Suomen Jousiampujain Liiton jousiammuntakilpailuiden
kansalliset sääntöpoikkeukset ja sääntötarkennukset

Tähän sääntökirjan osaan on koottu poikkeukset sekä tarkennuksia Suomen Jousiampujain Liiton (SJAL)
alaisuudessa järjestettävien kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen osalta sekä Suomen
mestaruuskilpailujen osalta. Muilta osin noudatetaan WA:n kilpailusääntöjä. Päivitetty 15.9.2022.
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S.0. YLEISET KILPAILUN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT POIKKEUKSET JA
TARKENNUKSET
S.0.1. Kilpailun järjestäminen
Kilpailujen järjestäjä ja tuomaristo vastaavat, että SJAL:n kilpailusääntöjä noudatetaan. Kilpailujen
järjestäjä määrää kilpailun johdon sekä antaa tarvittavat erikoismääräykset.

S.0.1.1. Kilpailujen anominen ja kilpailulupa
Kansainvälisten ja kansallisten jousiammuntakilpailujen järjestämisoikeudet on anottava SJAL:lta SJAL:n
kulloinkin määrittelemällä tavalla ja kulloinkin määrittämään päivään mennessä.
SJAL:lla on oikeus peruuttaa kilpailu ja ehdottaa muutoksia kilpailuun. SJAL ei voi muokata
kilpailuohjelmaa yksipuolisesti.

S.0.1.2. Kilpailukutsu
Kilpailun järjestäjä toimittaa kilpailukutsun SJAL:lle sen kulloinkin määrittelemässä muodossa ja SJAL:n
kulloinkin määrittelemällä tavalla. SM-kilpailun, kansainvälisen ja kansallisen kilpailun kutsu on
julkaistava SJAL:n kilpailukalenterissa tai lähetettävä kirjallisesti jokaiselle SJAL:n jäsenyhdistykselle
siten, että se on yhdistyksen hallussa vähintään 14 päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Kutsussa
tulee ilmetä:


Järjestäjän nimi



kilpailuaika ja -paikka



osallistumisoikeus



kilpailumuoto



ilmoittautumisaika ja –tapa (sähköpostitse, puhelimitse jne.)



harjoitteluammunnan aika (3 x 2 min/vuoro sisällä, 3 x 4 min/vuoro ulkona)



osallistumismaksu



järjestettävät sarjat ja sarjoja koskevat rajoitukset



mahdollinen joukkuekilpailu



joukkuekilpailun joukkueiden koko (2 tai 3 hlöä/joukkue) muissa kuin SM-kilpailuissa



kilpailutapaa ja käytettäviä tauluja koskevat tiedot, jos säännöissä kilpailulta niin määrätään



muut tässä sääntökirjassa erikseen ilmoitettavaksi määrätyt sääntöpoikkeukset
o

sarjojen yhdistäminen, rajattu ammuntatila, poikkeava kentän suunta, 3D-sisäkilpailun
finaalit jne.

Kilpailun järjestäjä saa rajoittaa sarjoja, joissa kilpailu järjestetään. Tämä on tehtävä viimeistään
kilpailukutsussa, jos sarjoja rajoitetaan. Sarjoja voidaan yhdistää näissä säännöissä määrätyllä tavalla
viimeistään ennen varsinaisen kilpailun alkua.

S.0.2. Kilpailuihin ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukutsussa olevan ohjeen mukaan.
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Kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä on kilpailija tai kilpailijan seura velvollinen ilmoittamaan
asianomaisen ampujan sarjan sekä kilpailijan ID-numeron.
Jos yhdistys ilmoittaa jäsenensä kilpailuun, se vastaa siitä, että ilmoitetuilla jäsenillä on voimassa oleva
kilpailulisenssi.
Kun kilpailija ilmoittautuu suoraan, on vastuu lisensseistä järjestäjillä. Kilpailun järjestäjällä on
velvollisuus tarkastaa kilpailijoiden lisenssit voimassaolon toteamiseksi.

S.0.2.1. Joukkuekilpailuun ilmoittautuminen
Joukkuekilpailuun ilmoittautumisia järjestäjät voivat ottaa vastaan vielä harjoitusammunnan aikana,
mutta ei enää kilpailun alkamisen jälkeen.

S.0.2.2. Jälki-ilmoittautuneet
Jälki-ilmoittautuneisiin nähden on järjestäjillä oikeus menetellä harkintansa mukaan. SJAL suosittaa
kilpailuihin ilmoittautumisen takarajaksi yhtä (1) viikkoa ennen kilpailua, ja jälki- ilmoittautuneille
korotettua osallistumismaksua.

S.0.2.3. Osallistumismaksu
SJAL voi tarvittaessa määrätä kilpailujen osallistumismaksuille ylärajan.

S.0.3. Osallistuminen
Osallistuminen jousiammuntakilpailuihin tapahtuu kilpailijan omalla vastuulla.

S.0.3.1. Kilpailun osallistumisoikeus
Suomen Jousiampujain Liittoon (SJAL) kuuluva yhdistys (jäljempänä myös ”seura”) tai yhdistyksen jäsen
saa osallistua SJAL:n luvalla jousiammuntakilpailuihin tai siihen verrattaviin tilaisuuksiin sellaista
järjestöä tai järjestön jäsentä vastaan, joka ei kuulu WA:han tai SJAL:iin. SJAL:n kilpailulisenssin antama
vakuutussuoja on voimassa vain SJAL:n alaisissa kilpailuissa.
SJAL:n jäsenyhdistyksiin kuuluvilla rekisteröidyillä jäsenillä on oikeus osallistua Suomen
mestaruuskilpailuihin
(ks.
poikkeus:
Ulkomaan
kansalaisen
osallistuminen
Suomen
mestaruuskilpailuihin) ja muihin SJAL:n alaisiin jousiammuntakilpailuihin sekä kansainvälisiin
jousiammuntakilpailuihin. Kilpailuihin osallistuvilla ampujilla tulee olla voimassa oleva SJAL:n myöntämä
kilpailulisenssi.
Kansainvälisiin arvokilpailuihin SJAL valitsee edustajat.

S.0.3.2. Seuran edustaminen
Jousiammuntaseuran jäsen voi olla jäsenenä useassa SJAL:n jäsenyhdistyksessä, mutta edustaa yhden
kalenterivuoden aikana ainoastaan yhtä jäsenyhdistystä. Yhdistyksen jäsen on velvollinen kilpailussa
edustamaan sitä yhdistystä, johon hänet on tässä tarkoituksessa omasta pyynnöstään rekisteröity. Uusi
rekisteröinti on suoritettava kirjallisesti ao. yhdistyksen hallituksen toimesta.

S.0.3.3. Edustuksen siirtyminen yhdistyksestä toiseen
Mikäli jäsen haluaa siirtyä edustamaan toista yhdistystä, on hänen ilmoitettava siitä vanhan yhdistyksen
hallitukselle. Yhdistyksestä toiseen sääntöjen mukaisesti siirtynyt jäsen edustaa uutta yhdistystä vuoden
alusta. Jäsen voi myös anoa siirtoa kesken kalenterivuotta SJAL:lta perusteltuun syyhyn vedoten. Siirron
hyväksymisen jälkeen uusi seura toimittaa jäsenestä tarvittavat tiedot kilpailulisenssiä varten.
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Edustusoikeus siirtyy uuteen yhdistykseen vasta, kun jäsen on suorittanut vanhaan yhdistykseensä kaikki
sen jäsenelle säännöissään ja keskinäisissä sopimuksissaan määräämät velvoitteet.

S.0.3.3.1. Jäsenen edustuksen rekisteröiminen uuteen seuraan
Yhdistykseen ei saa rekisteröidä edustamaan sellaista jäsentä, jolla on selvittämättömiä asioita jossakin
toisessa jousiammuntayhdistyksessä, ennen kuin ko. yhdistyksen taholta on kirjallisesti ilmoitettu uuden
yhdistyksen hallitukselle, että jäsen on esteetön.
Vanhan yhdistyksen on ilmoitettava kuukauden sisällä jäsenen tekemästä siirtoilmoituksesta uudelle
yhdistykselle jäsenen mahdollisista siirtymisen esteistä, muissa tapauksissa edustusoikeus siirtyy
automaattisesti uuteen yhdistykseen.
Kiistatapauksissa SJAL voi ratkaista edustusoikeuden siirtymisen ja mahdollisesti tarvittavat korvaukset
vanhalle yhdistykselle.

S.0.3.4. Ulkomaan kansalaisten osallistumisoikeus SJAL:n kilpailuihin
Ulkomaan kansalaiset voivat osallistua kaikkiin SJAL:n alaisiin jousiammuntakilpailuihin, jos he edustavat
suomalaista jousiammuntaseuraa tai kuuluvat WA:n jäseninä olevien kansallisten lajiliittojen
määrittämiin joukkueisiin tai edustavat jotain muuta WA:n hyväksymää jousiammuntaseuraa. Tässä
tapauksessa kilpailija vastaa itse siitä, että hänellä on kilpailuihin riittävä vakuutusturva.
Ulkomaan kansalaiset voivat osallistua myös SM-kilpailuihin. He eivät kuitenkaan kilpaile Suomen
mestaruuksista (poikkeus, ks. alla) tai vaikuta SM-kilpailuiden sijoituksiin (mm. eivät osallistu
ottelukierroksille, poistetaan Suomen mestaruuksia koskevasta tulosluetteloista).

S.0.3.5. Ulkomaan kansalaisten osallistumisoikeus Suomen mestaruuskilpailuihin ja
SE-oikeus
Suomessa asuva ulkomaan kansalainen voi kilpailla Suomen mestaruudesta, mikäli hän on asunut yli
vuoden Suomessa ennen kilpailua ja hän kuuluu rekisteröitynä jäsenenä johonkin SJAL:n
jäsenyhdistykseen ja hänellä on voimassa oleva SJAL:n myöntämä kilpailulisenssi. Yli vuoden kestänyt
pysyvä asuminen Suomessa on tarvittaessa pystyttävä todistamaan.
Samalla tavalla määräytyy myös ulkomaan kansalaisen oikeus saada SE.

S.0.4. Kilpailun tulokset
Kilpailujen järjestäjä vastaa siitä, että kilpailun tulokset julkaistaan.
Kansainvälisten kilpailujen ja Suomen mestaruuskilpailujen tulosluettelot on julkaistava (esim. kilpailun
järjestäjän kotisivuilla) sen vuorokauden sisällä, jolloin kilpailu on käyty.
Kansainvälisten, Suomen mestaruuskilpailujen ja kansallisten kilpailujen tulosluettelot on toimitettava
SJAL:n toimistoon viimeistään vuorokauden kuluttua viimeisestä kilpailupäivästä. SJAL:lla on oikeus
vaatia myös muiden kilpailujen tulosluettelot lähetettäväksi SJAL:n toimistoon.

S.0.4.1. Tulosten toimittaminen ja tilastointi
SJAL määrää tavan ja muodon, jota noudattaen tulokset kulloinkin toimitetaan. Muulla tavalla tai
muussa muodossa olevat tulokset eivät ole tilastointikelpoisia.
Järjestäjän on säilytettävä tuloskortit kolmen kuukauden ajan kilpailun päättymisestä. Nämä on liiton
pyynnöstä toimitettava liitolle mahdollisten ennätysten vahvistamista varten.
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S.0.5. Suomen ennätykset
SJAL pitää kirjaa seuraavista ennätyksistä:


Ulkoammunnassa 1440-kierroksella henkilökohtaiset matkatulokset ja yhteistulos sarjoittain.



70 m (taljalla 50 m jne.) kierroksen henkilökohtainen karsintakilpailun yhteistulos sarjoittain



Taljajousen tauluammunnan ottelukierroksilla 15 nuolen tulos sarjoittain.



Seurajoukkueiden joukkuekilpailun karsintana 3x30 nuolen ja 3x60 nuolen sekä 3x36 nuolen ja 3x72
nuolen tauluammunnan yhteistulokset sarjoittain tai 2x30, 2x60, 2x36 ja 2x72 nuolen
yhteistulokset 2 hengen joukkueille.



Ottelukierroksen taljajousen joukkueiden kierrostulos (4x6 nuolta) sarjoittain tai 4x4 nuolen
sarjatulos 2 hengen taljajoukkueille.



Sisäammunnassa 18 metrin ja 25 metrin henkilökohtaiset karsintakilpailun tulokset sarjoittain.



Juniorien parijoukkuekilpailun yhteistulos (2 x 60 tai 2 x 72) ja taljajousella ottelukierrostulos (4 x 4)
sarjoittain.



