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Suomen Maastojousiampujainliitto (FFAA) on International Field Archery Association:in
(IFAA) jäsen, ja kilpailutoiminnassamme noudatamme IFAA:n kilpailusääntöjä. FFAA:n
hallituksella on oikeus tarkentaa näitä sääntöjä tarpeen tullen.
HALLINNOLLISET EDUSTUSSÄÄNNÖT
Suomen Maastojousiampujain liiton (jäljempänä FFAA):n jäsenyhdistyksiin kuuluvilla
rekisteröidyillä jäsenillä on oikeus osallistua FFAA:n Suomenmestaruuskilpailuihin ja
IFAA:n kansainvälisiin jousiammuntakilpailuihin.
IFAA:n kansainvälisiin arvokilpailuihin on jokaisella FFAA:n jäsenellä vapaa
osanottooikeus, kulloisenkin kilpailun kutsun mukaisesti. FFAA ei suorita ampujien
karsintaa, mutta kilpailun järjestäjä saattaa rajoittaa osanottajien määrää kutsussaan.
Kaikilla FFAA:n Suomenmestaruuskilpailuihin ja IFAA:n kansainvälisiin kilpailuihin
osallistuvilla ampujilla tulee olla voimassaoleva FFAA:n myöntämä kilpailulisenssi tai
yhteistoimintaliittojen, esim. FFAA/SJAL, yhteinen kilpailulisenssi, ns. superlisenssi.
Suomessa asuva ulkomaan kansalainen voi osallistua FFAA:n Suomen
mestaruuskilpailuihin, mikäli hän on asunut yli vuoden Suomessa ennen kilpailua, ja hän
kuuluu rekisteröitynä jäsenenä johonkin FFAA:n jäsenyhdistykseen, ja hänellä on
voimassaoleva FFAA:n myöntämä kilpailulisenssi tai superlisenssi. Yli vuoden kestänyt
pysyvä asuminen Suomessa on tarvittaessa pystyttävä todistamaan.
FFAA:n kilpailulisenssin antama vakuutussuoja on voimassa lisenssivakuutusehtojen
määrittelemissä jousiammuntakilpailuissa ja jousiammuntatoiminnassa. (Voimassa olevat
vakuutusehdot löytyvät FFAA:n internetsivuilta kohdasta JÄSENASIAT, LISENSSI /
Lisenssivakuutuksen tuoteseloste).
FFAA voi halutessaan määrätä kilpailujen osallistumismaksujen ylärajan.
KILPAILIJAKOHTAISET EDUSTUSSÄÄNNÖT
Kilpailijoiden tulee kunnioittaa reilun pelin ja väkivallattomuuden periaatteita ja käyttäytyä
niiden mukaisesti urheilualueella.

Kilpailijan, joka osallistuu IFAA:n Maailmanmestaruus- ja/tai Euroopan
mestaruuskilpailuihin, ja niiden yhteydessä järjestettäviin avajais-, edustus-,
palkintojenjako- ja päättäjäistapahtumiin, on käytettävä em. tilaisuuksissa jäsenliiton,
FFAA, edustuspaitaa.
Edustuspaita on ostettavissa FFAA:n tuotetoimituksen kautta.

Kilpailijoiden tulee pidättäytyä käyttämästä aineita tai menetelmiä joita IFAA, WA, KOK tai
WADA ei ole hyväksynyt, ja noudattaa kaikin tavoin WA:n ja OK:n lääketieteellisiä
määräyksiä.
World Archery:n (WA) kielletyt aineet löytyvät mm. Suomen Antidopingtoimikunnan
sivustolta. Kilpailuissa kiellettyjä aineita ovat mm. alkoholi ja betasalpaajat.
Betasalpaajat on kielletty Antidoping säännöissä, mutta niihin on jousiampujalla sekä
kilpailuissa että harjoittelukaudelle mahdollista saada poikkeuslupa mikäli lääketieteellinen
syy niiden käyttämiseen on olemassa.
Jos kilpailija tai kilpailuihin valmistautuva jousiampuja tarvitsee beetasalpaajia, on hänen
ennen osallistumistaan sellaiseen kansalliseen tai kansainväliseen kilpailuun jossa hän voi
joutua testatuksi varmistettava että kaikki tarvittavat paperit ovat kunnossa. SJAL:in ja
WA:n järjestämissä kilpailuissa pelkkä resepti ei riitä vaan betasalpaajien käytölle pitää
hakea erivapautta Therapeuric Use Exemptions (TUE) lomakkeella, joka löytyy Suomen
Antidoping toimikunnan sivustolta (http://www.antidoping.fi/). Samalta sivustolta löytyy
myös lista kaikista Suomessa myytävistä lääkkeistä ja sekä tieto siitä onko niiden käyttö
rajoitettu kilpailun tai harjoituskauden aikana.
Kilpailija saa esiintyä mainoksissa tai sallia kuvaansa, nimeään tai urheilusuoritustaan
käytettävän mainostarkoituksiin ja vastaanottaa palkintoja ja/tai rahaa rajoituksetta.
LÄÄKETIETEELLISET MÄÄRÄYKSET
Osallistuessaan tai valmistautuessaan IFAA:n tai FFAA:n myöntämään, valvomaan ja
johtamaan kilpailuun tai tapahtumaan, sekä kansainväliseen-, että
Suomenmestaruuskilpailuun, tulee kilpailijan suostua asianmukaisesti valtuutettuun
dopingvalvontaan tai muuhun lääketieteelliseen testiin, josta IFAA päättää.
SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT (SM)
Suomenmestaruuskilpailut (jäljempänä SM) järjestetään FFAA:n tai tämän valtuuttaman
järjestäjän toimesta sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. SM-kilpailujen
järjestämisoikeutta haetaan kirjallisesti FFAA:lta.

