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Hei kaikille tuomareille! 
 
Tämä onkin ensimmäinen uutiskirje lisenssien uusimisen jälkeen. Laitan tähän vielä 
kertaukseksi mukaan 1.4. Voimaan tulleet sääntömuutokset, jonka lisäksi mukana on 
muutakin ajankohtaista asiaa. Kirjeen loppuun vielä kaupan päälle foorumilla jo julkaistu 
läpikäynti lisenssien uusintakokeesta, joten tästä tuleekin isompi paketti. 
 
Kiitos uusille tuomareille ja kaikille lisenssin uusineille! Kisakentillä tavataan! 
 
Löydät tästä uutiskirjeestä myös linkin uusimpaan tehtäväsettiin, joka on pakollinen 
päätuomareille. Muistathan vastata 31.10.2018 mennessä. Emme lähetä enää muistutuksia 
näistä. 
 
Terveisin, 
Pyry Ekholm 
Tuomarineuvoston PJ 

Tuomarivaatteiden tilaaminen 
 
SJAL:n vaatetilauksia on nyt mahdollista jättää Holvin verkkokaupan kautta. Tässä linkki: 
https://holvi.com/shop/sjalry/ 
 
Kaupasta saa myös tuomariliivejä ja paitoja. Paitaa voi käyttää ulkona ja sisällä, ulkona toki 
huonossa kelissä kannattaa ottaa liivi ja laittaa sadetakkia tai lämmintä kerrosta sen alle. 
 
Liivejä on teetetty ensimmäinen erä ja niitä teetetään lisää kun erä loppuu. 
Tilaukset sitten vain sisään! 
 

Sääntöpäivityksiä 
Tässä vielä kertauksena kesän aikana voimassa olleet uudet säännöt. SJAL:n säännöissä 
on myös muutoksia jotka tulivat voimaan 1.1.2018. Muistakaahan siis tarkistaa että 
käytössänne on uusimmat versiot sääntökirjoista ja tarkistakaa aina säännöt ennen 
kilpailuissa toimimista. Kannattaa aina myös tarkistaa onko WA julkaissut uusia tulkintoja ja 
by-law sääntöjä. 
 

https://holvi.com/shop/sjalry/


Tulkinnat ovat nyt integroituna WA:n sähköiseen sääntökirjaan, toivottavasti saamme by-law 
säännöt myös sinne pian mukaan. 
 
Molemmat ovat myös saatavissa vanhaan tapaan WA:n extranetistä, jonne pääsee tästä.  
 
WA on päivittänyt sääntönsä vuodelle 2018. Mukana on pari suurempaa uudistusta ja suuri 
määrä uudelleenjärjestelyä ja –kirjoitusta maastopuolelle. Sääntöjen suomenkielinen 
käännös on päivitetty kirjoille 1-4. 
 

● Tauluammunnassa uusintasääntö on muuttunut. HUOM! Vain ulkona, sisällä 
jatketaan vanhaan malliin! 

○ Tähtäinjousessa (Suomessa myös vaisto- ja pitkäjousi), mikäli molemmat 
ampuvat kympin, uusinnan katsotaan olevan tasan. Toinen nuoli mitataan 
kuten ennenkin, ensimmäiset siis vain jos nuolet ovat kympin ulkopuolella. 

■ Taljassa uusinta on tasan jos nuolet ovat X:llä. X:n ulkopuolelta ja 
toiset nuolet koko taululta mitataan. 

● Maastokisat vaihtuvat pudotusvaiheissa Pool shoot-up eli ryhmäpudotuksiin. 
○ 2 parasta otetaan alkukilpailuista suoraan semeihin. Seuraavat 20 kilpailijaa 

muodostavat neljä ryhmää. 
■ Kustakin ryhmästä 2 alimmaksi sijoittunutta ampuvat ensimmäisen 

ottelun, voittaja saa seuraavaan otteluun vastaansa ampujan sijaa 
ylempää ryhmästään. Tätä jatketaan kunnes ryhmän voittaja on 
selvillä. 

■ Ryhmän voittaja ampuu vielä ottelun toisen ryhmän voittajan kanssa 
(A-B ja C-D). 