Masters-luokkien 2x30 nuolen ja 3x30 nuolen sekä 2x36 nuolen ja 2x72 nuolen yhteistulokset
matkoittain (60 m, 50 m, 25 m, 18 m) ja jousityypeittäin (tähtäin, talja, vaisto).



900-kierroksen henkilökohtaiset matkatulokset ja yhteistulos sarjoittain.

Jos sarja, ammuttava matka tai jokin muu merkittävästi kilpailutapaan vaikuttava asia muuttuu, kirjataan
saavutetut Suomen ennätykset historiallisiksi ennätyksiksi ja uuden Suomen ennätyksen kirjaaminen
aloitetaan ensimmäisestä muuttuneella tavalla ammutusta tuloksesta.
SJAL pitää kirjaa historiallisista ennätyksistä.
Samalla kilpailutuloksella on mahdollista saavuttaa useita ennätyksiä. Kilpailijan tulosta ei kuitenkaan
hyväksytä Suomen ennätykseksi muuhun, kuin tulosluettelon mukaiseen jousityyppiin.
Suomen ennätyksen voi saavuttaa kilpailtavan sarjan lisäksi kaikissa niissä sarjoissa, joihin on kyseisen
kilpailusarjan jousityypin sekä oman iän ja sukupuolen puolesta oikeutettu osallistumaan ja joiden
kilpailutapa, ammuttava matka ja taulukoko vastaa näiden kilpailusarjojen kilpailutapaa, ammuttavia
matkoja ja taulukokoa (esim.: 11 → 13 → 15 → 17 → 20 → Y, N80 → N70 → N60 → N50 → N, YLB→ YV
→ Y).

S.0.5.1. Suomen ennätyskelpoiset kilpailut
Kaikki tauluammuntakisat ovat Suomessa ennätyskelpoisia ja karsintatuloskelpoisia, jos ne on järjestetty
näiden sääntöjen mukaisesti (poikkeukset merkitty) ja niiden tulokset on toimitettu ja tilastoitu
sääntöjen määräämällä tavalla.
Olympialaisissa, maailman- ja Euroopan mestaruuskilpailuissa ja muissa kansainvälisissä kilpailuissa
saavutetut tulokset voidaan hyväksyä Suomen ennätyksiksi vahvistetun virallisen tulosluettelon
perusteella.

S.0.5.2. Suomen ennätysten ilmoittaminen
Kilpailun järjestäjän tulee toimittaa sähköpostitse ilmoitus Suomen ennätyksistä Suomen Jousiampujain
Liittoon. Ilmoituksesta tulee selvitä kilpailupaikka, päivämäärä, ampujan nimi, sarja, seura, mikä ennätys
on ammuttu ja ammuttu tulos. Ilmoituksen voi tehdä myös kilpailija itse.
Jos kilpailija ampuu Suomen ennätyksen muuhun sarjaan kuin kilpailussa ampumaansa sarjaan, on
hänen vastuullaan tuoda tieto ennätyksestä kilpailun järjestäjän ja SJAL:n tietoon.
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S.0.5.3. Suomen ennätysten vahvistaminen
SJAL vahvistaa Suomen ennätykset.
Ennätyksen vahvistamiseen käytetään kilpailun virallista tulosluetteloa sekä tarvittaessa tuloskortteja.
Kilpailun ennätyskelpoisuus vahvistetaan kilpailun järjestäjän ja päätuomarin raporteista.
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S.1.

YLEISET KILPAILUTAPAHTUMAA
TARKENNUKSET

KOSKEVAT

POIKKEUKSET

JA

Suomessa järjestettävissä kilpailuissa noudatetaan WA:n sääntöjen lisäksi tässä luvussa kuvattuja
kansallisia tarkennuksia.

S.1.1. Yleiset poikkeukset ja tarkennukset
Koskevat kaikkia Suomessa ammuttavia kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuita.

S.1.1.1. Kilpailun tuomarit (ks. SJAL:n tuomarisäännöt)
Kilpailuissa on oltava vähintään yksi tuomari jokaista kymmentä taustaa kohti.
Kilpailun päätuomarilla tulee olla päätuomarin pätevyys.
Kilpailussa voi lisäksi olla tuomariharjoittelijoita, joita ei huomioida tuomarien vähimmäismäärää
täytettäessä. Tuomariharjoittelijoita valvoo kilpailun päätuomari, joka määrää myös tehtävät, joita
tuomariharjoittelija toteuttaa. Tuomarioikeudeton harjoittelija ei voi tehdä itsenäisesti kilpailun kulkuun
tai tuloksiin vaikuttavia päätöksiä vaan toimii tarkkailijana.
3D- ja maastokilpailujen kaikilla tuomareilla tulee olla maastokelpuutus.
3D-sisäkilpailuissa on oltava vähintään kaksi tuomaria, joista toisella on oltava päätuomarin pätevyys.

S.1.1.2. Kilpailun jury
SJAL:n alaisissa kilpailuissa valitaan aina kolmijäseninen jury ratkaisemaan mahdolliset valitukset.
Jury koostuu kilpailun järjestäjän, tuomariston ja kilpailijoiden edustajasta. Järjestäjät, tuomaristo sekä
kilpailijat valitsevat keskuudestaan edustajat juryyn ennen kilpailun alkua.
Juryn jäsenen on oltava täysi-ikäinen. Kilpailijoiden edustajaa voi ehdottaa vain toinen kilpailija.
Kiistatapauksessa kilpailijoiden edustajasta äänestetään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisen
enemmistön saanut ehdokas valitaan.
Juryn tekemät päätökset ovat lopullisia.

S.1.1.3. Välinetarkastus
SJAL:n alaisissa kilpailuissa välinetarkastus suoritetaan
kilpailujärjestäjän ja tuomariston parhaaksi katsomalla tavalla.

ennen

varsinaisen

kilpailun

alkua

S.1.1.4 Harjoitusammunta
SJAL:n alaisissa kilpailuissa harjoitusammunnan pituus on sisäammunnassa 3x2 minuuttia/vuoro (AB-CD)
ja ulkoammunnassa 3x4 minuuttia/vuoro (ABC tai AB-CD). Kilpailukierrokset alkavat välittömästi
harjoitusammunnan päätyttyä.

S.1.1.5. Pukeutumissäännöt SJAL:n alaisissa kilpailuissa
Seuran jäsenten on käytettävä seuran määrittelemää asua.
-

Paidassa on oltava hihat.

-

Jos seuran edustusasu on liivi, on sen alla oltava seuran määrittelemä hihallinen paita.

-

Paidassa/liivissä on oltava seuran nimi/logo rinnassa tai selässä.
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-

Paidan on oltava niin pitkä, että ampuma-asennossa paita peittää vyötärölinjan.

-

Shortsien lahkeet ja hameen helman pitää ulottua alemmas kuin ampujan sormien päät, kun kädet
ovat suorana vartalon sivulla.

-

Farmarihousut ovat sallittuja.

-

Ylisuuret housut eivät ole sallittuja.

-

Kenkien tulee peittää varpaat ja kantapäät.

-

Maastokuvioidut vaatteet eivät ole sallittuja.

Huonoissa keliolosuhteissa (sade, tuuli ja kylmä) saa käyttää sadeasuja ja kumisaappaita. Sadeasussa ei
tarvitse olla seuran tunnuksia.
S.1.1.5.1. Jousivalmistajien edustusasut
Jousivälinevalmistajien edustusampujat voivat käyttää suomalaisissa kilpailuissa (pois lukien
seurajoukkueiden kilpailu) jousivälinevalmistajan edustusasua, jos kyseisen kilpailijan seura antaa siihen
suostumuksen. Kilpailijan seura voi edellyttää, että paitaan lisätään seuran tunnus tai logo.
Jousivälinevalmistajan kanssa tehty sopimus on pystyttävä esittämään seuralle lupaa anottaessa. Seuran
antama lupa on pystyttävä esittämään kilpailun välinetarkastuksesta vastaavalle tuomarille tarvittaessa.

S.1.1.6. Kilpailualue ja mainostaminen
SJAL:n alaisissa kilpailuissa saa kilpailualueella olla mainoksia rajattomasti. Jos jokin mainos kuitenkin
häiritsee kilpailijan suoritusta, voi kilpailija pyytää tuomarilta kilpailun järjestäjää siirtämään ko.
mainoksen. Tuomari käyttää omaa harkintaansa päättäessään, onko mainos tarpeellista siirtää.

S.1.1.7. Ottelukierros
Ottelukierros järjestetään kaikissa sarjoissa, joissa on ampujia kolme tai enemmän.
Kilpailun järjestäjä voi myös ennakkoon määritellä luokat, joissa ottelukierros järjestetään, mutta tästä
on mainittava kilpailukutsussa.
S.1.1.7.1. Ottelukierroksen vapaakierrokset
Ottelukierroksilla voi olla vapaakierroksia. Vapaakierroksilla olevien ampujien määrää ei ole rajattu,
paitsi Suomen mestaruuskilpailussa (ks. Suomen mestaruuskilpailuita koskeva sääntökohta).
S.1.1.7.2. Ottelukaavion koko
Normaalisti ottelukaavion koko on 104 kilpailijaa ulkona ja 32 kilpailijaa sisällä (huom. SM-kilpailuissa on
poikkeavat kaaviot S.2.1.5.1.).
Kilpailun järjestäjä voi myös määritellä ottelukierrosten kaavioiden maksimikoon. Kaavion suurin koko
on tällöin ilmoitettava kutsussa ja se voi olla ehdollinen osallistujien määrään.
S.1.1.7.3. Finaalikierrosten kulku
Finaalikierroksilla vuoroammunnan käyttäminen on vapaaehtoista. Saman vaiheen otteluita voidaan
ampua samaan aikaan ja otteluparin molemmat ampujat voivat ampua samaan taustaan.
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S.1.1.8 Finaalikierrokset 3D-sisäkilpailuissa
3D-sisäkilpailussa järjestäjä päättää, ammutaanko finaalikierroksia. Finaalikierrosten järjestämisestä on
ilmoitettava kilpailukutsussa. Finaalikierrokset voidaan järjestää sarjoissa, joissa ampujia on neljä tai
enemmän.
Finaalikierroksille pääsee sarjan kahdeksan parasta ampujaa alkukilpailun tulosten perusteella. Jos
sarjassa on vähemmän kuin kahdeksan ampujaa, otetaan finaalikierroksille sarjan neljä parasta ampujaa.
Jos ampujia on sarjassa kolme tai vähemmän, ratkaistaan lopullinen tulos alkukilpailun tulosten
perusteella.
Jos finaalikierrokset ammutaan, määräytyy finaalikierroksille osallistuneiden ampujien lopullinen sijoitus
finaalikierroksilla ammuttujen kumulatiivisten pisteiden, tai tarvittaessa uusintanuolen, perusteella.
Finaalikierrosten ulkopuolelle jääneiden kilpailijoiden lopullinen sijoitus määräytyy alkukilpailun
kumulatiivisten pisteiden perusteella ja jos pisteet ovat tasan, ratkaistaan sijoitus 11- ja 10-osumien
lukumäärän perusteella.
3D-sisäkilpailuissa ei käytetä vuoroammuntaa.
S.1.1.8.1 Finaalikierrosten kulku 3D-sisäkilpailuissa
Finaalien ensimmäisellä kierroksella sarjan kahdeksan parasta ampujaa sijoitetaan ammuntaviivalle
alkukilpailun tuloksen mukaisessa järjestyksessä niin, että alkukilpailussa ensimmäiseksi sijoittunut
kilpailija aloittaa äärimmäisenä vasemmalta ja kahdeksanneksi (tai neljänneksi, jos ampujia vähemmän
kuin kahdeksan) sijoittunut kilpailija aloittaa äärimmäisenä oikealta. Seuraavilla finaalikierroksilla
kilpailijat sijoitetaan ammuntaviivalle vastaavasti finaalikierrosten kumulatiivisten pisteiden perusteella
(eniten pisteitä saanut aloittaa äärimmäisenä vasemmalla jne.). Jos kilpailijoita on sarjassa vähemmän
kuin kahdeksan, aloitetaan finaalikierrokset suoraan toisesta kierroksesta.
Ammunta-aika kaikilla finaalikierroksilla on 60 s/nuoli ammunnanjohtajan ohjauksessa. Kaikilla
finaalikierroksilla ampujat ampuvat yhtä aikaa. Kilpailijat eivät käy finaalikierrosten aikana tauluilla.
Kilpailun järjestäjän nimeämä henkilö (tai henkilöt) toimittaa nuolet ampujille jokaisen ammutun sarjan
jälkeen. Kullakin ampujalla on oltava vähintään kaksi nuolta finaalien alkaessa. Pisteenlaskijoina toimivat
kilpailun tuomarit tai päätuomarin erikseen nimeämä pisteenlaskija.
Kukin ampuja ampuu yhden nuolen kuhunkin kahdeksasta maalista. Osumat merkitään ja pisteet
lasketaan ammunta-ajan päätyttyä jokaisen ammutun maalin jälkeen. Ampujat vaihtavat kunkin nuolen
jälkeen paikkaa niin, että kukin kilpailija ampuu kierroksen aikana yhteensä kahdeksan nuolta. Toiselle
kierrokselle jatkaa ensimmäisen finaalikierroksen neljä eniten pisteitä saanutta ampujaa.
Finaalien toisella kierroksella kukin ampuja ampuu yhden nuolen kuhunkin neljästä maalista. Ampujat
vaihtavat kunkin nuolen jälkeen paikkaa niin, että kukin kilpailija ampuu kierroksen aikana yhteensä
neljä nuolta. Ensimmäisen ja toisen kierroksen tulokset lasketaan kumulatiivisesti yhteen ja
kultaotteluihin jatkaa kaksi eniten pisteitä saanutta kilpailijaa. Kolmas ja neljäs sija ratkaistaan finaalien
ensimmäisen ja toisen kierroksen kumulatiivisten pisteiden perusteella.
Kultaottelussa kumpikin ampuja ampuu yhden nuolen kuhunkin neljästä maalista. Kultaotteluissa
ammutut pisteet lasketaan kumulatiivisesti yhteen finaalien ensimmäisen ja toisen kierroksen pisteiden
kanssa. Kilpailun voittaa se, jolla on eniten pisteitä.
Finaalikierroksille ja finaalikierrosten tasatilanteissa ammutaan yhden nuolen uusinta kilpailun
päätuomarin määräämään keski- tai suurikokoiseen maaliin. Mikäli tulos pisteiden perusteella on tasan,
lähimmäksi maalin keskipistettä ampunut on voittaja ja jos etäisyys on sama, jatketaan yhden nuolen
uusintoja, kunnes tasatilanne on ratkaistu. Mikäli molemmat ampujat ampuvat nuolensa pistealueen
ulkopuolelle, ammutaan uusi uusintanuoli. Uusintanuolilla ammuttuja pisteitä ei lasketa mukaan
kierroksen kumulatiivisen tulokseen.
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S.1.2. Kansainvälisiä kilpailuja koskevat poikkeukset ja tarkennukset
Kansainväliset sarjat Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa ovat 17 ja T17 (U18 Men, U18
Women), 20 ja N20 (U21 Men, U21 Women), Y ja N (Men, Women), 50 ja N50 (50+ Men, 50+Women)
sekä vastaavat sarjat vaisto- ja taljajousella. Lisäksi kansainvälisinä luokkina ovat Paralympialaisissa
ammuttavat luokat miehissä ja naisissa (ks. tarkennukset).