FFAA määrää ajan, johon mennessä em. hakemus on kulloinkin jätettävä. Hakemukseen
on liitettävä kilpailupaikkaselvitys josta tulee ilmetä:
-

käytettävissä oleva tila-, tai maasto kuvaus,

-

taustojen lukumäärä,

-

kilpailujen järjestämissuunnitelma, -

aikataulu ja järjestämisohjelma.

Mikäli hakijoita on useampia, myöntää FFAA kilpailut harkintansa mukaan.
SM kilpailulle myönnetty järjestämisoikeus on järjestäjää sitova, niin että kilpailun
järjestämistä ei saa peruttaa ilman FFAA:n hallituksen lupaa.
KILPAILUKUTSU
Suomenmestaruuskilpailut järjestävän FFAA:n jäsenseuran on toimitettava kilpailukutsu
FFAA:n internetsivuille, FFAA:n hallituksen kilpailutoimintavastaavalle sähköpostitse,
viimeistään 4 viikkoa ennen kilpailuja.
Kilpailukutsussa tulee ilmetä:
-

järjestäjän nimi

-

kilpailuaika ja – paikka

-

kilpailumuoto

-

ilmoittautumisaika ja – osoite

-

osallistumismaksut

-

kilpailuohjelma ja aikataulu

-

kilpailuluokat, ja jos senioriluokka, yli 65v, on mukana kilpailuissa niin siitä maininta
erikseen
välinetarkastus

-

vaadittavat lisenssit/vakuutukset (SM-kilpailuissa on aina oltava voimassa oleva
FFAA:n kilpailulisenssi tai superlisenssi)

-

tuloskorttien palautusaika

-

poikkeusaikataulut tai poikkeusjärjestelyt (esim. jos kilpailu ammutaan porrastetusti
tai jos aloitusaika on porrastettu ammuntaluokittain tms.)

-

muut asiat esim. sääolosuhteisiin liittyvät huomioitavat asiat, ja onko
kilpailupaikalla tarjolla virvoike/evästarjoilua ja onko tarjoilut järjestäjän
kustantamaa vai maksullista jne.

Suomenmestaruuskilpailun (SM-kilpailun) järjestäjän on tarkastettava kaikkien kilpailuun
ilmoittautuneiden ja osallistuvien kilpailijoiden lisenssien voimassaolo.
Suomenmestaruuskilpailujen tulosluettelot on lähetettävä FFAA:lle viimeistään neljän
päivän kuluttua viimeisestä kilpailupäivästä.
Suomenmestaruuskilpailun järjestävä seura voi omalla vastuullaan hyväksyä kilpailuun
mukaan kilpailun ulkopuolisia osallistujia. Kilpailun järjestäjän on merkittävä kilpailun
osallistujaluettelossa ja tulosluettelossa ulkopuolisen osallistujan kohdalle merkintä esim.
”kilpailun ulkopuolella” tai ”ei virallisesti osallistuva” tai ”no official involvement”.
Osallistuminen jousiammuntakilpailuihin tapahtuu kilpailijan omalla vastuulla.
KANSALLISET KILPAILUT
FFAA:n jäsenseurat voivat järjestää IFAA:n kilpailusääntöjen mukaisia kansallisia kilpailuja
omalla vastuullaan.
Jos kansallisen kilpailun järjestäjä haluaa järjestettävästä kilpailustaan ilmoituksen FFAA:n
ylläpitämään kilpailukalenteriin, tulee kilpailuilmoitus toimittaa FFAA:n hallituksen
kilpailutoimintavastaavalle sähköpostitse. Kansallisten kisojen kilpailukutsu on toimitettava
samojen kilpailukutsusääntöjen mukaan kun Suomenmestaruuskilpailujen kilpailukutsu.
KILPAILULUOKAT
SM-kilpailuissa noudatetaan IFAA:n ammuntaluokkia.
KILPAILULUOKAT, KANSALLINEN POIKEUSSÄÄNTÖ
FFAA:n Suomenmestaruuskilpailuissa voidaan poikkeussäännöllä senioriluokassa, +v65 luokka,
ampua juniori tai minijuniorien ammuntamatkoilta jos kilpailun järjestäjä ja senioriluokan ampujat
yhteisellä sopimuksella näin päättävät. Kilpailun järjestäjän on merkittävä tulosluetteloon
poikkeussääntömerkinnällä miltä poikkeussäännön sallimalta matkalta tulos on ammuttu, jos
poikkeussäännön sallimilta matkoilta senioriluokassa ammutaan. Senioriluokan ampujien junioritai minijunioriammuntamatkoilta ammutuista tuloksista ei merkitä Suomenennätystuloksia.