■ Jäljellejääneet kaksi ampujaa jatkavat semifinaaleihin. 
■ Ryhmävaiheen ottelun pituus on 6 rastia. 

● 25m sisäkierros, 900- ja 1440-kierrosten säännöt on siirretty kirjaan 5 (muut 
kilpailumuodot). 

● Maastokierroksen pituus on rajattu 24 tai 48 rastiin. 
● 3D-ammunnassa ammunta-aika on alkukilpailussa 2 nuolelle 2 minuuttia. 
● 3D-tauluissa ei enää puhuta eläinkuvista. Termi on 3D-target eli 3D-taulu. 
● 3D-ammunnassa punaisen paalun matkat WA:n kisoissa ovat 5-45m. 

 
 
Lisäyksinä vielä pari elämää helpottavaa uudistusta: 

- Ampujan vapaa silmä saa olla peitettynä myös osittain, vaatimus oli aikaisemmin 
kokonaan peitetty tai ei ollenkaan.. 

- Jänteen punos saa päättyä silmän edessä. 
- Nuolia saa vaihtaa sarjojen välillä kaikissa luokissa. Muutos on siis vaistossa, 

instinctivessä ja pitkäjousessa, joissa piti ennen käyttää identtisiä nuolia koko kilpailu. 
 

https://extranet.worldarchery.org/documents/?dir=47


Kuulumiset kentältä 

Nuolten kirjaaminen puhelinsovelluksella kisan aikana 
Tänä kesänä on Suomessakin alkanut selvästi lisääntyä tämän kesän aikana. Näiden 
sovellusten käytöstä on WA:n puolelta julkaistu seuraava tulkinta. 
 
https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/Rules/Interpretations/English/2013-2
015/Bk3_Art3.1_3.2_Scoring_software.pdf  
 
Rajan veto on seuraava: puhelinsovellusta saa käyttää, kunhan se on tarkoitettu vain 
osumien kirjaamiseen (paperille kirjaamista vastaavasti). Osa sovelluksista pystyy 
laskemaan tähtäimen siirtoja, ja nämä on kielletty, katsomossa asti.  
 
Kaikkia sovelluksia puhelimissa ei siis voida suorilta kieltää. Kannattaa tehdä sovellusten 
käytön säännöt selväksi kuulutuksella ennen kuin kisa alkaa. Tämän lisäksi sovellusten 
käyttöä voi ampujilta kysyä välinetarkastuksessa, joilloin on myös mahdollista tarkastaa 
miten sovellu stoimii ja mitä tietoja se tarjoaa.  Ampujaa voi pyytää demonstroimaan 
sovelluksen käyttö, jos epäilyttää että se antaa tähtäimen siirtoja.  
 
Sääntöpykälä 15.1.5 antaa mahdollisuuden nollata kilpailijan tulos siltä väliltä, kun sovellus 
on ollut käytössä, mutta tämä on varsin ankara rangaistus. Suosittelen ensin pyytämään 
ampujaa pistämään koko puhelimen pois (jotta on selvää että sovellus ei ole enää käytössä), 
mutta jos kielletyn sovelluksen käyttö jatkuu, voidaan tulos nollata. 
 
 

Vastaukset edellisiin tehtäviin ja uudet tehtävät 
 

Uusi tehtäväsetti 
 
Uudet tehtävät löydät osoitteesta: https://goo.gl/forms/whfhkwLLqIRPoJOK2 
Vastausaikaa näihin on 31.10.2018 asti! Tehtävät ovat totutun mukaan pakollisia 
päätuomareille, ja vapaaehtoisia ja suositeltavia muille. 
 