S.1.2.1. Kilpailualueen vaatimukset
Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan WA:n kilpailuradalle määräämiä vaatimuksia.

S.1.2.2. Ottelukierrokset kansainvälisissä kilpailuissa
Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa järjestetään ottelukierros vähintään sarjoissa 17 ja
20 sekä yleisissä ja naisten sarjoissa tähtäin- ja taljajousella, jos alkukilpailun muotona on
ulkoammunnassa 70/50 metrin kierros tai sisäammunnassa 18 metrin kierros ja jos sarjassa on
vähintään kolme ampujaa.

1.2.3. Kilpailuorganisaatio ja kilpailuohjelma kansainvälisissä kilpailuissa
Kilpailun järjestäjä vastaa siitä, että kilpailun järjestysorganisaatioon on nimetty kilpailunjohtaja,
ammunnanjohtaja, päätuomari, muut tarvittavat tuomarit sekä lisäksi tulospalvelusta,
mediayhteistyöstä, kentänhoidosta, kilpailun turvallisuudesta ja ensiavusta vastaavat henkilöt.
Kansainvälisissä kilpailuissa julkaistaan kilpailuohjelma ennen kilpailun alkua, ja sen on oltava ampujien,
katsojien ja median nähtävissä kilpailun aikana. Kilpailuohjelma sisältää:
-

kilpailun juryn (täydennetään, kun edustajat on valittu)

-

kilpailun järjestäjän organisaatio (kilpailunjohtaja, tuomarit, ym.)

-

kilpailumuoto, -aikataulu, ottelukierrosten ampujamäärät

-

kilpailijaluettelo sarjoittain, ampumajärjestys

-

mediatiedote (esim. yksi A4 sisältäen kilpailun tärkeimmät tiedot)

S.1.2.4. Kansainvälisen kilpailun yhteydessä järjestettävät kansalliset luokat
Suomessa järjestettävien kansainvälisten tauluammuntakilpailuiden yhteydessä voidaan järjestää
kilpailu myös muissa kansallisissa sarjoissa (muut ikäluokat, harrastajaluokat) tähtäin-, talja-, vaisto-,
perinne- ja pitkäjousella. Näiden luokkien kilpailutapahtuma on kansainvälisen kilpailun yhteydessä
järjestetty kansallinen kilpailu.

S.1.3. Kansallisia kilpailuja koskevat poikkeukset ja tarkennukset
Kansallisissa kilpailuissa noudatetaan WA:n sääntöjen sekä yleisten kilpailuja koskevien tarkennuksien
lisäksi seuraavia tässä luvussa kuvattuja poikkeuksia ja tarkennuksia.

S 1.3.1. Pudonneiden ottelukierrokset
Kansallisissa kilpailuissa ottelukierroksella voidaan muodostaa ensimmäisen kierroksen jälkeen kaavio
pudonneista, jotka jatkavat omaa ottelukierrostaan (esim. 16 aloittanutta, pudonneet jatkavat sijoista 916, seuraavalla kierroksella pudonneet paikoista 5-8). Tätä jatketaan kilpailuun loppuun asti kilpaillen
kaikista sijoista (esim. 9-16 → 9-12, 13-16, 4 ampujan kaavioiden semifinaalit ja finaalit paikoista 9 ja 13
jne.). Jos kaaviota ei voida enää muodostaa, määritellään paikat edellisen ottelukierroksen

11

ottelupisteiden mukaan ja näiden ollessa tasan edellisessä ottelussa ammuttujen kokonaispisteiden
mukaisesti. Alkuperäisestä ottelukaaviosta ulos jääneiden sijoitukset määritellään normaalisti WA:n
sääntöjen mukaisesti.
Kilpailujärjestäjän on ilmoitettava kilpailukutsussa, jos pudonneiden ottelukierrokset järjestetään.

S 1.3.2. 11-vuotiaiden 1440-kierroksen kilpailutapa
11-vuotiaiden luokissa ammutaan 1440-kierroksella ainoastaan 72 nuolta (vrt. 144). Kilpailu ammutaan
ensisijaisesti kahden ensimmäisen matkan aikana siten, että harjoitusammunta on yhtäaikainen muiden
kilpailijoiden kanssa. Kilpailun järjestäjä voi kuitenkin määrätä 11-vuotiaiden kilpailun ammuttavan
kahden keskimmäisen tai kahden viimeisimmän matkan aikana, ja harjoitusammunta voidaan järjestää
kilpailun ollessa käynnissä joko kilpailukentällä tai erillisellä harjoituskentällä. Jos järjestäjä määrää
kilpailutavan muutoksen, on siitä ilmoitettava kilpailukutsussa.

S.1.3.3. Kilpailuorganisaatio kansallisissa kilpailuissa
Kansallisen kilpailun organisaatiossa on vähintään yksi tuomari jokaista 10 taustaa kohti ja lisäksi yksi
toimihenkilö, joka hoitaa ammunnanjohtajan tehtävät. Kilpailun järjestäjä nimeää kilpailun muut
toimihenkilöt oman harkintansa mukaan (ks. vaatimukset kansainvälisen kilpailun toimihenkilöistä) ja he
voivat osallistua kilpailuun.

S.1.3.4. Kilpailualueen vaatimukset
Kansallisissa kilpailuissa radan järjestelyiden vähimmäisvaatimuksina ovat seuraavat.
Radan rakenne (WA:n sääntönumerointi: 7.1.)
-

Ampumaviivat on merkitty (7.1.1.1.).

-

Välineille ja ampumavuoroaan odottaville kilpailijoille on osoitettu paikat (korvaa kohdan 7.1.1.2.).

-

Kilpailutaustat ovat kussakin kilpailusarjassa samanlaisia, taustojen osuma- alueiden kulma voi
vaihdella välillä 0-15 astetta. (korvaa kohdan 7.1.1.3.).

-

Kaikki saman sarjan ampujat on sijoitettava samalle kilpailualueelle, jos mahdollista (korvaa kohdan
7.1.1.5.).

-

Ampujille on osoitettu ammuntapaikka (korvaa kohdan 7.1.1.7.).
o

Jos ammuntapaikan koko on alle 80 cm sisällä tai alle 90 cm ulkona, on tästä ilmoitettava
kilpailukutsussa. Tällöin kilpailupaikan koon tulee olla vastaava kaikille samassa sarjassa
kilpaileville.

-

Kolmen metrin viiva on merkitty (7.1.1.9.).

-

Kilpailijoiden ja katsojien turvallisuudesta on huolehdittu estämällä kulku radan taakse tai kulku on
muutoin ohjattu turvallisesti.

-

Joukkuekilpailuissa kilpailijoille on osoitettu joukkueen tila (7.1.1.13. ja 7.1.1.14.).

Jos ammuntasuunta poikkeaa yli 20 astetta pohjoisesta, on tästä ilmoitettava kilpailukutsussa.
Taustoja, tauluja ja ammunnanohjausta koskevat sääntökirjan kohdan 7.2. säännöt sellaisinaan
seuraavalla poikkeuksella.
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-

Taustanumeroiden osalta on riittävää, että numerot näkyvät ammuntaviivalle (7.2.1.2.).

S.1.3.4.1 Kilpailualueen vaatimukset 3D-sisäkilpailuissa
3D-sisäkilpailuissa rakenteiden ja yleisön turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maalien
taakse ja sivuille on sijoitettava riittävä määrä taustapakkoja ja turvaverkkoja niin, että ohi ammutut
nuolet eivät pääse kimpoamaan kilpailijoihin tai yleisöön. Yleisölle on varattava turvallinen alue riittävän
etäältä ampujien alueesta.

S.1.4. Kilpailualueen tarkastaminen
Kilpailun päätuomari tarkistaa, että kilpailun järjestäjä on järjestänyt radan siten, että kilpailu voidaan
järjestää sujuvalla ja turvallisella tavalla. Päätuomari tarkastaa radan huomioiden sen, että kilpailutapa
ei ole muuttunut (esim. ammuntamatkat) ja järjestelyt ovat kaikille ampujille yhdenvertaisia (esim.
ammuntapaikan koko, taustojen koko ja kunto). Jos kilpailurata ei täytä sääntöjen vaatimuksia,
päätuomarin on tuotava järjestäjälle ja kilpailun jurylle tiedoksi kilpailuradan puutteet.
Kilpailun jury voi määrätä järjestäjää muuttamaan rataa vastaamaan sääntöjen määräämää tapaa siten,
että kilpailu voidaan toteuttaa turvallisesti ja kaikille kilpailijoille yhdenvertaisella tavalla. Radan
muutostyöt eivät saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa kilpailun järjestäjälle ja ne on tehtävä kilpailun
aikataulua noudattaen siten, että kilpailu voidaan suorittaa aikataulun mukaisesti (ennen kilpailun alkua
tai kilpailutauoilla).
Kilpailun päätuomarin tulee raportoida SJAL:lle puutteista, jotka vaikuttavat huomattavasti
kilpailutapaan (esimerkiksi vaarantamalla ennätyskelpoisuuden) ja/tai ampujien yhdenvertaisuuteen
ja/tai turvallisuuteen kilpailutapahtuman aikana.

S.2. SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
S.2.1. Suomen mestaruuskilpailujen järjestäminen
Suomen mestaruuskilpailut järjestetään SJAL:n tai tämän valtuuttaman järjestäjän toimesta sovittuna
aikana ja sovitussa paikassa.

