
 

 

Keuruun jousen SJALin 3-D SM-kisa  
 16.7 

 
Paikka: Keurusselän Liikuntapuisto, os. Keurusseläntie 14, Keuruu. 
 

Lauantai: 2 nuolta samalta paalulta, 24 kpl 3-D rastia. Kilpailu on 3D-MM 2022 karsintakilpailu. Kaikille avoin. 
Luokat: Tähtäin, talja, vaisto, pitkäjousi, perinnejousi (=ent. instinctive). Naisten ja miesten luokat erikseen. 
3-D Cupin SJALin osakilpailu. 
 
Sunnuntai: 2 nuolen kisa, 28 rastia, kahdelta eri paalulta. FFAAn matkat. Ammuntaluokat N/M: talja/tähtäin, 
vastakaari, longbow/historicalbow, instinctive. Pidätämme oikeuden yhdistellä luokkia. 
 
Lauantaina karsintakisaan osallistujilta sekä SJALin ampujilta vaaditaan lisenssi. 
Molempiin kisoihin voi osallistua kaikkien seurojen jäsenet, mutta on huolehdittava, että vakuutus on kunnossa. 

 
Lauantai:  SM kisamaksu 45 €  

  

 Pelkkä Cup kisamaksu 30 € 

 

Sunnuntai: 30 €/ alle 16-vuotiaat 25 € 

Molemmat päivät: 70 €  (pelkkä 3D Cup ja sunnuntain 60 €) 

 
Ilmoittautumiset:  
13.7.2022 mennessä kotisivuillamme Kilpailut - KEURUUN JOUSI RY, maksu Keuruun jousen tilille  
FI27 4762 0010 0284 96. HUOM! Kisamaksut palautetaan, mikäli joudut perumaan (esim.  sairastumisen takia) 
 
Lauantai ja sunnuntai 
 
9.00  9.00 Rekisteröityminen, lämmittelyammunta, välinetarkastus 
10.30 9.30 Kilpailuinfo ja sen jälkeen siirtyminen aloitusrasteille 
11.00 10.00 Kilpailu alkaa 
17.00   Kisakorttien palautus 
17.30  Palkintojen jako 
 

Paikan päällä on lämminruoka leipä, kahvi. Hinta 8 €/päivä/ateria. Paikan päällä buffet, kahvi kuuluu 
osallistumismaksuun. Maksa ruoka samalla kun maksat ilmoittautumismaksun. Lauantaina myös 
saunomismahdollisuus. 

Maasto on mäkinen ja paikoin kivikkoinen, kunnon kengät! 

 

 

 

 



 

 

    Kolmen liiton 

     3D-Cup 2022   

Kolmella jousiampujaliitolla on yhteinen 

3D-Cup-kilpailu kesällä 2022 koostuen 

liittojen 3D SM-kilpailuista sekä finaalikilpailusta. 
 

Osakilpailussa olet isäntäliiton mukaisessa sarjassa, mutta 3D-Cup-sarjat ovat liittojen rajat 
ylittävä  ollen samat koko 3D-Cupin ajan.  
Osallistuminen 3D-Cup-kilpailuun ei tuo lisämaksua, kilpailujen osanottomaksut 
kilpailukutsuissa.  Jokaiseen osakilpailuun ilmoittaudutaan ko. kilpailunjärjestäjän kilpailukutsun 
mukaisesti.  

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

esim.: 3D-Cup-kisa/ Janne Jousi/ Barebow/ kilpasarja/ SJAL jäsen   
3D-Cup-kisa/Niko Nuoli/Talja/metsäsarja/ 
SJMLjäsen  

 

Kilpailujen päivät ja paikkakunnat :  

● Sunnuntai 29.5. Aura (SJML/VSJM 3D-SM)  
● Sunnuntai 12.6. Ounasvaara/Rovaniemi (FFAA/LJ 3D-SM)  
● Lauantai 16.7. Keuruu/ (SJAL/KJ 3D-SM) 
● Lauantai 6.8 Helsinki (WT/Alkukilpailu + Cup -Finaalit) 

 

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

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

 

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

 
 
 eva@jousiampujainliitto.fi  

                @archery3dcup   https://www.sjal.fi/etsijaloyda/kilpailutoiminta/3d-
cup/ 



 

 

             Liite: 
Aselajit ja luokat 3D-Cupissa 
Yleistä: Metsäsarjan kilpailijat ampuvat leikkurirastit/liikkuvat/bluntit (SJML + 
Finaalikisat) 
 

Tähtäimelliset jouset: 
Yleiset tunnusmerkit 

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

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

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

 

Barebow -tyyppiset jouset: 
Yleiset tunnusmerkit 

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

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

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

 

Vaistojouset: 
Yleiset tunnusmerkit: 

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

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

Kilpasarjan tunnusmerkit 



 

 

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

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

 