Vanhat tehtävät 
 
Korjaus edellisen tapaustutkimustehtävän vastaukseen 
Kysysys koski sitä, onko WA:n GP -kilpailussa finaaliampujan luvallista pitää mukanaan 
kiikaria. Kun WA:n sääntökomitea tutki tarkemmin säännön sanamuotoa, tuli se siihen 
tulokseen, että vaikka finaaliottelussa määritellään, mitä tarvikkeita joukkueen valmentajalla 

https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/Rules/Interpretations/English/2013-2015/Bk3_Art3.1_3.2_Scoring_software.pdf
https://extranet.worldarchery.org/documents/index.php/Rules/Interpretations/English/2013-2015/Bk3_Art3.1_3.2_Scoring_software.pdf
https://goo.gl/forms/whfhkwLLqIRPoJOK2


saa olla (mm. kiikari tai kaukoputki), ei säännöissä tosiasiallisesti kielletä ampujalta 
finaaliottelussa mitään sääntöjen kappaleessa 11.1.9 sallituista välineistä. Ampuja siis saa 
pitää mukanaan ja käyttää omaa kiikaria. 
 
 
Tehtävä 1: 
Mixed team ottelussa naisampuja on jo poistunut linjalta ammuttuaan nuolensa 
(vuoroammunta). Joukkuetoveri on valmistautumassa ammuntaansa ammuntaviivalla kun 
edellinen kurottaa kätensä kohti 1 metrin aluetta, ottaakseen sieltä nuolensa, jonka oli sinne 
vahingossa pudottanut lähelle ammuntaviivaa. Miten toimisit tuomarina? 
Vastaus: 
Tehtävän kuvaamassa tapauksessa ei rikota mitään sääntöä. Joukkue ei saa esimerkiksi 
aikaetua. Jos tuomari jotenkin haluaa asiaan puuttua, niin valmentajalle / ampujalle voi 
todeta, että ampujan on syytä välttää tällaisia häiriötä aiheuttavia liikkeitä. 
 
Tehtävä 2: 
Virallisen harjoituksen aikana kaksi tuomaria on suorittamassa valvontatehtävää 
ammuntapaikalla tarkoituksenaan havainnoida mahdollisia vaarallisia suoritustapoja sekä 
muita mahdollisia ongelmia. Tuomarit huomaavat kuvan mukaiset ammuntalasit 
talja-ampujalla ja aprikoivat, onko laseissa oleva linssi sääntöjen mukainen. Olet toinen 
tuomareista, mitä mieltä olet ja miten perustelisit päätöksesi? 
 
Vastaus: 
Ammuntalasit tulee tarkastaa esimerkiksi välinetarkastuksen yhteydessä. Neulanreikälinssit 
ja mahdolliset tähtäystä helpottavat merkit on kielletty. Kuvan tapauksessa ei näyttäisi 
olevan mitään kiellettyä ominaisuutta. Turvallisuussyistä voidaan toki varmistaa, että 
suojalaput eivät estä liiallisesti näkemistä kentälle. Huomattakoon myös, että nykyiset 
säännöt sallivat ei-tähtäävän silmän peittämisen myös osittain. 
 
Tehtävä 3: 
On meneillään taljajousen kultaottelu vuoroammuntana sateisessa kelissä. Ensimmäisen 
rotaation aikana ampuja A:n linssi kastuu läpinäkymättömäksi. Kyseinen ampuja poistuu 
linjalta ampumatta nuoltaan, ampuja B menee tilalle ja ampuu 2 nuolta ennen poistumista 
linjalta. Ampuja C menee linjalle ja ampuu yhden nuolen. Toisessa rotaatiossa kukin 
ampujista ampuu yhden nuolen. 
Linjatuomari, uskomatonta kyllä, ei huomannut ampujan B kahden nuolen virhettä eikä siten 
nostanut punaista korttia. Kun taulutuomari, kirjaajat ja agentit menevät taululle, näkevät he 
tauluissa nuolia seuraavasti: vasemmanpuoleisessa taulussa on neljä nuolta (9,9,8,5). 
Kolmessa näistä on identtinen sulitus (nuolet, joiden arvot ovat korkeimmat). 
Oikeanpuoleisessa taulussa on kaksi nuolta, jotka molemmat on ampunut ampuja C. 
Kummankin nuolen osuma-arvo on 9. Miten kirjaat tuloksen? 
 
