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FFAA:N KILPAILUIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT
1. Kilpailujen järjestämisen perusperiaate
Suomen Maastojousiampujain Liitto ry:n, FFAA:n jäsenyhdistyksille (seuroille) myönnetyissä
suomenmestaruus- ja kansallisissa suomenennätyskelpoisissa kilpailuissa on noudatettava
International Field Archery Association, IFAA:n kulloinkin voimassaolevia kilpailusääntöjä ja
määräyksiä.
FFAA voi määrätä kilpailujen osallistumismaksujen ylärajan.
FFAA:n hallitus nimeää IFAA:n kansainvälisiin kilpailuihin lähtevää joukkuetta varten
joukkueenjohtajan.
2. Kilpailunjärjestäjän vastuu IFAA-sääntöjen ja määräysten toteutumisesta
Kilpailun järjestävä seura on vastuussa siitä, että kilpailuissa käytettävät taustat, taulut, matkat, 3Deläimet jne. ovat IFAA-määritysten mukaisia ja -kelpoisia. FFAA:n hallitus selvittää täyttyvätkö
IFAA:n määritykset järjestelyissä, jos kilpailun järjestäjä hyvissä ajoin ennen kilpailua tätä pyytää.
Jos IFAA:n määritykset eivät järjestelyissä toteudu, kilpailun yhteydessä on tehtävä suullisesti
ilmoitus tästä järjestäjälle. Lisäksi asiasta on toimitettava kirjallinen valitus FFAA:n hallitukselle,
jonka velvollisuus on tutkia asia. Käsittelyä helpottaa, kun valitukseen liittää kuvan selityksineen.
Jos osoittautuu, että valitus on aiheellinen, FFAA:n hallitus mitätöi kilpailussa mahdollisesti
ammutut ennätykset.
3. FFAA:n suomenmestaruuskilpailut (SM)
❖ Järjestämisoikeuksien haku ja sitovuus
FFAA:n hallitus käynnistää vuosittain seuraavan vuoden sisähalli- ja maastokisojen
järjestämisoikeuksien haun ja ajan, johon mennessä kirjalliset hakemukset on jätettävä. Oikeus on
mahdollista myöntää FFAA:n jäsenseuralle ja/tai useammalle jäsenseuralle yhdessä. FFAA:n
hallitus päättää kilpailujen järjestämisluvista harkintansa mukaan. Hakemukseen on liitettävä
kilpailupaikkaselvitys, josta selviää:
-

käytettävissä oleva tila tai maastokuvaus
taustojen määrä tai käytettävät 3D-eläimet jne. sekä näiden IFAA-määräysten mukaisuus
kilpailujen järjestämissuunnitelma, josta selviävät myös turvajärjestelyt
kilpailuohjelma ja aikataulu.

Kilpailun järjestämisoikeus on järjestäjää sitova. Se on mahdollista peruuttaa vain FFAA:n
hallituksen luvalla.
❖ Suomenmestaruusmitalit
FFAA:n suomenmestaruuskilpailujen mitalien hankinnasta vastaa FFAA:n hallitus, joka myös
vahvistaa vuosittain niiden hinnan. Mitalit on tilattava liitolta hyvissä ajoin ennen kilpailuja.
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4. FFAA:n ennätyskelpoiset kansalliset kilpailut Suomessa
FFAA:n jäsenseurat voivat järjestää IFAA:n kilpailusääntöjen mukaisia kansallisia kilpailuja.
Tulokset ovat Suomessa ennätyskelpoisia, jos
-

kilpailuun osallistuminen on kaikille FFAA:n jäsenseurojen jäsenille avoin ja
kilpailujärjestelyt ovat IFAA:n sääntöjen ja määritysten mukaisia
FFAA:n hallitus on hyväksynyt ennätyskelpoisuuden vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailua
kilpailukutsu on esitetty FFAA:n sivustolla vähintään kaksi viikkoa ennen kansallista
kilpailua

Jos kansallisen kilpailun järjestäjä haluaa järjestettävästä kilpailustaan ilmoituksen FFAA:n
ylläpitämään kilpailukalenteriin, kilpailuilmoitus on toimitettava FFAA:n hallituksen puheenjohtajalle.
Kansallisten kisojen kilpailukutsu on toimitettava samojen kilpailukutsusääntöjen mukaan, kun
suomenmestaruuskilpailujen kilpailukutsu.
5. Kilpailukutsut ja tulosluettelot
❖ Kilpailukutsut
Suomenmestaruuskilpailut järjestävän FFAA:n jäsenseuran on toimitettava kilpailukutsu FFAA:n
internet-sivuille ja FFAA:n hallitukselle sähköpostitse, viimeistään 4 viikkoa ennen kilpailua.
Kilpailukutsussa on mainittava:
-