SUOMEN ENNÄTYKSET
FFAA pitää kirjaa Suomenennätyksistä IFAA:n ammuntaluokkien mukaisesti.

Sisäammunnassa, 120 nuolen SM-kilpailussa, 20 jaardin 60 nuolen Suomenennätykseksi
hyväksytään myös ensimmäinen tai toinen 60 nuolen sarja.
Kaikkikissa FFAA:n jäsenseurojen järjestämissä kansallisissa kilpailuissa IFAA:n
jousiammuntakilpailusäännöillä ammutut kilpailujen ennätystulokset ovat
Suomenennätyskelpoisia.
Ennätys on ammuttava kilpailuissa siinä sarjassa, mihin ennätys rekisteröidään.
Maailman- ja Euroopan ennätyksien hyväksymistavasta päättää erikseen IFAA. ME ja EE
tuloksia ei tällä hetkellä voi ampua kuin MM tai EM kilpailuissa.
SUOMEN MESTARUUSMITALIT
SM- mitalit on tilattava liitolta hyvissä ajoin ennen kilpailuja.
SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN SEURAUKSET
Alla on listattu kilpailijoita koskevat rangaistukset ja/tai sanktiot kun sääntöjä on rikottu tai
ehtoja ei täytetä, sisältäen seuraamukset kilpailijoilla tai virkailijoilla ko. tapauksissa.
Kilpailijaa, joka jatkuvasti toimii epäurheilijamaisesti tai loukkaavasti muita kilpailijoita,
toimitsijoita tai FFAA:ta kohtaan, voidaan rangaista kurinpitomääräysten mukaisesti.
Kilpailijaa, joka toimii FFAA:n etujen vastaisesti, voidaan rangaista kurinpitomääräysten
mukaisesti.
Kilpailija, joka todetaan kilpailleen sarjassa ja jonka vaatimuksia hän ei täytä, suljetaan
kilpailusta ja hän menettää saavuttamansa sijoituksen ja tulokset.
Kilpailija, joka todetaan syyllistyneen Dopingsääntö-rikkomukseen, alistuu seuraaville
pakotteille:
Kilpailija, joka on kilpailukiellossa Doping-rikkomuksen takia, ei saa osallistua mihinkään
FFAA:n tai IFAA:n jäsenliiton järjestämään kilpailutapahtumaan kilpailukieltonsa aikana.
Kilpailijan, jonka todetaan käyttäneen sääntöjenvastaisia välineitä, tulos voidaan mitätöidä
Kilpailija, joka todistettavasti on rikkonut sääntöjä tahallaan, voidaan kieltää osallistumasta
kilpailuun ja hän menettää saavuttamansa sijoituksen ja tulokset.

FFAA:n hallitus käsittelee ja päättää kaikki sääntörikkomukset ja niiden seuraamukset.
Kurinpitomääräykset
Rangaistukset Liiton sääntörikkomustapauksissa:
- Varoitus
- Sakkoa 50 – 500 euroa
- Määräaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto, 3 kk – elinikäinen
- Erottaminen Liiton jäsenyydestä
1. Henkilö
2. Yhdistys*
* Erottaminen Liiton jäsenyydestä voi ulottua koskettamaan myös jäsenyhdistystä,
mikäli se ei ole saattanut voimaan henkilöjäseneensä alun perin kohdistunutta
erottamista.
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