Vastaus: 
Spotista, jossa on neljä nuolta, kolme alinta osuma-arvoa huomioidaan, ylin osuma 
merkitään 
missiksi (9-8-5-M). Ampuja A ampui ainoastaan yhden nuolen, joten hänelle merkitään 



ampumattomasta nuolestaan missi. Näin tuloskorttiin merkittäisiin pistearvoista 
9-9-9-8-5-M-M 
kuusi alinta osumaa, eli 9-9-8-5-M-M. 
Tilanne ei ole tällä selvä, koska yksi nuoli on ammuttu ylimääräisenä (Ampuja B ampui 
yhteensä 3 nuolta), jolloin korkein osuma-arvo merkitään missiksi. Lopullinen tulos tulee siis 
olemaan M-9-8-5-M-M. 
Miten tilanne olisi voitu välttää? Linjatuomarina huomatessasi, että ampuja on aikeissa 
ampua 
toisenkin nuolen saman rotaation aikana, huomauta asiasta välittömästi joukkueen 
valmentajalle. 
Kotimaisissa kisoissa käytännössä ampujalle. Myöskin, jos yksi joukkueen ampujista ei 
kykene ampumaan vuorollaan, tulisi joukkueen ilmoittaa tämä välittömästi tuomarille, jolloin 
ammunnanjohtaja voi esimerkiksi pysäyttää joukkueen kellon jo toisen ampujan jälkeen. 
Mikäli 
kuitenkin joku joukkueen ampujista onnistuu ampumaan kaksi nuolta vuoroammunnassa 
saman rotaation aikana, voi tuomari ohjeistaa häntä olemaan ampumatta enempää nuolia, 
jolloin vältytään sen seitsemännen nuolen käsittelyltä. Punaisen kortin näyttämättä 
jättäminen ei estä tehdyn rikkeen käsittelyä. 
 
 

Tauluun ja pakkaan koskeminen 
 
Tämä asia nousi esille viime talven puolella saadusta palautteesta. Tauluun ja pakkaan 
koskemista nuolten arvoja tulkitessa tulee välttää kaikin mahdollisin keinoin. Tämä on todella 
tärkeää, koska ampujille on pakko antaa luotettava arvo jokaiselle nuolelle. Ampujan on 
voitava luottaa tuomarin antamaan arvoon ja jos tauluun tai nuoliin tai pakkaan kosketaan, 
erityisesti tahallaan, kyseessä ei ole ammattimainen suoritus, eikä luotettava nuolen arvo. 
Vahinkoja sattuu, nuolet ovat sisäkisoissa varsinkin ikävän tiheässä, mutta tilanne on 
hallittavissa. Nuolten arvot eivät myöskään muutu siitä, että niihin kosketaan. Jos tästä 
kilpailija teille sanoo, muistakaahan myös vastata kohteliaasti. 
 
Harjoitelkaa varsinkin sisätauluilla tuomarointia. Hoidetaan homma ammattimaisesti, niin 
negatiivista palautetta ei tule. 
 
Tässä vinkkejä vaikeiden paikkojen käsittelyyn, jotta jokainen nuoli saadaan katsottua 
tarkoituksen mukaisesti, kahdesta suunnasta tangenteilta päin: 
 
Suurennuslasit toimivat myös käsivarren päästä, kokeilkaapa. 
 



 
 
Sisätauluilla kolmen muun ampujan nuolet voidaan kirjata ensin ja tarvittaessa poistaa 
pakasta, ilman että tulkintaa tarvitsevan ampujan nuoliin kosketaan. Nämä on sitten helppo 
katsoa kun tiellä olevat nuolet saadaan pois. Tässä kannattaa olla tarkkana, että kaikki 
kirjattavissa olevat nuolet on kirjattu ja nuolia vetäessä ei kosketa katsottaviin nuoliin. 
 



 
 

 
 
Esimerkiksi näin: 11 nuolta on kirjattu ja D-ampujan nuolet vedetään, nyt tangentin suunnat 
ovat auki ja helppo katsoa suurennuslasilla. 
 
Jos osuma on esim. liian ylhäällä, on ok pyytää toista tuomaria katsomaan osuma. Meikkaus 
tms. peilien käyttökin on ok, jos tulkittava nuoli on liian korkealla tai esim. maastossa maata 
vasten.  
 
