Cup 

Kilpailupaikka: 

Auran Kettulinna, Kettukalliontie 625, Aura 

 

Aikataulu molempina päivinä sama: 

Lämmittely ja välinetarkastus klo 9:00-10:00 

Rasteille siirtyminen klo 10:15-10:30 

Kilpailu alkaa klo 10:30 

 

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen  

https://forms.gle/TgZ43ERTqNbACuoB8 

 

Ilmoittautumiset Su 22.5 mennessä  

(varalla txt: 044-5025030/Sanna F.) 

 

3D-Cup: Nimi-Aselaji-Sarja-Liitto/Seura 

3D Cupin kilpailuluokat löydät ilmoittautumislomakkeesta 

 

Kilpailumaksut, viim. ke 25.5. 

SM-kilpailu tai molemmat Cup-osakilpailut: Aikuiset 50€, alle 15-vuotiailta ei peritä osallistumismaksua. 

Vain yksi päivä: 30€  

 

Ennakkoon tilille FI1247100010018607 / Varsinais-Suomen Jousimetsästäjät Ry. 

Viestiin: Kilpailu/ kilpailut, nimi, seura ja kilpailuluokka 

 

 

 



Lisäinfoa kilpailupäiviin: 

 

Mahdollisuus majoittua Auran Kettulinnassa perjantai-illasta alkaen. 

-lattiamajoitus 

-saunomismahdollisuus 

-mahdollisuus leiriytyä pihaan  

-grillikota 

-hyvin varusteltu keittiö (omat eväät) 

 

Majoituksen hinta 5 eur / hlö / vrk. Maksu paikan päällä.  

Kettulinna - Metsästysseura Aura ry - rhy.fi 

 

LAUANTAI 28.5. Lemu 

 

Parkkipaikan osoite: Haikarantie 31. 

Parkkipaikalta opastus laavulle. Kävelymatkaa tulee noin 600m.  

 

Paikalla pienimuotoinen buffetti, varaa pientä käteisrahaa mukaan. 

Maasto on kallioista ja märällä kelillä liukasta, huomioi tämä jalkinevalinnassa. 

Kisan jälkeen punkkitarkastus paikallaan. 

 

 

SUNNUNTAI 29.5. Aura 

 

Mahdollisuus lämpimään ruokaan kisan jälkeen.  

-kiusaus  

-salaatti 

-leipä+voi, maito/vesi/mehu 

 

Tilattava erikseen su 22.5. mennessä.  

Maksu ilmoittautumisen yhteydessä tai paikan päällä. 

 

Sunnuntaina palkintojen jaon yhteydessä arvotaan peurajahti, kaikkien viikonloppuna kisaan 

osallistuneiden metsästyskortillisten kisaajien kesken.  

 

Osallistuminen arvontaan edellyttää henkilökohtaista paikalla oloa, ja molemmista päivistä saa 

yhden arpalipukkeen.  

 

  



    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 6.8. 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/ 

  



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) 