-

järjestäjän nimi, kilpailuaika ja -paikka sekä kilpailumuoto
ilmoittautumisaika ja -tapa
osallistumismaksut
kilpailuohjelma ja aikataulu
kilpailuluokat ja erikseen maininta siitä, onko mukana kilpailuissa senioriluokka
välinetarkastus kilpailupaikalla
FFAA:n kilpailulisenssin voimassaolo (FFAA:n kilpailulisenssi tai SJAL:n superlisenssi).
Osallistujan on annettava ilmoittautumisen yhteydessä tieto voimassaolevasta
kilpailulisenssistä järjestäjälle. Kilpailun järjestäjän on tarkastettava ennen kilpailua
lisenssien voimassaolo niiden ilmoittautuneiden osalta, jotka eivät tietoa ole
ilmoittautumisen yhteydessä antaneet.
tuloskorttien palautusaika tarpeen mukaan
poikkeusjärjestelyt ja/tai -aloitusajat (esimerkiksi, jos aloitusaika on porrastettu
ammuntaluokittain
muut asiat, esimerkiksi maastoa koskevat asiat
kilpailun aikaiset tarjoilut ja tieto, ovatko ne järjestäjän kustantamat vai maksulliset.

❖ Tulosluettelot
Suomenmestaruus- ja kansallisten ennätyskelpoisten kilpailujen tulosluettelot on lähetettävä
FFAA:lle viimeistään neljän päivän kuluttua viimeisestä kilpailupäivästä. Järjestäjän vastuulla on
merkitä tulosluetteloon uudet suomenennätykset.
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❖ Suomenennätykset
FFAA pitää kirjaa suomenennätyksistä IFAA:n ammuntaluokittain. Ennätys on ammuttava
kilpailuissa siinä sarjassa, mihin ennätys rekisteröidään.
Sisäammunnassa, 120 nuolen suomenmestaruuskilpailussa, 20 jaardin 60 nuolen
suomenennätykseksi hyväksytään myös ensimmäinen tai toinen 60 nuolen sarja.
Maailman- ja euroopanennätyksien hyväksymistavasta päättää IFAA. Tällä hetkellä näitä
ennätyksiä on mahdollista ampua vain maailman- tai euroopanmestaruuskilpailuissa.
❖ Ulkopuoliset osallistujat kilpailuissa
FFAA:n suomenmestaruus- tai ennätyskelpoisen kansallisen kilpailun järjestäjä voi omalla
vastuullaan hyväksyä mukaan kilpailun ulkopuolisia osallistujia. Seura vastaa näiden osallistujien
vakuutusten voimassaolosta. Kilpailun järjestäjän on merkittävä osallistuja- ja tulosluettelossa
ulkopuolisen osallistujan kohdalle merkintä ”kilpailun ulkopuolella” tai ”ei virallisesti osallistuva” tai
”no official involvement”.
❖ Kilpailuluokat
Suomenmestaruus- ja kansallisissa ennätyskelpoisissa kilpailuissa on noudatettava IFAA:n
määrittämiä ammuntaluokkia.
6. Kilpailijoita koskevat säännöt
❖ Oikeus osallistua kilpailuihin
FFAA:n jäsenseuran jäsenillä on oikeus osallistua FFAA:n alaisiin suomenmestaruus- ja
kansallisiin ennätyskelpoisiin kilpailuihin sekä IFAA:n alaisiin kansainvälisiin kilpailuihin ilman
FFAA:n karsintaa. IFAA:n alaisen kilpailun järjestäjällä on kuitenkin oikeus rajoittaa
osallistujamäärää kilpailukutsun mukaisesti.
Kilpailijalla on oltava voimassaoleva FFAA:n tai SJAL:n kautta hankittu FFAA:n kilpailijalisenssi.
Lisäksi jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava FFAA:n tai SJAL:n kautta hankitut Sporttiturvaja Vastuuvakuutus, joiden voimassaolosta vastaa FFAA:n jäsenseura, johon kilpailija kuuluu.
FFAA:n jäsenseurat vastaavat siitä, että kilpailijalla on voimassa tarvittavat vakuutukset. Tämän
kilpailija on velvollinen tarkistamaan seuraltaan ennen kilpailuun osallistumista.
Suomessa asuva ulkomaankansalainen, joka on FFAA:n jäsenseuran jäsen voi osallistua FFAA:n
suomenmestaruuskilpailuihin, mikäli hän on asunut yhtäjaksoisesti Suomessa vähintään vuoden
ennen kilpailua. Tämä hänen on tarvittaessa pystyttävä todistamaan
❖ Kilpailijaa koskevat säännöt
FFAA on sitoutunut eettisen urheilun edistämiseen ja tämä velvoite koskee myös jäsenseurojen
ampujia. Eettiseen toimintaan sisältyy antidopingtoiminnan lisäksi myös kilpailumanipulaation
torjuntaan, katsomoturvallisuuteen ja syrjinnän / häirinnän vastaiseen työhön liittyvät asiat.
Suomea edustavan kilpailijan, joka osallistuu IFAA:n maailmanmestaruus- ja/tai
euroopanmestaruuskilpailuihin tai vastaavaan on
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käytettävä FFAA:n edustuspaitaa kisojen yhteydessä järjestettävissä avajaisissa, edustusja palkintojenjakotilaisuuksissa. Kilpailija saa esiintyä edustuspaidassa myös itse
kilpailuissa ja päättäjäisissä.
osoitettava kisalajeittain IFAA:n alaisten kilpailujen kilpailijaa koskevien sääntöjen hallinta
luokittelukortin avulla IFAA:n sääntöjen mukaisesti. Merkinnät luokittelukorttiin kilpailija saa
osallistumalla FFAA:n jäsenseuran järjestämään IFAA:n säännöillä ammuttavaan kisaan.
Merkinnän kirjaa kilpailunjärjestäjä. Luokittelukortin merkintöjen hankkimisesta ja
esittämisestä kansainvälisen kisanjärjestäjälle vastaa kilpailija.