S.2.1.1. Kilpailujen anominen
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa järjestää SJAL:n vaatimusten mukaiset SM-kilpailut, on anottava kilpailuja
SJAL:lta sen määräämään ajankohtaan mennessä.
S.2.1.1.1. SM-kilpailuanomuksen liitteet
Anomukseen on liitettävä kilpailupaikkaselvitys (mm. käytettävissä oleva tila, taustojen lukumäärä jne.),
kilpailusuunnitelma ja aikataulu sekä muut SJAL:n määräämät liitteet. SJAL:lla on myös oikeus
tarvittaessa vaatia anojalta SM-kilpailuja koskeva talousarvio.
S.2.1.1.2. SM-kilpailuiden myöntäminen
SJAL myöntää kilpailut harkintansa mukaan.
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S.2.1.2. Suomen mestaruuskilpailujen kilpailutapahtuma
S.2.1.2.1. Yleisten luokkien tauluammunnan SM-kilpailujen järjestämisajankohta
Sisäammunnan SM-kilpailut pidetään maalis-huhtikuussa (1.3.–30.4.) ja ulkoammunnan SM-kilpailut
heinäkuun puolivälin ja elokuun lopun välisenä aikana (15.7.–31.8.).
S.2.1.2.2. Juniorien ja mastereiden tauluammunnan SM-kilpailujen järjestämisajankohta
Juniorien ja mastereiden sisäammunnan SM-kilpailut järjestetään maaliskuun alun ja toukokuun lopun
välisenä aikana (1.3.–31.5.). Juniorien ja mastereiden ulkoammunnan SM-kilpailut heinäkuun alun ja
syyskuun puolivälin välisenä aikana (1.7.–15.9.).
S.2.1.2.3. Parajousiammunnan SM-kilpailuiden järjestäminen
Parajousiammunnan Suomen mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain SJAL:n kulloinkin erikseen
määräämänä ajanjaksona. Kilpailut pyritään järjestämään sekä sisäammunnassa talvikaudella että
ulkoammunnassa kesäkaudella. Kilpailu järjestetään SJAL:n parajousiammunnan sarjoissa WA:n sääntöjä
noudattaen.
S.2.1.2.4. Maasto-, metsästys- ja 3D-ammunnan SM-kilpailuiden järjestäminen
Maasto-, metsästys- ja 3D-jousiammunnan Suomen mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain SJAL:n
kulloinkin erikseen määräämänä ajanjaksona. Kilpailut pyritään järjestämään kesän ja alkusyksyn
välisenä aikana joko kussakin kilpailutyypissä erikseen tai yhteisenä kilpailutapahtumana.

S.2.1.3. SM-kilpailutapahtumien poikkeukset ja tarkennukset
Järjestäjä voi anoa kilpailukohtaisia poikkeuksia Suomen mestaruuskisoja koskeviin sääntökohtiin.
Poikkeukset (esim. aikataulu ja kilpailupäivät, järjestettävät luokat, jne.) ja perustelut niiden anomiseksi
lisätään kilpailuanomuksen liitteeksi. SJAL hyväksyy tai hylkää poikkeukset. Hyväksytyt poikkeukset on
kilpailun järjestäjän toimesta saatettava tietoon kaikille SJAL:n jäsenyhdistyksille viimeistään kahta
kuukautta ennen kilpailun alkua (esim. kilpailukutsussa).

S.2.1.4. Kaikkien luokkien yhteinen SM-kilpailutapahtuma
Jos yleisten luokkien ja mastereiden ja/tai juniorien
kilpailutapahtumana yhden viikonlopun aikana, järjestetään:

SM-kilpailut

järjestetään

yhtenä

1) Juniorien ja/tai mastereiden kilpailu yksipäiväisenä ensimmäisenä kilpailupäivänä (esim. perjantai)
ja yleisten luokkien sekä seurajoukkueiden kilpailu kaksipäiväisenä seuraavina kilpailupäivinä (esim.
lauantai, sunnuntai). Kilpailut voidaan järjestää eri kilpailupaikoilla (esim. kaksi tai useampia seuroja
yhdessä).
2) Juniorien ja/tai mastereiden kilpailun sekä yleisten luokkien kilpailun karsintakierrokset perjantaiiltana ja lauantaina aamupäivällä. Ottelukierrokset sekä henkilökohtaisessa kilpailussa että
joukkuekilpailussa neljännes- tai semifinaaleihin saakka sekä juniorien ja/tai mastereiden
henkilökohtaisen kilpailun finaalikierrokset lauantaina. Loput ottelukierrokset sekä finaalikierrokset
yleisten luokkien henkilökohtaisessa kilpailussa, juniorien parikilpailussa ja yleisten luokkien
joukkuekilpailussa sunnuntaina.
3) Muulla järjestäjän esittämällä ja liittohallituksen hyväksymällä tavalla.

S.2.1.5. SM-kilpailujen kilpailun kulku
Suomen mestaruuskilpailuissa järjestetään karsintakierros sekä ottelukierros.
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Ulkoammunnan SM-kilpailussa ammutaan ulkoammunnassa karsintakierroksena 70 metrin kierros
tähtäinjousella, 50 metrin kierros taljajousella ja 50 metrin kierros vaisto-, perinne- ja pitkäjousilla.
Sisäammunnassa ammutaan karsintakierroksena 18 metrin kierros tai 25 m kierros.
S.2.1.5.1. Ottelukierrosten kaavio
Henkilökohtaisen kilpailun ottelukierroksilla jatkaa 64 ampujaa tai mikäli sarjan osanottajamäärä on
pienempi kuin 64, käytetään osanottajamäärästä riippuen joko 32, 16, 8 tai 4 ampujan pudotuskaaviota.
Henkilökohtaisen kilpailun ottelukierroksilla voi olla vaille vastustajaa jääneitä kilpailijoita. 64 ampujan
kaaviota voidaan käyttää vielä 56 kilpailijan kohdalla (8 parasta pääsee suoraan toiselle kierrokselle), 32
ampujan kaaviota voidaan käyttää 28 kilpailijan kohdalla (4 parasta jne.), 16 ampujan kaaviota 14
kilpailijan kohdalla (2 parasta jne.), 8 ampujan kaaviota 7 kilpailijan kohdalla ja 4 ampujan kaaviota 3
kilpailijan kohdalla.
Joukkueiden ottelukierroksille jatkaa karsintakierroksen 16 parasta joukkuetta, vapaakierrosten määrää
ei ole rajoitettu.
Mikäli sarjaan osallistuu yksi tai kaksi kilpailijaa, ottelukierrosta ei järjestetä ja SM- mitalit jaetaan
karsintakierroksen tulosten perusteella.

S.2.1.6. SM-kilpailujen karsinnat
SJAL voi määrätä Suomen mestaruuskilpailuihin karsinnan (tilan koosta tai muusta syystä johtuen).
Kilpailun sarjakohtaisista kilpailijamääristä SJAL päättää jokaisen kilpailun kohdalla erikseen.
S.2.1.6.1. SM-karsintaan hyväksyttävät tulokset
Suomen mestaruuskilpailujen karsintatulokseksi käyvät kaikki Suomessa ja ulkomailla virallisissa,
Suomen ennätyskelpoisissa (SJAL:n tai jonkun muun WA:n jäsenjärjestön hyväksymissä) kilpailuissa
ammutut tulokset, joissa kilpailutapa (matka, taulukoko, nuolimäärä jne.) ja jousityyppi on sama, kuin
luokassa, johon karsinta järjestetään.
Karsintatuloksiksi kelpaavat kaikki edellisten Suomen mestaruuskilpailuiden (edellisiä SM-kilpailuita ei
lasketa mukaan) ja SJAL:n viimeiseksi määräämän karsintapäivän välissä ammutut tulokset.
Kilpailija huolehtii siitä, että tieto ammutusta tuloksesta tulee SJAL:n tietoon.

S.2.1.7. SM-kilpailujen ilmoittautuminen ja osallistumisjärjestys
Järjestävä seura määrää kilpailukutsussa tavan, jolla kilpailuun ilmoittaudutaan. Ilmoittautuminen voi
tapahtua henkilökohtaisesti ja/tai seuroittain.
S.2.1.7.1. Osallistumisjärjestys SM-kilpailuihin, jos kilpailuun ei ole karsintaa
Jos kilpailuun ei järjestetä karsintaa, osallistumisoikeuden saavat ilmoittautumisjärjestyksessä kaikki ne,
jotka ilmoittautuvat järjestäjän määräämään ajankohtaan mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän
kuin kilpailupaikkoja, jäävät ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavat varasijoille. Varasijoilla olevat
ilmoittautuneet saavat kilpailupaikan vain, jos aikaisemmin ilmoittautuneet peruvat ilmoittautumisensa.
S.2.1.7.2. Osallistumisjärjestys SM-kilpailuihin, jos kilpailuun on karsinta
Jos kilpailuun järjestetään karsinta, osallistumisoikeuden saavat tulosjärjestyksessä kuhunkin sarjaan ne,
jotka ovat ilmoittautuneet kilpailuun järjestäjän määräämään ajankohtaan mennessä. Jos
ilmoittautuneita on enemmän kuin kussakin sarjassa on kilpailupaikkoja, jäävät tulosjärjestyksessä
seuraavat varasijoille. Varasijoilla olevat ilmoittautuneet saavat kilpailupaikan kyseiseen sarjaan vain, jos
aikaisemmin samaan sarjan ilmoittautuneet peruvat ilmoittautumisensa.
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Jos kahden karsijan tulos on sama, verrataan karsijan seuraavaksi parhaita tuloksia ja taas seuraavaksi
parasta tulosta, niin kauan, että ero kilpailijoiden välille saavutetaan. Jos eroa ei voida luoda (esim.
kullakin kilpailijalla ammuttu vain yksi tulos), valitaan kilpailija kilpailuun ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jos johonkin sarjaan jää ilmoittautumisajan jälkeen käyttämättömiä kilpailupaikkoja, voi SJAL jakaa ne
muihin luokkiin, jos näihin luokkiin on ilmoittautunut kilpailijoita varasijoille.

S.2.1.8. Suomen mestaruusmitalit
S.2.1.8.1. Henkilökohtainen kilpailu
Henkilökohtaisessa kilpailussa mitalit jaetaan seuraavasti:


kultamitali, kun vähintään 1 kilpailija suorittaa kilpailun loppuun



hopeamitali, kun vähintään 2 kilpailijaa suorittaa kilpailun loppuun



pronssimitali, kun vähintään 3 kilpailijaa suorittaa kilpailun loppuun

S.2.1.8.2. Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailussa mitalit jaetaan seuraavasti:


kulta- ja hopeamitalit, kun vähintään kaksi (2) joukkuetta kahdesta tai useammasta eri
yhdistyksestä aloittaa kilpailun.



pronssimitalit, kun vähintään kolme (3) joukkuetta kolmesta tai useammasta eri yhdistyksestä
aloittaa kilpailun.