Näillä keinoilla saamme tehtyä nuolitulkinnat niin, että ampujat voivat meihin tuomareina 
luottaa. 



 

Uusintakokeen läpikäynti 
 
Tässä vielä mukaan Foorumillakin julkaistu uusintakokeen läpikäynti. Kannattaa katsoa 
ajatuksella läpi niin opitaan tästä vielä lisää! 
 
Tauluammunta-osuus 
 
1. Mikä on ampujaa kohden vähimmäistila ammuntaviivalla pyörätuoliampujalle? 
Tässä tulikin aika paljon hajontaa vastauksiin. Sääntöpykälä tauluammunnan 
ammuntatilasta per ampuja on kaikille tuttu 80 cm - paitsi jos kyseessä on pyörätuoli, jolloin 
lisätilaa tulisi antaa mikäli se on mahdollista. Herää siis kysymys, kuinka paljon? Ne jotka 
älysivät selata kappaleeseen 21 löysivät maksimipituuden pyörätuolille: 125 cm. 
Normaalissa tauluammuntakisassa siis minimi on 80, mutta on hyvien tapojen mukaista ja 
kohteliasta pyörätuoliampujalle, että tilaa järjestetään 125 cm - esimerkiksi sijoittamalla 
hänet 1A:ksi tai muuten väljään paikkaan. 
WA Book 2 7.1.1.7 , 21.6.2 , 21.11.4 
 
2. Mikä on alle 11-vuotiaiden junioriampujien virallinen kilpailumatka sisäkisoissa? 
 
12 metriä. 
UUSI SÄÄNTÖ alkaen 1.1.2018 
SJAL S.3.5.2 
 
3. Välinetarkastuksella ulkokisassa ampujalla A on maastokuvioinen paita seura 
paidan alla. Ampujalla B on maastokuvoitu jousi ja nuolet. Ampuja C:llä on 
maastokuvioitu taljajousi jonka pinta on pääosin peitetty teipillä. Kenellä ampujista on 
sääntöjen mukaiset varusteet SJAL:n kisoissa? 
 
SJAL:n kisoissa maastokuviointi on kielletty vain vaatteissa, eli ampujien B ja C varustus on 
kunnossa. Tämäkin sääntö muuttui 1.1.2018. Rajaus on nyt selkeämpi. Muistakaa missä 
järjestyksessä sääntökirjat tulkitaan: SJAL:n kilpailussa prioriteetti on SJAL:n sääntönipulla, 
WA:n sääntöjä käytetään niiltä osin kuin päällekäisyyksiä ei ole. 
SJAL S.1.1.4 
 
4. Ampujalla on ollut välinerikko tauluammunnassa alkukilpailun aikana. Hän saa vian 
korjattua, mutta nuolia jää ampumatta neljä. Kuinka monta sekuntia annetaan aikaa 
korvaavien nuolten ampumiseen? 
 
Alkukilpailuvaiheessa tauluammunnassa aika on 40 sek per nuoli, joten saadaan 160 sek 
neljälle nuolelle. 
WA Book 3 13.7 
 
5. Ampuja pyytää sinut tarkistamaan nuolen osuma-arvon. Miten toimit? 



 
1. Tarkistan nuolen silmämääräisesti. 
2. Katson suurennuslasilla onko nuoli rajassa kiinni molemmilta sivuilta (tangentin 
suunnista) 
3. Katson nuolta ja taulua nokin takaa, jos raja on siirtynyt. 
4. Kerron osuma-arvon kuuluvasti. 
Judges’ Guidebook 
 
6. Ampuja ampuu osumat 10-9-9-8-7-6. Yksi nuoli on ammuttu yliajalla. Miten osumat 
merkitään tuloskorttiin? 
 
Yliajalla ammuttu osuma poistetaan yliviivauksella, jonka tekee tuomari: 
M10 9 9 8 7 6 - 4939 
Judges’ Guidebook 
 
7. Taljan yksilöottelussa ulkona tulee tasatilanne pistein 144-144. Miten tasatilanne 
ratkaistaan? 
 
Uusintanuoli toki aina kun ottelu päättyy tasan. 
 