Kilpailija saa esiintyä mainoksissa tai sallia kuvaansa, nimeään tai urheilusuoritustaan käytettävän
mainostarkoituksiin ja vastaanottaa palkintoja ja/tai rahaa rajoituksetta. Kansainvälisissä kisoissa
käytettävissä FFAA:n edustuspaidoissa ja muissa materiaaleissa saa olla vain FFAA:n hallituksen
hyväksymien sponsoreiden mainoksia.
Osallistuessaan tai valmistautuessaan IFAA:n myöntämään kansainväliseen ja/tai FFAA:n alaiseen
suomenmestaruus- tai kansalliseen ennätyskelpoiseen kilpailuun, kilpailijan on suostuttava
asianmukaisesti valtuutettuun dopingvalvontaan tai muuhun lääketieteelliseen testiin, josta IFAA
päättää. Kilpailija sitoutuu noudattamaan Suomen Urheilun Eettinen Keskus, SUEK ry:n laatimaa
Suomen Antidoping -säännöstöä (https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/12/Suomenantidopingsa%CC%88a%CC%88nno%CC%88sto%CC%88.pdf), josta löytyvät myös kielletyt
aineet ja lääkkeet, jotka näitä sisältävät. Esimerkiksi kilpailuissa kiellettyjä aineita ovat mm.
alkoholi, rauhoittavat lääkkeet ja beetasalpaajat.
Jos jousiampuja käyttää lääketieteellisellä perusteella kiellettyjen aineiden listalla olevaa ainetta,
hänen on ennen FFAA:n alaiseen tai IFAA:n kansainväliseen kilpailuun osallistumistaan hankittava
riittävä todistus lääkkeen käytöstä. Suomessa riittää, kun esittää lääkereseptin Oma kanta sovelluksesta tai paperisena. Esimerkiksi beetasalpaajien käytölle on haettavissa erivapaus
Therapeuric Use Exemptions (TUE) -lomakkeella, joka löytyy Suomen Antidoping -toimikunnan
sivustolta.
7. Kansalliset poikkeussäännöt
❖ Senioriluokkaan kuuluvien valintaoikeus maastokisoissa
FFAA:n suomenmestaruuskilpailuissa ja kansallisissa kilpailuissa senioriluokassa ampuva voi
etukäteen ilmoittaa kilpailun järjestäjälle, ampuuko hän kierroksen minijuniorien vai virallisten
ammuntamatkojen mukaisesti. Kilpailun järjestäjän on merkittävä tulosluettelossa senioriluokassa
virallisen kierroksen ampuneet ensimmäiseksi ja tämän jälkeen minijunioreiden kierroksen
ampuneiden tulokset poikkeussääntömerkinnällä. Senioriluokassa vain virallisen kierroksen
ampuneiden tulokset ovat Suomessa ennätyskelpoisia.
❖ Traditional Horsebow, TH (Hevosjousi) -luokka
FFAA:n suomenmestaruuskilpailuissa voidaan poikkeussäännöllä ampua Traditional Horsebow,
TH-luokassa, jos kilpailun järjestäjä ja TH-luokan jousiampujat yhteisellä sopimuksella näin
päättävät. Traditional Horsebow -kilpailuluokan säännöt:
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Jousen pitää olla klassinen vastakaarihevosjousi, joka voi olla mistä tahansa materiaalista
valmistettu yksiosainen jousi
Jousessa ei saa olla ikkunaleikkausta tai nuolihyllyä
Nuoli on ammuttava kädeltä (peukalon tai etusormen päältä). Suojaksi kulumista vastaan
jousen keskiosaa vasten saa olla ohut levy nahkaa, huopaa, mattoa tai karvaa
Jousessa, nuolissa, jänteessä tai varusteissa ei saa olla tähtäämiseen käytettävissä olevia
tähtäimiä, merkkauksia tai merkkejä. Jos tällaisia merkkauksia on jousen keskiosassa tai
ylälavassa, selkämys on peitettävä koko pituudeltaan teipillä
Mitkään jouseen tehtävät lisäykset, joiden tarkoituksena on jousen vakaaminen,
tasaaminen, vetojäykkyyden vähentäminen, tähtääminen ja/tai vetopituuden
merkkaaminen, eivät ole sallittuja.
Jänteellä on sallittu vain yksi nokin paikka, joka voi olla merkittynä yhdellä tai kahdella
nokin paikan merkillä. Pallonokkien tai vastaavien yhteydessä on sallittu vain yksi nokin
paikan merkki.
Nuolien on keskenään oltava samanlaisia ja -näköisiä, Niiden on oltava yhdenmukaisia
pituudeltaan, sulitukseltaan ja kärjiltään. Nuolet voivat olla hiilikuitua, alumiinia tai puuta,
sulitettuja luonnonsulilla tai muovisulilla. Nuolessa ei saa olla merkkauksia, joita voi käyttää
apuna tähtäämisessä. Nokkien materiaali on vapaavalintainen ja minkä painoista kärkeä
tahansa voi käyttää. Myönnytyksiä tehdään kulumisen suhteen.
Jousen ampumisessa voi käyttää mitä tahansa sormiotetta, esimerkiksi peukkuveto,
välimerenote. Hanska, sormiläppä tai teipit ovat sallittuja.
Jänteellä kiipeäminen (stringwalking) ei ole sallittua
Jousen jänne saa olla nykyaikaista materiaalia
Lisävarusteet, kuten kudotut nokin paikan merkit ja peukalorenkaat ovat sallittuja