S.2.2. Tauluammunnan Suomen mestaruuskilpailut
S.2.2.1. Yleisten luokkien Suomen mestaruuskilpailut
Yleisten luokkien tauluammunnan Suomen mestaruuskilpailut järjestetään ulko- ja sisäammunnassa
henkilökohtaisilla kierroksilla tähtäin-, talja-, vaisto-, perinne- ja pitkäjousilla. Kilpailusarjat ovat Y, N, YT,
NT, YV, NV, YTR, NTR, YLB ja NLB.
S.2.2.1.1. Yleisten luokkien SM-kilpailuiden kilpailupäivät
Yleisten luokkien SM kilpailussa voidaan ampua:
1) Henkilökohtainen karsintakierros ja ottelukierros ensimmäisenä kilpailupäivänä ja
seurajoukkuekilpailun karsinta ja joukkuekilpailun ottelukierrokset toisena kilpailupäivänä. Tällöin
joukkuekilpailussa ammutaan sisäammunnassa 2x30 ja ulkona 2x36 nuolen karsintakierros 2
hengen joukkueelle.
2) Karsintakierros ja ottelukierrokset neljännes- tai semifinaaleihin saakka sekä joukkuekilpailu
neljännes- tai semifinaaleihin saakka ensimmäisenä kilpailupäivänä ja henkilökohtaiset ja
joukkuekilpailun finaalikierrokset toisena kilpailupäivänä. Tällöin joukkuekilpailun karsintana toimii
henkilökohtaisen kilpailun karsintakierros (2x60 tai 2x72 nuolta 2 hengen joukkueelle).
3) muulla järjestäjän esittämällä ja liittohallituksen hyväksymällä tavalla.
S.2.2.1.2. Yleisten luokkien SM-kilpailuiden joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu järjestetään seurajoukkuekilpailuna tähtäin-, vaisto- ja taljajousiluokissa.
Pitkäjousi- ja perinnejousiluokkien ampujat voivat osallistua vaistojousen joukkuekilpailuun sarjoissa
YLB, NLB, YTR ja NTR ammutun henkilökohtaisen karsintakierroksen tuloksella tai erillisen
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joukkuekilpailun karsintakierroksen tuloksella sisä- ja ulkokilpailuissa (ammuntamatka ja taulukoko ovat
samat).
Sisäkilpailuissa vaisto-, pitkäjousi- ja perinnejousiluokkien ampujat voivat osallistua tähtäinjousen
joukkuekilpailuun sarjoissa YV, NV, YLB, NLB, YTR ja NTR ammutun henkilökohtaisen karsintakierroksen
tuloksella tai erillisen joukkuekilpailun karsintakierroksen tuloksella (ammuntamatka ja taulukoko ovat
samat).
Ulkokilpailuissa vaisto-, pitkäjousi- ja perinnejousiluokkien ampujat eivät voi osallistua tähtäinjousen
joukkuekilpailuun, jos henkilökohtaisen karsintakierroksen tai erillisen joukkuekilpailun
karsintakierroksen tulos on ammuttu sarjoissa YV, NV, YLB, NLB, YTR tai NTR (ammuntamatka ja
taulukoko ovat erit kuin sarjoissa Y ja N). Osallistuakseen ulkokilpailussa vaisto-, pitkä- tai
perinnejousella tähtäinjousen joukkueotteluun, tulee karsintakierros ampua 70 m matkalta.
Joukkueottelut ammutaan samalla jousityypillä, jolla joukkuekilpailun karsintakierros on ammuttu.
S.2.2.1.3. Joukkueiden muodostaminen yleisten luokkien SM-kilpailuissa
Joukkueen koko on SM-kilpailuissa kaksi ampujaa.
Joukkueen muodostaa yleisten luokkien Suomen mestaruuskilpailuissa seurajoukkueena kaksi saman
seuran joukkuekilpailussa käytetylle karsintakierrokselle osallistunutta kilpailijaa. Kilpailijoiden ei tarvitse
muodostaa mies-nais -pareja, paitsi silloin, kun ammutaan mixed team -kierros.
Seura voi ilmoittaa kilpailuun useita joukkueita.
Jos seura on ilmoittanut kilpailuun useita joukkueita, nimetään seuran ykkösjoukkueeseen seuran kaksi
parhaan tuloksen saavuttanutta ampujaa, kakkosjoukkueeseen kaksi seuraavaksi korkeimman tuloksen
ampunutta kilpailijaa jne. Seura voi halutessaan muuttaa joukkueen/joukkueiden jäseniä ennen kuin
alkukilpailun tulokset vahvistetaan ja kaaviot määräytyvät ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti
tulospalveluun tai päätuomarille. Ampujien vaihtaminen joukkueeseen ei vaikuta alkukilpailutulokseen
eikä sen perusteella muodostettuun kaaviojärjestykseen. Joukkueotteluiden mitalit jaetaan joukkueessa
ottelukierroksilla ampuneille kilpailijoille.
Karsintakierrokselle voi osallistua samasta seurasta enemmän kilpailijoita kuin seuran ilmoittamien
joukkueiden jäsenten yhteismäärä on, jos kilpailun järjestäjän määrittelemä ampumapaikkojen määrä
sen mahdollistaa.

S.2.2.2. Junioreiden Suomen mestaruuskilpailut
Henkilökohtainen kilpailu junioreiden Suomen mestaruuskilpailuissa järjestetään ulko- ja
sisäammunnassa tähtäin-, talja- ja vaistojousella. Vaistojousisarjoihin voi osallistua myös pitkäjousella ja
perinnejousella.
Kilpailu järjestetään kaikissa yllä mainituissa jousityypeissä kaikissa juniorisarjoissa.
S.2.2.2.1. Junioriluokkien SM-kilpailuiden joukkuekilpailu
Junioreiden
Suomen
mestaruuskilpailuissa
joukkuekilpailu
järjestetään
ensisijaisesti
seurajoukkuekilpailuna, toissijaisesti eri seurojen kilpailijoiden muodostamina joukkueina. Eri seurojen
kilpailijat voivat muodostaa joukkueen vain silloin, kun samasta seurasta samaan joukkueluokkaan
osallistuu pariton määrä kilpailijoita. Taljajousiampujat ampuvat omissa luokissaan, tähtäin-, vaisto-,
pitkä- ja perinnejousityyppien ampujat voivat muodostaa joukkueet vapaasti jousityypistä riippumatta,
jos ammuttava matka ja taulukoko ovat samat.
Joukkuekilpailu järjestetään sisätauluammunnassa ikäluokissa 13-15 -vuotiaat ja 17-20 -vuotiaat ja
ulkotauluammunnassa matkoilla 50 m, 60 m ja 70 m.
Sisäammunnan joukkuekilpailun luokat:
Taljajousi 17 - 20 vuotta (40 cm spotti)
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Taljajousi 13 -15 vuotta (60 cm 10-r.)
Tähtäinjousi 17 - 20 vuotta (40 cm spotti)
Tähtäimettömät 17 - 20 vuotta (40 cm 10-r.)
Tähtäin+tähtäimettömät 13 - 15 vuotta (60 cm 10-r.)
Ulkoammunnan joukkuekilpailun luokat:
Tähtäin 20 vuotta (70 m)
Tähtäin 17 vuotta (60 m)
Tähtäin 15 vuotta+ tähtäimettömät 17 - 20 vuotta (50 m)
Talja 17 – 20 vuotta (50 m)
Jos joukkuekilpailuluokassa on vähemmän kuin kolme joukkuetta, joukkueotteluita ei järjestetä ko.
luokassa, vaan paremmuus määräytyy karsintakilpailun tulosten perusteella.
S.2.2.2.2 Joukkueiden ja kaavioiden muodostaminen junioreiden SM-kilpailussa
Joukkueen muodostaa kaksi saman seuran joukkuekilpailussa käytetylle karsintakierrokselle
osallistunutta kilpailijaa tai kaksi eri seuran edustajaa, jos samasta seurasta karsintakierrokselle
osallistuu pariton määrä ampujia.
Jos useamman kuin yhden joukkueen yhteenlaskettu tulos on sama, käytetään sijoituksen määrittelyssä
WA:n ottelukierroksen tasatuloksen ratkaisemiseksi määräämää menetelmää.
Kaaviona käytetään vähintään 4 joukkueen kaaviota, kilpailun järjestäjä voi määritellä kaavion
enimmäiskoon (suositus 8 joukkuetta). Vapaakierroksella olevien joukkueiden määrää ei ole rajattu.
Seurajoukkueiden muodostaminen:
Seura voi ilmoittaa kilpailuun useita joukkueita.
Jos seura on ilmoittanut kilpailuun useita joukkueita, nimetään seuran ykkösjoukkueeseen seuran
ensimmäiseksi ja toiseksi parhaan tuloksen ampuneet ampujat, kakkosjoukkueeseen seuran
kolmanneksi ja neljänneksi parhaan tuloksen ampuneet ampujat jne. Seura voi halutessaan muuttaa
joukkueen/joukkueiden jäseniä ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti tulospalveluun tai päätuomarille
ennen kuin alkukilpailun tulokset on vahvistettu ja kaaviot määrätty. Ampujien vaihtaminen
joukkueeseen ei vaikuta alkukilpailutulokseen eikä sen perusteella muodostettuun kaaviojärjestykseen.
Joukkueotteluiden mitalit jaetaan joukkueessa ottelukierroksilla ampuneille kilpailijoille.
Sekaseurajoukkueiden muodostaminen:
Seura voi ilmoittaa kilpailuun parittomaksi jäävän seuran jäsenen sekaseurajoukkuepooliin.
Sekaseurapoolista muodostetaan karsintakilpailun tulosten perusteella joukkueet siten, että
ensimmäisen sekaseurajoukkueen muodostavat joukkuekilpailuluokan ensimmäiseksi ja toiseksi eniten
pisteitä ampuneet ampujat, toisen joukkueen kolmanneksi ja neljänneksi eniten pisteitä ampuneet jne.
Sekaseurajoukkueet muodostetaan sen jälkeen, kun seurajoukkueiden jäsenten vaihtaminen on suljettu
(seurajoukkueiden jäsenten vaihtamiselle ilmoitettava aikaraja). Sekaseurajoukkueiden jäseniä ei voi
vaihtaa.

S.2.2.3. Masters-luokkien Suomen mestaruuskilpailut
Henkilökohtainen kilpailu Masters-luokkien Suomen mestaruuskilpailuissa järjestetään ulko- ja
sisäammunnassa kaikissa SJALin sarjoissa. Vaistojousisarjoihin voi osallistua myös pitkäjousella ja
perinnejousella.
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S.2.2.3.1. Masters-luokkien SM-kilpailuiden joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu järjestetään seurajoukkuekilpailuna tähtäin-, vaisto- ja taljajousisarjassa. Joukkueiden
muodostaminen kuten yleisten luokkien SM-kilpailuissa (S.2.2.1.3).
Pitkäjousi- ja perinnejousiluokkien ampujat voivat osallistua vaistojousen joukkuekilpailuun
henkilökohtaisen karsintakierroksen tuloksella tai erillisen joukkuekilpailun karsintakierroksen tuloksella
sisä- ja ulkokilpailuissa (ammuntamatka ja taulukoko ovat samat).
Sisäkilpailuissa vaisto-, pitkäjousi- ja perinnejousiluokkien ampujat voivat osallistua tähtäinjousen
joukkuekilpailuun henkilökohtaisen karsintakierroksen tuloksella tai erillisen joukkuekilpailun
karsintakierroksen tuloksella.
Sisäkilpailuissa pitkäjousi- ja perinnejousiluokkien ampujat voivat osallistua vaistojousen
joukkuekilpailuun henkilökohtaisen karsintakierroksen tuloksella tai erillisen joukkuekilpailun
karsintakierroksen tuloksella.
Ulkokilpailuissa vaisto-, pitkäjousi- ja perinnejousiluokkien ampujat voivat osallistua tähtäinjousen
joukkuekilpailuun henkilökohtaisen karsintakierroksen tai erillisen joukkuekilpailun karsintakierroksen
tuloksella niissä sarjoissa, joissa ammuntamatka ja taulukoko ovat samat.
Ulkokilpailuissa pitkäjousi- ja perinneluokkien ampujat voivat osallistua vaistojousen joukkuekilpailuun
henkilökohtaisen karsintakierroksen tai erillisen joukkuekilpailun karsintakierroksen tuloksella niissä
sarjoissa, joissa ammuntamatka ja taulukoko ovat samat.
Joukkueiden sijoittuminen määräytyy karsintakierroksen perusteella, laskettaessa yhteen seuran kahden
parhaan kilpailijan tulos tai joukkueiden ottelukierrosten perusteella, mikäli kilpailun järjestäjä on
sisällyttänyt ottelukierrokset kilpailuun ja ilmoittanut ottelukierroksista kilpailukutsussa. Mikäli
joukkueiden ottelukierrokset järjestetään, ammutaan ottelukierrokset samalla jousityypillä, millä
joukkueiden karsintakierros on ammuttu.

S.2.3.

Maasto-,
metsästysmestaruuskilpailut

ja

3D-jousiammunnan

Suomen

Maasto- ja metsästysammunnan Suomen mestaruuskisoissa kilpaillaan kaikissa SJAL:n ikäluokissa
tähtäin-, talja-, vaisto-, pitkä- ja perinnejousella.

S.2.3.1. Maasto- ja metsästysammunnan SM-kilpailuiden ohjelma
Kilpailu järjestetään yksi- tai kaksipäiväisenä ja kilpailun järjestäjä määrittelee kilpailuanomuksessa
kilpailuohjelman (järjestetäänkö finaalit ym.).

S.2.3.2. Maasto-, 3D ja metsästysammunnan SM-kilpailuiden joukkuekilpailu
Maasto- ja metsästysammunnan joukkuekilpailussa joukkueen muodostaa saman seuran kolmihenkinen
sekajoukkue. Joukkueessa on yksi tähtäinjousella, yksi taljajousella ja yksi vaistojousella ampuva
kilpailija, joiden ammuntamatkat ja taulut vastaavat jousityyppien yleisten luokkien ampumia etäisyyksiä
ja taulukokoja. Erillistä joukkuekisan karsintaa ei järjestetä. Joukkue muodostetaan soveltuvissa sarjoissa
ampuvien keskuudesta siten, että paras tähtäin- vaisto- ja talja-ampuja muodostaa ensimmäisen
joukkueen, seuraavaksi toiseksi parhaat jne.
Vaistojousen sijaan joukkueeseen voi osallistua pitkäjousella tai perinnejousella, jos ammuntamatkat ja
taulut ovat samat kuin vaistojousella kilpailtaessa.