WA Book 3 14.5.2 
 
8. Tasatilanteeseen päättynyt taljajousiottelu on uusittu ja nuolten arvot ovat X 
molemmille. Toinen nuolista on havaittavasti keskemmällä ampujan A eduksi. Miten 
edetään? 
 
Uusinta jatkuu! 
UUSI SÄÄNTÖ! Ulkona tauluammunnassa ensimmäinen uusintanuoli on tasan, kun osumat 
ovat: 
- Taljassa X-X 
- Tähtäin, vaihto ja pitkäjousi: 10-10 
Tämän jälkeen toiset uusintanuolet mitataan aina, kuten ennenkin. Samaten ensimmäisellä 
nuolella mitataan jo, mikäli osumat ovat esim. ysit! 
Tämä on siis voimassa vain ulkona. Sääntö on tullut käyttöön 1.4.2018 
WA Book 3 14.5.2.2 
 
9. Tähtäinjoukkueet A ja B ampuvat sarjat 55-55 56-54 47-50 54-53. Mikä on tulos ja 
kumpi joukkue voittaa? 
 
A voittaa 5-3. 
Tähtäinottelut ratkaistaan aina seteillä. Lisäksi joukkueottelussa 5 pistettä riittää voittoon. 
WA Book 3 14.1.5 
 
10. Annat joukkueelle keltaisen kortin vaihtovirheestä. Joukkueen ampuja ei poistu 
ammuntaviivalta vaan ampuu nuolen. Mitä teet? 
 



Punainen kortti ja paras osuma joukkueen sarjasta pois. 
 
WA Book 3 15.3.2 
 
11. Sisäammunnassa tähtäinjousiluokassa ampuja A:lla on seuraavat osumat: spotti1: 
10 - spotti 2: 9, 8 - spotti 3: 10. Mikä on sarjan tulos ja miten se merkitään korttiin? 
 
Tässä on kyseessä spottivirhe, jonka lisäksi sarjassa on 4 nuolta. 
- Käsitellään spotit ensin, kakkosspotissa on kaksi nuolta, 9 ja 8. Näistä korkeampi 
tulkitaan missiksi eli 8 ja M. 
- Kootaan sarja kun spotit on käsitelty: 10,10,8,M. 
- Näistä sarjan pituuden ollessa 3 nuolta, kirjataan kolme alinta osumaa. 
10,8,M = 18 
 
WA Book 3 15.2.10 15.2.6 ja Judges’ Guidebook 
 
12. Sisäammunnassa tähtäinjousiluokassa ampuja B:lla on seuraavat osumat: spotti1: 
8, 7 - spotti 2: ei nuolta - spotti 3: 9. Mikä on sarjan tulos ja miten se merkitään 
korttiin? 
 
Samoin kuin edellä: 
- Spotit ensin, ykkösessä on kaksi nuolta 8 ja 7 -> 7,M 
- Sarja kootaan 9,7,M. Muita virheitä ei ole joten korttiin: 9,7,M. 
Tyhjä spotti ei siis automaattisesti ole missi, sarjassa on edelleen kolme nuolta, ei neljää 
siksi että yksi nuoli meni väärään spottiin! 
 
WA Book 3 15.2.10 ja Judges’ Guidebook 
 
13. Ulkoammunnassa pudotusottelun uusintanuolella ampuja A ampuu osuman 
paperin laitaan, pistealueen ulkopuolelle ja ampuja B hieman ohi taustasta nurmeen. 
Miten tilanne ratkaistaan? 
 