Traditional Horsebow -kilpailuissa kilpailuluokat ovat
-

Aikuiset /veteraanit miehet ja naiset yhdessä
Nuoret miehet ja naiset (17-20 v)
Juniorit pojat ja tytöt (13-16 v)
Minijuniorit pojat ja tytöt (alle 13 v)

Traditional Horsebow -kilpailuluokan ampumamatkat: aikuiset, veteraanit ja nuoret ampuvat
samoilta matkoilta. Minijuniorit ampuvat samoilta matkoilta kuin muiden jousityyppien miniluokissa:
-

Sisätiloissa normaalit matkat
Ulkokaudella maastossa maksimimatka on 50 jaardia (ns. juniorimatkat)

8. Sääntörikkomukset ja rangaistukset
Sääntörikkomukseen voi syyllistyä FFAA:n jäsenseura tai sen yksittäinen jäsen. FFAA:n hallitus
käsittelee ja päättää kaikki sääntörikkomukset ja niiden seuraamukset. Kurinpitomääräyksen
kohteeksi voi syyllistyä
FFAA: jäsenseura, joka
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toimii jatkuvasti FFAA:n etujen vastaisesti ja rikkoo annettuja sääntöjä tai
vaikeuttaa merkittävästi FFAA:n toimintaa

Yksittäinen FFAA: jäsenseuran jäsen tai toimitsija, joka
-

-

jatkuvasti toimii epäurheilijamaisesti tai loukkaavasti harjoituksissa ja/tai kilpailuissa muita
seuran jäseniä, kilpailijoita, toimitsijoita tai FFAA:ta kohtaan tai FFAA:n etujen vastaisesti
on kilpailussa ampunut sarjassa, jonka vaatimuksia hän ei täytä tai sääntöjenvastaisilla
välineillä tai on todistettavasti rikkonut sääntöjä tahallaan. Hänet voidaan sulkea kilpailusta
ja hän menettää saavuttamansa tuloksen ja sijoituksen.
on doping-rikkomuksen takia kilpailukiellossa. Hän ei saa osallistua mihinkään FFAA:n tai
IFAA:n järjestämään kilpailutapahtumaan kiellon aikana.

FFAA:n jäsenseuraa tai jäsenseuran yksittäistä jäsentä tai toimitsijaa kohtaan voi olla:
-

Varoitus
Määräaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto, 3 kuukautta - elinikäinen
Erottaminen FFAA:n jäsenyydestä: erottaminen FFAA:n jäsenyydestä voi koskea
jäsenseuraa, mikäli seura ei ole saattanut voimaan henkilöjäseneensä alun perin
kohdistunutta erottamista.

Sääntöjen muutoksista vastaa FFAA:n hallitus.
Suomen Maastojousiampujain Liitto ry - Finnish Field Archery Association, FFAA