S.2.3.3. 3D-ammunnan SM-kilpailut
3D-ammunnan SM-kilpailuissa kilpaillaan kaikissa SJAL:n 3D-ammunnan sarjoissa. Kilpailu käydään
yksipäiväisenä ja siinä ammutaan vähintään 1x24 rastia. Kilpailu käydään henkilökohtaisissa sarjoissa.
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Sisä-3D-ammunnan SM-kilpailuissa järjestäjä saa valita, ammutaanko kilpailussa finaalikierrokset. Jos
finaalikierrokset ammutaan, ammutaan ne kohdissa S.1.1.8 ja S.1.1.8.1 kuvatulla tavalla.
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S.3. LUOKAT, SARJAT, KILPAILUMATKAT, TAULUT JA JOUSITYYPIT
S.3.1. SJAL:n kilpailuluokat ja -sarjat
S.3.1.1. SJAL:n luokat tähtäin-, talja-, vaisto-, pitkä ja perinnejousella
Yleinen
Naiset

Y
N

Juniorit 11

11

kilpailuvuonna 11 v. tai alle

Juniorit 13

13

kilpailuvuonna 13 v. tai alle

Tyttöjuniorit 15

T15

kilpailuvuonna 15 v. tai alle

Juniorit 15

15

kilpailuvuonna 15 v. tai alle

Tyttöjuniorit 17

T17

kilpailuvuonna 17 v. tai alle

Juniorit 17

17

kilpailuvuonna 17 v. tai alle

Naiset 20
Juniorit 20
Master naiset 50

N20
20
N50

kilpailuvuonna 20 v. tai alle
kilpailuvuonna 20 v. tai alle
kilpailuvuonna 50 v. tai yli

Masters 50

50

Master naiset 60

N60

kilpailuvuonna 50 v. tai yli
.kilpailuvuonna 60 v. tai yli

Masters 60

60

kilpailuvuonna 60 v. tai yli

Master naiset 70

N70

kilpailuvuonna 70 v. tai yli

Masters 70

70

kilpailuvuonna 70 v. tai yli

Master naiset 80

N80

kilpailuvuonna 80 v. tai yli

Masters 80

80

kilpailuvuonna 80 v. tai yli

S.3.1.2. SJAL:n harrastajaluokat
Harrastajaluokka tähtäin

HA

Kaikki tähtäinjousiampujat

Harrastajaluokka talja

HAT

Kaikki taljajousiampujat

Harrastajaluokka vaisto

HAV

Kaikki vaistojousiampujat

Harrastajaluokka yhdistetty

HY

Kaikki aselajit

Tauluammunnassa käytössä on HY. HY-ampuja saa 70/50m kierroksella valita ammuntamatkakseen
30m tai 50m. Taulutyyppi on taljajousilla 80cm 10-renkainen ja kaikilla muilla jousityypeillä 122 cm
taulu.
Maasto-ja 3D-kierroksilla käytössä ovat muut harrastajaluokat: HA, HAV ja HAT.
Harrastajaluokat eivät osallistu SM-kisoihin eivätkä tulokset ole SE-kelpoisia.

S.3.1.3. SJAL:n parajousiammunnan luokat
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Tähtäinjousi avoin

YA

tähtäinjousi, W2 ja seisten

Tähtäinjousi avoin, naiset

NA

tähtäinjousi, W2 ja seisten

Taljajousi avoin
Taljajousi avoin, naiset

YTA
NTA

taljajousi, W2 ja seisten
taljajousi, W2 ja seisten

W1

W1

tähtäin ja taljajousi, W1

W1, naiset

NW1

tähtäin ja taljajousi, W1

Tähtäin- ja taljajousen parajousiammunnan avoimet luokat järjestetään vain parajousiammunnan
SM-kilpailuissa tai muissa parajousiammunnan omissa kilpailuissa. Muissa SJAL:n kilpailuissa näiden
luokkien ampujat osallistuvat jousityyppinsä yleiseen luokkaan miehissä ja naisten luokkaan tai
yleiseen luokkaan naisissa tai näitä vastaaviin ikäkausiluokkiin. Luokat W1 ja NW1 voidaan järjestää
kaikissa SJAL:n kilpailuissa.

S.3.1.4. Sarjojen lyhenteet
Taljajousen lyhenne on T, vaistojousen V, pitkäjousen LB ja perinnejousen TR. Näitä jousityyppejä
merkittäessä merkitään kirjain luokan perään.

LUOKKA

TÄHTÄIN TALJA

VAISTO

PITKÄJOUSI

PERINNEJOUSI

Yleinen
Naiset
Juniorit 11
Juniorit 13

YN
11
13

YT
NT
11T
13T

YV
NV
11V
13V

YLB
NLB

YTR
NTR

Tyttöjuniorit
Juniorit 15 15

T15
15

T15T
15T

T15V
15V

11LB
13LB
T15LB

11TR
13TR
T15TR

T17LB
17LB
N20LB

T17TR
17TR
N20TR

N50LB
50LB
N60LB
60LB
N70LB
70LB
N80LB
80LB

N50TR
50TR
N60TR
60TR
N70TR
70TR
N80TR
80TR

Tyttöjuniorit
Juniorit 17 17

T17
17

T17T
17T

T17V
17V

Juniorit
20
Naiset 20

20
N20

20T
N20T

20V
N20V

Master
Mastersnaiset
50 50
60
Master
naiset
Masters
60 70
Master
Mastersnaiset
70
Master
Mastersnaiset 80
80

N50
50

N50T
50T

N50V
50V

N60
60

N60T
60T

N60V
60V

N70
70
N80
80

N70T
70T
N80T
80T

N70V
70V
N80V
80V

15LB

20LB

15TR

20TR

S.3.1.5. Luokkiin ja sarjoihin osallistuminen
Yleisen luokan kilpailuun voi osallistua kuka tahansa ikään ja sukupuoleen katsomatta.
11- ja 13-vuotiaiden ikäluokissa ampuvat tytöt ja pojat samassa sarjassa, aselajeittain. Kilpailija voi
osallistua oman ikäluokkansa kilpailuihin enintään sen vuoden loppuun, jona kilpailija täyttää 11, 13, 15,
17 tai 20 vuotta.
Juniorikilpailija voi halutessaan osallistua vanhempaan oman sukupuolensa junioriluokkaan tai yleiseen
luokkaan. Tytöt/naiset voivat osallistua myös ikäkausiluokkien yleisiin luokkiin.
Kilpailija voi osallistua 50-, 60-, 70- ja 80-vuotiaiden luokkiin, mikäli kilpailu pidetään samana vuonna
kuin kilpailija täyttää 50, 60, 70 tai 80 vuotta.
Master-nainen voi halutessaan osallistua nuorempaan naisten ikäluokkaan, oman ikäluokkansa sekä
nuorempien ikäluokkien yleisiin masterluokkiin, naisten luokkaan tai yleiseen luokkaan.
Master-mies voi halutessaan osallistua nuorempaa ikäluokkaan tai yleiseen luokkaan.
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Harrastajaluokan kilpailuun voi osallistua kuka tahansa kyseisen jousityypin ampuja, iästä ja
sukupuolesta riippumatta.
Kilpailija voi osallistua useaan sarjaan samassa kilpailussa, mutta jos esimerkiksi pudotuskilpailuiden
aikataulut menevät ristiin, niin kilpailijan pitää valita ennen karsintakilpailua se sarja, missä hän
pudotuksissa kilpailee. Kilpailun järjestäjä voi periä osallistumismaksun erikseen jokaisesta sarjasta.

S.3.1.6. Kilpailusarjojen yhdistäminen
Suomalaisissa jousiammuntakilpailuissa järjestäjä voi yhdistää karsintakilpailussa saman sukupuolen
sarjoja omalla päätöksellään kohti yleisiä luokkia, jos kilpailijoita on sarjassa vähemmän kuin kolme
kuitenkin siten, että ammuttava matka, taulukoko tai jousityyppi ei muutu (esim. 11T → 13T → 15T tai
60 → 50 → Y). Tyttöjen ja poikien sekä naisten ja yleisiä sarjoja voidaan yhdistää karsintakilpailussa
sarjoihin osallistuvien kilpailijoiden yhteisellä suostumuksella. Suomen mestaruuskilpailuissa
karsintakilpailussa sarjoja ei yhdistetä.
-

Kansainvälisissä kilpailuissa sarjoja yhdistetään lähimpään viralliseen sarjaan (juniorit 17-vuotiaisiin
saakka, masters 50-vuotiaisiin saakka)

-

Kansallisissa kilpailuissa sarjat yhdistetään yleiseen sarjaan asti

Näiden lisäksi kansallisissa kilpailuissa voidaan kilpailukutsussa erikseen mainiten:
-

rajata kilpailussa mukana olevia sarjoja (esim. vain 15, 15T, Y ja YT).

-

yhdistää sarjoja laajemmin kuin kolmeen ampujaan asti (esim. yhdistetään kohti yleisiä sarjoja,
kunnes sarjassa on kahdeksan ampujaa).

-

yhdistää ottelukierroksia varten naisten sarjat vastaavaan ikäryhmän yleiseen sarjaan, jos
ottelukierrosta ei sarjassa muuten järjestettäisi.

-

yhdistää eri jousityypin sarjoja ottelukierroksia varten, jos ottelukierrosta ei muuten järjestettäisi.
o

Tällöin aselajeja voidaan yhdistää järjestyksessä pitkäjousi → vaistojousi → tähtäinjousi, jos
ammuttava matka tai taulukoko ei muutu.

Kilpailija voi myös vaihtaa osallistumista mihin tahansa luokkaan (esim N70 → Y), johon on oikeutettu
osallistumaan, jos järjestäjä siihen suostuu. Kilpailuluokan vaihto on tehtävä ennen varsinaisen kilpailun
alkua.

S.3.1.8. Joukkuekilpailu
Kansallisissa kilpailuissa joukkuekilpailu voidaan järjestää kaikissa SJAL:n sarjoissa. Kullakin
jäsenyhdistyksellä (seuralla) on oikeus ilmoittaa yksi tai useampi kaksi- tai kolmihenkinen joukkue
jokaiseen sarjaan, jossa kilpailu järjestetään. Joukkueita ei tarvitse nimetä ennalta. Jos joukkueiden
ottelukierrosta ei ammuta voittaa joukkuekilpailun se yhdistys, jonka kahden tai kolmen parhaan
ampujan yhteenlaskettu pistemäärä on korkein. Kilpailumuotona voi olla myös mixedparijoukkuekilpailu, jossa joukkueen muodostaa mies-nais pari.
Kisajärjestäjä ilmoittaa kisakutsussa käytetäänkö 2- vai 3-hengen joukkueita. Mixed-parijoukkue voidaan
järjestää samassa kilpailutapahtumassa seurajoukkuekilpailun lisäksi.
Kansallisissa kilpailuissa joukkueiden ottelukierrokselle voi osallistua myös eri seuroista koostetut
sekajoukkueet. Sekajoukkue ei ole suomenennätyskelpoinen. Sekajoukkueet on nimettävä ennen
karsintakierroksen alkua.
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Kansallisten kilpailujen, junioreiden SM-kilpailujen ja yleisten luokkien SM-kilpailujen sisäkierroksilla
spottitauluja käytettäessä kaksihenkinen joukkue ampuu niin, että kussakin spotissa on korkeitaan yksi
nuoli ja kaksi vapaavalintaista spottia jää tyhjäksi. Uusinnassa spottitauluun (1 pystyspottitaulu
vaakasuorassa) ammutaan kaksi nuolta, yksi nuoli spottia kohti, yksi vapaavalintainen spotti jää tyhjäksi.
Ammunta-aika neljälle nuolelle on 80 sekuntia ja uusintanuolilla 40 sekuntia kaksihenkisten joukkueiden
pudotusotteluissa.

S.3.2. SJAL:n kilpailutapahtumat
S.3.2.1. Ulkoammunta
Ulkoammunnan kilpailutapahtumat kaikissa kilpailumuodoissa, ellei toisin ole mainittu.


1440-kierros



1440-kierros joukkueille



Tähtäinjousen 70 metrin kierros sekä olympiakierros (ottelukierros)



Taljajousen 50 metrin kierros sekä taljajousikierros (ottelukierros)



Vaistojousen (ja pitkä- ja perinnejousen) 50 metrin kierros sekä vaistojousikierros (ottelukierros)



Joukkueiden 3x36, 3x72, tai 3x144 (2x36, 2x72, tai 2x144 2 hengen joukkueelle) nuolen
karsintakierros sekä joukkuekierros (joukkueiden ottelukierros) tähtäin- talja- ja
vaistojousijoukkueille, mixed-parijoukkueille



900-kierros

Sekä seuraavat kilpailutapahtumat, jotka eivät ole Suomenennätyskelpoisia.


