
 
 
 
 
 

Riihi-Jouset ry järjestää 
 

SJAL 3D-SM 2021 -kilpailut 
(SJAL:n Punaisilta ja Sinisiltä paaluilta ampuvat kilpailuluokat) 

 

Kilpailu on samalla SJAL/FFAA/SJML 
3D Cup 2021, ensimmäinen osakilpailu 

(Kilpailuluokat ja aselajit kutsun lopussa) 
 

Lauantai  12.06.2021 
 

Paikka:  Riuttan ulkoilualue  -  Rinnetie 29,  Riihimäki 
 

Aikataulu: 
Lämmittelyammunta ja välinetarkastus klo 09:30 – 10:30 
Kilpailun avaus ja rasteille siirtyminen klo 10:35 – 11:00 

Kilpailu alkaa klo 11:00 
 

Ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostilla: 
sihteeri@riihi-jouset.fi  (varalla puh: 0400 209 759) 

SJAL 3D-SM:  Nimi – Lisenssinumero - Seura – Kilpailuluokka 
3D-Cup:  Nimi – Aselaji – Sarja – Liitto (SJAL/FFAA/SJML) 

 
Viimeistään keskiviikkona 09.06.2021 klo 18:00 

 
Osallistumismaksu: 

SJAL 3D-SM tai molemmat kilpailut: Aikuiset 50 €  -  Juniorit 35 € 
Vain 3D-Cup: 30 € 

 
Maksu ennakkoon tilille: 

Nordea  FI64 2070 1800 0176 09 
Maksuun viitteeksi:  Nimi - Seura – Kilpailu/Kilpailut 

(Kuitti varmuudeksi mukaan kilpailupaikalle) 
 

HUOM! 
3D-SM-kilpailuun osallistuvien edellytetään noudattavan SJAL:n sääntöjä myös 

pukeutumisen osalta; kts. säännöt koskien ”camo”-väritystä vaatteissa ja 
varusteissa. Ne, jotka osallistuvat vain 3D-Cup-kilpailuun, voivat pukeutua 

vapaammin. 
 

Kilpailujen aikana noudatamme viranomaisten koronaohjeistuksia. 
  



Kolmen liiton  
3D-Cup 2021 

Kolmella jousiampujaliitolla on yhteinen 
3D-Cup-kilpailu kesällä 2021 koostuen 
liittojen 3D SM-kilpailuista sekä finaalikilpailusta. 

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

Osallistuminen 3D-Cup-kilpailuun ei tuo lisämaksua ko. liiton SM-kilpailun 
osallistumismaksuun. Kilpailujen osanottomaksut kilpailukutsuissa. Jokaiseen 
osakilpailuun ilmoittaudutaan ko. kilpailunjärjestäjän kilpailukutsun mukaisesti. 

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

Esim. 3D-Cup-kisa/ Janne Jousi/ Barebow/ kilpasarja/ SJAL jäsen 
3D-Cup-kisa/ Niko Nuoli/ Talja/ metsäsarja/ SJML jäsen 

Kilpailujen päivät ja paikkakunnat: 

● Lauantai   12.06. Riihimäki (SJAL/ RiJo 3D-SM) 
● Sunnuntai 20.06. Lemu/ Turku (FFAA/ VSJM 3D-SM) 
● Sunnuntai 01.08. Oulunsalo/ Oulu (SJML/ OSJM 3D-SM) 
● Sunnuntai 15.08. Keuruu (Keuruun Jousi/Alkukilpailu + Cup -Finaalit) 

 
3D-Cup-kilpailun unisex-sarjat , jossa jokaisessa erikseen Kilpasarja ja Metsäsarja (kts. Liite): 

● Talja (myös tähtäinjouset) 
● Barebow (jännekiipeilyä/ stabeja/ painoja…) 
● Vaistojouset (instinct/ longbow/ kiinteä ote...) 

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

 
Lisätietoa: 

   maastojousiammunta@jousiampujainliitto.fi 
       
                 @archery3dcup 
       
                  https://www.sjal.fi/maasto-3d/3d-cup/ 

  



 

Liite: 

Aselajit ja luokat 3D-Cupissa 

Yleistä: 
 Metsäsarjan kilpailijat ampuvat leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + Keuruun Jousi -kisat) 

Tähtäimelliset jouset: 

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

 Kilpasarjan yleiset tunnusmerkit (SJAL Yleinen Talja, FFAA FU-sarja, SJML Open Talja) 
o Yksipinninen/täpläinen tähtäin jossa saa olla linssi 
o Stabit, voi olla useita, vapaa pituus 

 Metsäsarjan tunnusmerkit (SJAL Avoin Talja, FFAA BU-sarja, SJML Tähtäin) 
o Tähtäimessä ei ole suurentavaa linssiä (esim. punapistetähtäin sallittu) 
o Stabien maksimipituus 400mm 
o Ei paunarajaa, nk. No-peep eli retina on sallittu 
o Tähtäin saa olla 1- tai monipiikkinen, valaiseminen sallittu. 
o Metsäsarjan kisoissa ammutaan leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + KJ -kisat) 

Barebow -tyyppiset jouset: 

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

 Kilpasarjan tunnusmerkit (SJAL Vaistojousi eli Barebow) 
o WA Barebow -tyyppinen vaistojousi 
o Painotus sallittu, jousen pitää mahtua 12,2cm renkaasta läpi 

 Metsäsarjan tunnusmerkit (SJAL Open Vaisto) 
o Kuten edellä mutta lisäksi sallittu alla olevat... 
o Saa olla vakaajat, max 400mm pitkät 
o Metsäsarjan kisoissa ammutaan leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + KJ -kisat) 

Vaistojouset: 

 Yleiset tunnusmerkit: 
o Jousessa ei ole ulkoisia vakaajia tai painoja näkyvissä 
o Kiinteä ote jänteestä (välimerenote, kolme sormea alla, peukalolaukaisu), ote ei muutu 

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

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

 Metsäsarjan tunnusmerkit 
o Ei erityisiä tunnusmerkkejä, kaikki nuolityypit sallittu, jousi voi olla LB tai vastakaari 
o Metsäsarjan kisoissa ammutaan leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + KJ -kisat) 

 