Kaksi hutia on tasatilanne uusintanuolilla, eli ei mittailla vaan uusinta jatkuu. 
WA Book 3 14.5.2.2 
 
14. Miten reagoisit tilanteeseen, jossa kilpailu järjestetään urheilukentällä, jonka aidan 
takaa taustojen takana näkyy asuntoja lähellä kenttää. Takaturva-alue on 60 metriä 
pitkä ja päättyy 2m korkeaan aukottomaan puuaitaan. 
Tervetuloa nuorten PM-kilpailuun Kemiin: 
 



 
 
Takaturva-alue on tosiaan sääntöjen mukainen, ja verkkoakin laitetaan kovaa vauhtia 
paikalleen. Kilpailu voidaan järjestää, mutta on ehdottoman tärkeää kiinnittää normaalia 
tiukemmin huomiota ampujien tekniikkaan. Ampujan kädessä varsinkin taljoissa noin 5 cm 
nosto yli taulun testaa verkkoa (joka tuulesta pinkeänä päästää nuolen läpi!) ja pari senttiä 
lisää ylittää verkon. On todella tärkeää että näissä tilanteissa tehdään turvallisuuden eteen 
kaikki mitä voidaan, ja siitä tiedotetaan myös ampujia. 
Judges’ Guidebook 
 
15. Mitkä seuraavista ovat sallittuja välineitä? 
• Taljajousessa 5,2 cm taakse vedetty hylly. Sallittu. 
• Vaistojousessa kumivaimennin jossa on paino, joka läpäisee renkaan. Kielletty, 
vaimennus vaistossa. 
• Vaistojousessa V-bar jossa kolme painoa, jousi läpäisee renkaan. Kielletty, jakopala 
vaistossa 
• Ohut, pehmeä nahkapala pitkäjousen hyllyn pystysuoralla osalla, joka nousee 9 mm 
nuolen yläpuolelle. Sallittu, nahka saa tulla 10mm nuolen yläpuolelle max. 
• Vesivaaka tähtäinjousessa. Kielletty, mikä tahansa vaateriapulaite tähtäimessä. 
• 100 paunainen pitkäjousi. Sallittu, 60 paunan raja on voimassa vain taljalle. 
• Yli 160 senttinen pitkäjousi, joka on purettavissa kahteen osaan kahvan kohdalta. 
Sallittu, pitkäjousikin saa olla kaksiosainen, katko nimenomaan kahvan aluella. 
• Vaistojouseen nuolihyllyn alapuolelle kiinnitetty klikkeri. Kielletty, vetopituuden 
ilmaisimet vaistossa. 
WA Book 3 kappale 11 ja Book 4 kappale 22. 
 
16. Miten käsitellään tilanne, jossa herää epäily, että ampujan käyttämä tekniikka ei ole 
turvallisuuden kannalta hyväksyttävä? Kisakentällä on normaali sääntöjen mukainen 
takaturva-alue. 
 



Useampi tuomari seuraa tilannetta, ja jos ampujan tekniikka on toistuvasti vaarallinen, häntä 
voidaan varoittaa. Ei ole oikein jakaa varoituksia suoraan. 
 
Judges’ Guidebook 
 
 
Maasto-osuus 
1. Miltä paalulta ampuvat maastoradalla arvioitavilla etäisyyksillä yleinen vaisto ja 
naisten vaisto? 
 
Oikea vastaus: Sininen 
S.3.5.6.1 Maastoammunta, kilpailuluokkien paalut. Tässä kohtaa ei mitään sen ihmeempää 
ollutkaan. 
 
2. Valitse oikea nuolten määrä ja ammunta-aika 3D-kilpailun alkukilpailulle. 
 
Oikea vastaus: 120 sek ja 2 nuolta. 
UUSI SÄÄNTÖ! 1.4.2018 alkaen tässä on WA:n puolelta sääntömuutos. Nuolten määrä on 
siis sama kuin ennen, mutta aikaa saa nyt käyttää kaksi minuuttia. 
WA Book 4, 24.8. 
 
3. Maastoammuntakilpailun karsintavaiheessa sinua pyydetään tulkitsemaan 
osuma-arvo. Miten toimit? 
 
Oikea vastaus: vanhaan tuttuun tapaan ampujien tulee äänestää ja tasatilanteessa ampujan 
etu voittaa, eli saadaan ylempi arvo. 
WA Book 4 29.1 
 
4. Kisajärjestäjä haluaa järjestää MM-kisan mukaiset pudotukset maastoon. Kuinka 
monta ampujaa pääsee jatkoon kustakin luokasta? 
 