Harrastajakierros (järjestetään kaikkien kilpailuiden yhteydessä)



Round Robin -kierros (kilpailunjärjestäjä määrittelee kilpailumuodon)

S.3.2.2. Sisäammunta
Sisäammunnan kilpailutapahtumat kaikissa kilpailumuodoissa, ellei toisin ole mainittu.


18 metrin sisäkierros



25 metrin sisäkierros



Yhdistetty sisäkierros (30 nuolta 25 m, 30 nuolta 18 m)



Sisäammunnan ottelukierros, 18 m tai 25 m.



Sisäammunnan ottelukierros joukkueille ja mixed-parijoukkueille

Sekä seuraavat kilpailulajit, jotka eivät ole Suomenennätyskelpoisia.


Harrastajakierros (järjestetään kaikkien kilpailuiden yhteydessä)



Round Robin -kierros (kilpailunjärjestäjä määrittelee kilpailumuodon)

S.3.2.3. Maasto-, metsästys ja 3D-ammunta
Maastoammunnan kilpailutapahtumat ovat


Maastokierros



Nuolenpääkierros
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WA:n maailmanmestaruus maastokierros

Metsästysammunnan kilpailutapahtumat ovat


Metsästysammuntakierros

3D-ammunnan kilpailutapahtumat ovat


3D-kierros (ulkona)



3D-kierros sisällä

S.3.3. Jousityypit Suomessa
S.3.3.1. Ulkoammunta ja sisäammunta


Tähtäinjousi



Taljajousi



Vaistojousi (WA: barebow)



Pitkäjousi (WA: longbow)



Perinnejousi (WA: traditional)

S.3.3.2. Maastoammunta ja metsästysammunta


Tähtäinjousi



Taljajousi



Vaistojousi (WA: barebow)



Pitkäjousi (WA: longbow)



Perinnejousi (WA: traditional)



Avoin taljajousi

S.3.3.3. 3D-ammunta


Tähtäinjousi (huom. vain kansallinen jousityyppi)



Taljajousi



Vaistojousi (WA: barebow)



Pitkäjousi (WA: longbow)



Perinnejousi (WA: traditional)



Avoin taljajousi



Avoin vaistojousi

S.3.4. Välineitä koskevat poikkeukset ja tarkennukset
S.3.4.1 Vaistojousi, pitkäjousi ja perinnejousi
Vaistojousessa, pitkäjousessa, perinnejousessa ja niiden varusteissa noudatetaan WA:n maasto- ja 3Dammunnasta annettuja sääntöjä myös tauluammunnassa ulko- ja sisäkilpailuissa.
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S3.4.1.1 Ratsujousi
Ratsujousi on klassinen vastakaarihevosjousi, joka voi olla valmistettu mistä tahansa materiaalista.
Jousen tulee täyttää WA:n määritys perinnejouselle, materiaalia lukuun ottamatta.
Ratsujousi on sallittu perinnejousityypiin.
Peukalo-ote ja yksiosainen peukalorengas on sallittu (myös perinnejousiluokissa ratsujousta
käytettäessä). Peukalorenkaassa ei saa olla liikkuvia osia. Peukalolla ammuttaessa myös peukalon
suojaava ammuntahansikas on sallittu.
Sormiote on vapaa, mutta ampuja ei saa vaihtaa otetta kilpailun aikana. Jänteellä ja kasvoilla
kiipeäminen on kielletty.
Muut välinesäännöt ratsujouselle, kuten perinnejousityypin säännöissä (WA:n säännöt kappale 22.4)

S.3.4.2. Pitkäjousen pituus
15LB-luokassa pitkäjousen vähimmäispituus on 135 cm. 11- ja 13 luokissa vähimmäispituutta ei ole
voimassa. Muut luokat WA:n sääntöjen mukaisesti.

S.3.4.3. ”Camo”-väritys
Suomessa järjestetyissä kansallisissa- ja SM-kilpailuissa voidaan käyttää myös ns. ”camo”-värityksellä
olevia jousia ja muita ammuntavälineitä.

S.3.5. Ammuntamatkat ja taulut
Kansainvälisiä luokkia vastaavissa luokissa käytetään WA:n säännöistä tulevia matkoja ja taulukokoja.
Tämän lisäksi kansallisiin luokkiin ja jousityyppeihin on erikseen määritetyt luokat.

S.3.5.1.1440-kierros
S.3.5.1.1 Matkat 1440-kierroksella
Y, YT, 20 ja 20T
N, NT, 17, 17T, N20, N20T, 50, 50T, 60, 60T, YV, YLB,
YTR
NV, NLB, NTR, N50T, N50, 50V, 50LB, 50TR, N60, N60T,
60V, 60LB, 60TR, N70T, 70T, N80T, 80T, 20V, 20LB,
20TR, T17, T17T
N80, N80V, N80LB, N80TR, 80, 80V, 80LB, 80TR, N70,
N70V, N70LB, N70TR, 70, 70V, 70LB, 70TR, N50V,
N50TR, N50LB, N60V, N60TR, N60LB, N20V, N20LB,
N20TR, 17V, 17LB, 17TR, T17V, T17LB, T17TR, 15, 15T,
T15, T15T
T15V, 15V, T15LB, 15LB, T15TR, 15TR
13, 13T, 13V, 13LB, 13TR
11, 11T, 11V, 11LB, 11TR

90, 70, 50 ja 30 metriä
70, 60, 50 ja 30 metriä
60, 50, 40 ja 30 metriä

50, 40, 30 ja 20 metriä
40, 30, 30 ja 20 metriä
30, 30, 20 ja 20 metriä
30 ja 20 metriä

Harrastajaluokat voivat valita ampuvatko 1440-kierroksella 30 m vai 50. Harrastajaluokat ampuvat 1440kierroksella 2x36 nuolta.
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S.3.5.1.2 Taulut 1440-kierroksella
122 cm:n taulua käytetään ammuttaessa kahdelta pisimmältä etäisyydeltä. 80 cm:n taulua käytetään
ammuttaessa kahdelta lyhimmältä etäisyydeltä, paitsi sarjoissa 11, 11T ja 11V, joissa kaikki 1440kierroksen matkat ammutaan 122 cm:n tauluun. Harrastajaluokissa talja-ampujat ampuvat 80 cm
tauluun ja muut jousityypit 122 cm tauluun.
Kilpailun järjestäjä valitsee, ammutaanko kaksi lyhintä matkaa kolmen (3) vai kuuden (6) nuolen
sarjoissa. Kaksi pisintä matkaa ammutaan aina kuuden (6) nuolen sarjoissa.
Ammuttaessa kaksi lyhintä matkaa kolme nuolta kerrallaan, on lyhimmällä matkalla (30 metriä
mainituissa luokissa) käytettävä 6-renkaista spottitaulua vähintään sarjoissa Y, N, YT, NT, 20, N20, 20T,
N20T, 17,17T, 50, 50T, N50T, 60T, N60T.
Ammuttaessa kaksi lyhintä matkaa kuusi nuolta kerrallaan, on kahdella lyhimmällä matkalla (30 ja 50
metriä mainituissa luokissa) käytettävä 6-renkaista spottitaulua vähintään sarjoissa Y, N, YT, NT, 20, N20,
20T, N20T, 17,17T, 50, 50T, N50T, 60T, N60T.
Muissa sarjoissa voidaan käyttää myös 10-renkaista taulua.
Kilpailukutsussa on mainittava, millä tavalla ja mitä tauluja käyttäen lyhyet matkat ammutaan.

S.3.5.2. 70- ja 50-metrin kierros
Kilpailumuotona on 70 metrin kierros tähtäinjousella ja 50 metrin kierros talja-, vaisto- ja pitkä- ja
perinnejousilla.
S.3.5.2.1. SJAL:n ammuntamatkat 70 m kierroksella tähtäinjousella
Y, N, 20, N20
50, 60, N50, N60, 17, T17
15, T15, 70, N70, 80, N80
13
11

70 m, 122cm
60 m, 122cm
50 m, 122cm
30 m, 122cm
20 m, 122cm

S.3.5.2.2. SJAL:n ammuntamatkat 50 m kierroksella taljajousella
YT, NT
50T, 60T, 70T, 80T, N50T, N60T,
N70T, N80T
20T, N20T
17T, T17T
15T, T15T
13T
11T

50 m, 80cm spotti
50 m, 80cm spotti
50 m, 80cm spotti
50 m, 80cm spotti
40 m, 80cm
30 m, 80cm
20 m, 80cm

S.3.5.2.3. SJAL:n ammuntamatkat 50 m kierroksella vaisto-, perinne- ja pitkäjousella
YV, NV, YLB, NLB, YTR, NTR
50V, 60V, 70V, 80V, N50V,
N60V, N70V, N80V, N50LB,
50LB, N60LB, 60LB, N70LB,
70LB, N80LB, 80LB, N50TR,
50TR, N60TR, 60TR, N70TR,
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50 m, 122cm
50 m, 122cm

70TR, N80TR, 80TR
20V, N20V, 17V, T17V, T17LB,
17 LB, N20LB, 20LB, T17TR,
17TR, N20TR, 20TR
T15V, 15V, T15LB, 15LB, T15TR,
15TR
13V, 13LB, 13TR
11V, 11LB, 11TR

50 m, 122cm
40 m, 122cm
30 m, 122cm
20 m, 122cm

S.3.5.2.4. SJAL:n parajousiammunnan matkat 70m kierroksella ja olympiakierroksella
SJAL:n parajousiammunnan matkoina käytetään WA:n kuhunkin sarjaan määräämää paralympialaisissa
käytettävää matkaa.

S.3.5.3. 900-kierros
SJAL:n ammuntamatkat 900-kierroksella:
11 ja 13-vuotiaat
15- vuotiaat
Muut luokat

30 m, 25 m, 20 m
50 m, 40 m, 30 m
60 m, 50 m, 40 m

Harrastajaluokat voivat valita ampuvatko 900-kierroksen 30 m, 25 m ja 20 m matkoilta vai 50 m, 40 m ja
30 m matkoilta.
Taulukoko on kaikilla luokilla kaikilla matkoilla aina 122 cm.
Kilpailun järjestäjä valitsee, ammutaanko matkat kolmen (3) vai kuuden (6) nuolen sarjoissa. Eri matkat
voidaan ampuja erilaisilla sarjoilla esimerkiksi niin, että kaksi pisintä matkaa ammutaan kuuden nuolen
sarjoissa ja lyhin matka kolmen nuolen sarjoissa.
Kilpailun kutsussa on mainittava, monenko nuolen sarjoissa matkat ammutaan.

S.3.5.4. Sisäammunnan ammuntamatkat ja –taulut
SJAL:n ammuntamatkat 18 m ja 25 m sisäkierroksella:
11-vuotiaat
Muut luokat

12 m
18 m, 25 m

Spottitaulu on virallinen taulu seuraavissa sarjoissa: Y, N, 17, T17, 20, N20 sekä kaikissa
taljajousisarjoissa 17-vuotiaista alkaen. 18 m matkalla käytetään 40 cm spottia ja 25 m matkalla 60 cm
spottia.
Muissa sarjoissa 18 m matkalla virallinen taulu on 40 cm:n 10-renkainen taulu, pois lukien 11-, 13- ja 15vuotiaat, sekä harrastajaluokat, joissa virallinen taulu on 60 cm:n 10-renkainen taulu. 25 m matkalla
virallinen taulu on 60 cm 10-renkainen taulu.
Ottelukierroksilla käytetään kunkin luokan virallista taulua.
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S.3.5.4.1. Yleisten luokkien SM-kilpailujen sisätaulut
Yleisten luokkien SM-kilpailuissa ammuntaan aina pystyspottiin sarjoissa, joissa virallinen taulu on
spottitaulu.
Pystyspottia käytetään sekä henkilökohtaisessa että joukkuekilpailussa.
Sisäkierroksilla spottitauluja käytettäessä kaksihenkinen joukkue ampuu niin, että kussakin spotissa on
korkeitaan yksi nuoli ja yksi vapaavalintainen spotti kummastakin joukkueen käytettävissä olevasta
spottitaulusta jää tyhjäksi. Uusinnassa spottitauluun (1 pystyspottitaulu vaakasuorassa) ammutaan kaksi
nuolta, yksi nuoli spottia kohti, yksi vapaavalintainen spotti jää tyhjäksi.
Ammunta-aika neljälle nuolelle on 80 sekuntia ja uusintanuolilla 40 sekuntia.
S.3.5.4.2. Junioreiden ja mastereiden SM-kilpailujen sisätaulut
Ampuja saa valita alkukilpailussa, mihin tauluun ampuu (spotti vai 10-r). Pudotusammunnoissa
ammutaan luokan viralliseen tauluun. Spottitauluna käytetään Vegas-taulua.
S.3.5.4.3. Muissa kilpailuissa käytettävät sisätaulut
Ampuja saa valita alkukilpailussa mihin tauluun ampuu (spotti vai 10-r). Pudotusammunnoissa
ammutaan luokan viralliseen tauluun.
Jos ampuja ei ole ennakkoon ilmoittanut tauluvalintaansa, käytetään luokan virallista taulua.
Muissa kuin SM-kilpailuissa kilpailun järjestäjä saa valita käytetäänkö kolmionmuotoista spottia (ns.
Vegas-spotti) vai pystyspottia. Taulumalli on ilmoitettava kilpailukutsussa.

S.3.5.6. Maastoammuntakilpailut
Maasto- ja metsästysammunnan Suomen mestaruuskilpailuissa ja muissa Suomessa järjestettävissä
maasto- ja metsästysammuntakilpailuissa on radan oltava valmiina kaksi tuntia ennen kilpailua.
S.3.5.6.1 Jousityypit maastoammuntakilpailuissa
Kansallisissa kilpailuissa sallitut jousityypit on lueteltu kohdassa S.3.3.2. Muissa, paitsi Avoin talja
-luokassa noudatetaan WA:n välineitä koskevia sääntöjä. Kaikkien kilpailijoiden tulee käyttää taulukärkiä
nuolissaan.
S.3.5.6.1.1 Avoin talja (AT)
Avoin talja jousityypissä saa normaalin WA:n määrittelemän taljajousen lisäksi käyttää
monipiikkitähtäintä, ”no-peep” laitteita ja sähköisesti valaistua tähtäintä. Paunaraja ei ole voimassa.

S.3.5.6.2. Kilpailuluokkien paalut
Sarja
11, 11T, 11V, 11LB, 11TR, 13, 13T, 13V, 13LB, 13TR, harrastajaluokat
15, 15T, T15, T15T, 15V, T15V, 15LB, T15LB, 15TR, T15TR, 17V, T17V, 17LB,
T17LB, 17TR, T17TR
17, T17, 17T, T17T, YV, NV, 20V, N20V, 20LB, N20LB, 20TR, N20TR, 50V,
N50V, 60V, N60V, 70V, N70V, YLB, NLB, YTR, NTR, 50LB, N50LB, 50TR,
N50TR, 60LB, N60LB, 60TR, N60TR, 70LB, N70LB, 70TR, N70TR, 70, N70, 80vuotiaat kaikki sarjat
Y, N, YT, NT, 20, N20, 20T, N20T, 50, N50, 50T, N50T, 60, 60T, N60, N60T,
70T, N70T, AT
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Paalu
Valkoinen
Keltainen

Sininen
Punainen

S.3.5.6.3. Arvioitavat etäisyydet SJAL:n maastoammuntakilpailuissa
Paalu
Valkoinen
Keltainen
Sininen

Taulukoko
20 cm
5 – 10 m
5 – 10 m
5 – 10 m

40 cm
5 – 15 m
10 – 15 m
10 – 20 m

60 cm
5 – 20 m
15 – 25 m
15 – 30 m

80 cm
5 – 25 m
20 – 35 m
30 – 45 m

Punainen

10 – 15 m

15 – 25 m

20 – 35 m

35 – 55 m

S.3.5.6.4. Annetut etäisyydet SJAL:n maastoammuntakilpailuissa
Paalu
Valkoinen
Keltainen
Sininen
Punainen

Taulukoko
20 cm
5 – 10 m
5 – 10 – 15
m
5 – 10 – 15
m
10 – 15 – 20
m

40 cm
5 – 15 m
10 – 15 – 20
m
15 – 20 –
25m
20 – 25 – 30
m

60 cm
5 – 20 m
20 – 25 – 30
m
30 – 35 – 40
m
35 – 40 – 45
m

80 cm
5 – 25 m
30 – 35 – 40
m
40 – 45 – 50
m
50 – 55 – 60
m

S.3.5.6.5. Maastoammunnan finaalikierroksen ryhmät Suomessa (suositeltu järjestys)
1) Naiset pitkäjousi
2) Miehet pitkäjousi
3) Naiset vaistojousi
4) Miehet vaistojousi
5) Naiset tähtäinjousi
6) Miehet tähtäinjousi
7) Naiset taljajousi
8) Miehet taljajousi

S.3.5.7. Metsästysammuntakierros
Metsästysammuntakierros koostuu mistä tahansa neljällä jaollisesta määrästä rasteja, kuitenkin
vähintään 12 rastia. Rastia kohden saa käyttää korkeintaan kolme (3) nuolta. Kierros ammutaan
normaalisti arvioitavilta etäisyyksiltä, mutta voidaan ampua myös ilmoitetuilta etäisyyksiltä edellyttäen,
että matkat pysyvät taulukossa annetuissa rajoissa. Kutakin taulukokoa (sydänosumarenkaan kokoa)
tulee olla yhtä suuri määrä.
Kierros pohjautuu WA:n Forest round sääntöihin.
Kisajärjestäjä voi tarvittaessa käyttää myös IFAA-tyylisiä eläinkuvia. Näissä tauluissa kaikki jousityypit
käyttävät samoja osuma-alueita.
Mikäli taulussa on kolme osuma-aluetta, käytetään näistä kahta ulointa. (Esim. JVD:n taulut)
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Tasatilanteissa eniten 15-osumia ampunut voittaa, jos nämä ovat tasan eniten 12-osumia voittaa.
Mitalisijoituksiin vaikuttavat tasatilanteet ratkaistaan uusintanuolella harjoitusalueella tai sen lähelle
sijoitetulla pitkän matkan rastilla. Järjestäjä voi lisätä eläinkuvaan mittapisteen uusintaa varten, ja tämä
tulee näyttää kilpailijoille rastikuvalla, kuten 3D:ssä.
Ammunnan aikaraja on 3 min kuten maastokierroksella.
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S.3.5.7.1. Metsästysammuntakierroksen paalut
Rastien
määrä

esim. 3
esim. 3
esim. 3
esim. 3

Sisärenkaan
halkaisijat
Tähtäin/
taljajousi (cm) SININEN PAALU
YV, NV, 15, T15,
15T, T15T, 17, T17,
17T, T15T, 50V,
N50V, 50LB
N50LB, 50TR,
N50TR, 60V,
N60V, N60LB,
60LB, N60TR,
60TR, 70, N70,
70V, N70V, 70TR,
N70TR, 70LB,
N70LB, YLB, NLB,
20LB, YTR, NTR,
20TR, 80-vuotiaat
kaikki sarjat
7,5 / 5
5 – 15
15 / 10
5 – 30
22,5 / 15 5 – 40
30 / 20
5 – 50

Ammuntaetäisyydet metreinä
VALKOINEN
PUNAINEN PAALU
PAALU

KELTAINEN
PAALU

Y, N, YT, NT, 20,
N20,20T, N20T, 50,
N50, 60, N60, 50T,
N50T, 60T, N60T, 70T,
N70T
5 – 15
5 – 30
5 – 45
5 – 60

15V, T15V, 17V,
T17V, 15LB, 15I,
17LB, 17I
5 – 10
5 – 20
5 – 25
5 – 35

11, 11T, 13, 13T,
11LB, 13LB, 11I,
13I
harrastajaluokat
5 – 10
5 – 15
5 – 20
5 – 25

Mahdollisuuksien mukaan paaluja voidaan yhdistää. Samankokoisten taulujen etäisyydet voivat
vaihdella pitkän, keskipitkän ja lyhyen etäisyyden välillä.

S.3.5.8. 3D-ammuntakierros
Kansallisissa 3D-kilpailuissa rasteja voi olla mikä tahansa neljällä jaollinen määrä, jossa samaa
osumakokoa olevia eläinkuvia on yhtä suuri määrä, kuitenkin vähintään 24 rastia (1x24 tai 2x12
eläinkuvaa). Samat eläinkuvat voidaan kiertää useampaan kertaan, järjestäjä voi muuttaa kierrosten
välillä ammuttavien paalujen paikkoja. Mahdollisuuksien mukaan paaluja voidaan yhdistää.
S.3.5.8.1 Jousityypit 3D-kierroksilla ja Avoimet-jousityypit
Kansallisissa kisoissa käytetään samoja jousityyppejä kuin maastokisoissa, ja lisäksi Avoin vaisto
-jousityyppiä. Kaikkien kilpailijoiden tulee käyttää taulukärkiä nuolissaan.
S.3.5.8.1.1 Avoin vaisto (AV)
Avoin vaisto jousityypissä saa käyttää mitä tahansa WA:n tai IFAAn vaistojousta, joka ei ole
taljamallinen. WA:n määrittelemään vaistojouseen saa lisätä vakaajat ja nuolen alapuolelle kiinnitetyn
vetopituuden ilmaisimen.

32

S.3.5.8.2. 3D-ammuntakierroksen paalut
Y, N, YT, NT, 50, N50, 60, N60, 70, N70, 50T,
N50T, 60T, N60T, 70T, N70T, 20, N20, 20T,
N20T, AT
YV, NV, YLB, NLB, 20LB, N20LB, 15LB, T15LB,
50V, N50V, 60V, N60V, 70V, N70V, 15, T15,
15T, T15T, 15V, T15V, 17, T17, 17T, T17T, 17V,
T17V, 20V, T20V, YTR, NTR, 15TR, T15TR, 17TR,
T17TR, 20TR, N20TR, 50TR, N50TR, 60TR,
N60TR, 70TR, N70TR, AV, 80-vuotiaat kaikki
sarjat
11, 13, HA, HAT, HAV (kaikki jousityypit)

Punainen paalu (5 - 45 metriä)

Sininen paalu (3 - 30 metriä)

Valkoinen paalu (3 - 20 metriä),
kansallinen etäisyys

Sisä-3D -kierroksella valkoista paalua ei käytetä. Ulkokilpailuissa valkoiselta paalulta ampuvat luokat
ampuvat sisä-3D -kierroksella lähimmältä paalulta.
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S.4. Liitteet
S.4.1. Termistö
Kansallinen termi

Lyhenne

Englanninkielinen

Tarkoitus
ammuntalaji (esim. ulko
3D jne.)
ikä ja sukupuoli (esim. n
tytöt 15)
jousityyppi (talja, tä
pitkäjousi)
luokan ja jousityypin yh
15 tähtäinjousi)

ammuntalaji

discipline

luokka

class

jousityyppi

division

sarja

category

Ammuntalajit

Disciplines

ulkoammunta

Outdoor Archery

ulkoammunta kentällä
kierros, 1440-kierros, 90

sisäammunta

Indoor Archery

sisäammunta (18 m/25 m

maastoammunta

Field Archery

maastojousiammunta (t

parajousiammunta

Para-Archery

parajousiammunta (para

3D-ammunta

3D Archery

tauluammunta

Target archery

3D-jousiammunta
outdoor + indoor amm
ammuntalajinsa)

Classes

huom. WA ei tunne yleis

metsästysammunta

Luokat
Juniorit 11

11

Juniorit13

13

Tytöt 15

T15

Juniorit15

15

Tytöt 17

T17

U18 Women

Juniorit 17

17

U18 Men

Naiset 20

N20

U21 Women

Juniorit 20

20

U21 Men

Naiset

N

Women

Yleinen

Y

Men

Master naiset 50

N50

50+ Women

Masters 50

50

50+ Men

Master naiset 60

N60

Masters 60

60

Master naiset 70

N70

Masters 70

70

Master naiset 80

N80

Masters 80

80

Harrastajaluokka

HA

Tähtäinjousi avoin

YA

Recurve Men Open

Tähtäinjousi avoin, naiset

NA

Recurve Women Open

Taljajousi avoin

YTA

Compound Men Open
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Taljajousi avoin, naiset

NTA

Compound Women Open

W1

W1

Men W1 Open

W1, naiset

NW1

Women W1 Open

Jousityypit

Divisions

tähtäinjousi

Recurve Division

taljajousi

T

Compound Division

vaistojousi

V

Barebow Division

pitkäjousi

LB

Longbow Division

perinnejousi

TR

Traditional Bow Division
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