UUSI SÄÄNTÖ 
Oikea vastaus: Maastoammuntaan tuli 1.4.2018 alkaen käyttöön ns. pool shoot-up eli 
ryhmäpudotusformaatti. 2 parasta jatkoon ja tämän jälkeen 5 kappaletta 4 ampujan ryhmiä. 
Yhteensä siis 22 kilpailijaa jatkoon. Tämä on käytössä sekä maasto- että 3D-kilpailuissa. 
WA Book 2 4.5.3.3 ja 4.5.6.2 
 
5. Miten 3D-kisoissa jaotellaan 3D-taulut ja niiden etäisyydet? 
 
Oikea vastaus: Ryhmitystä ei käytetä, ammuntamatkat tulee olla min-max välillä luokkien 
mukaan ja lisäksi suhteessa 3D-taulun kokoon. 
1.4.2018 alkaen ryhmityksiä 3D-tauluissa ei enää käytetä ollenkaan. Ammuntaetäisyyksiä 
määrää edelleen paalujen minimi ja maksimi, sekä puhdas terve järki; ammuntamatkan tulee 
olla suhteessa eläimen kokoon. 
WA Book 2 9.1.1.4 ja 9.1.1.7 
 



6. Mikä on peep-eliminator? Missä sitä saa käyttää? 
 
Peep-eliminator on peep- eli jännetähtäimen korvaamiseen tarkoitettu laite, kuten sen 
nimestäkin voi päätellä. Säännöissä se esiintyy laajemmalla termillä peep eliminator device. 
Kyseessä on siis taljajousen takatähtäin. Sitä saa käyttää vain annetuilla matkoilla (sisältää 
siis myös tauluammunnan). Tämä pitää myös muistaa katsoa radan tasolla, tälläistä 
välinettä ei saa viedä radalle, jolla on yksikin arvioitava rasti. 
Näitäkin saattaa hyvin tulla vastaan, kun SJAL:n kisoihin tulee enenevissä määrin 
metsästysampujia. 
 

 
WA Book 4 22.2.3.3 ja Book 2 11.2.5 
 
7. Kisan aikana käy ilmi, että yksi 55 m rasteista on 1,2 metriä liian pitkä. Paaluun on 
merkitty 55 metriä (56,2 m). Sininen paalu on oikein. Useita ryhmiä on ampunut rastin. 
Miten tilanteessa menetellään? 
 
Terveisiä Slovenian Maasto-EM kisoista 2017. Toleranssi maastossa on +/- 1 metri, eli tässä 
on paalun merkintä toleranssin ulkopuolella. Tässä tilanteessa parasta on poistaa rasti 
tuloksista, mutta antaa kaikkien ampua se normaalisti. Tätä juuri haetaan sääntöjen 
mainitsemalla rastin hylkäämisellä; se ei tarkoita ammunnan keskeyttämistä, joka tulee 
kysymykseen jos rasti on selvästi vaarallinen eikä sille voida tehdä mitään. Periaatteessa 
matka on sama kaikille, mutta toisena aloittavat parit ja jäljempänä tulevat ryhmät voivat 
nähdä, että rastilla osutaan ylös, jolloin on mahdollista että heille syntyy etu. 
Tasapuolisuuden ja myös vastaprotestien takia on parasta, että rastilta on tulokset 
saatavissa. Rastin ohittavilla ampujilla olisi lievää etua muihin nähden. 
Varmistakaa siis maastokisoissa, ja taulukisoissa myös, että etäisyysmittaus on luotettava! 



WA Book 4, 29.1.3 on sovellettavissa tähän. Toleranssit ja paalun merkkaus pykälässä Book 
2 8.1.1.7 
 
8. Sama tilanne kuin edellä, mutta nyt rastin pituus huomataan ennen kuin rastilla on 
ammuttu yhtään. Merkitse sääntöjen mukaiset tavat ratkaista tilanne. 
 
Selkein ensin, paalua voidaan tottakai siirtää. Lisäksi kuten edellä 8.1.1.7 antaa 
mahdollisuuden merkitä todellinen 56 metriä paaluun. Rastia ei pidä missään nimessä jättää 
ampumatta jo ennen kilpailua, vaan se korjataan sääntöjen mukaiseksi. 


