
Sääntömuutosesityksiä Suomen Maastojousiampujain Liitolle (FFAA) 

 

1. Esitys FFAA:n kansallisen kilpailuluokkajaon muuttamiseksi 

Kansainvälisen maastojousiampujain liiton (IFAA) kilpailuluokkajako on varsin kattava ajatuksella ”antaa 
kaikkien kukkien kukkia”, eli luokkia on paljon. Suomessa pienemmän harrastajajoukon kilpailuissa tämä on 
johtanut siihen, että suuri osa kansallisista kilpailusuorituksista ammutaan soolona ilman aitoa kilpailua ja 
kilpailuhenkeä. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Riihimäellä 02.03.2014 ammutut 20y/60N SM-kilpailut, jossa 
72 jousiampujaa kilpaili yhteensä 32 luokassa, niistä yli puolet, eli 17 soolona, kuudessa luokassa oli kaksi 
ampujaa ja vain 15 kilpailijaa koko joukosta jäi ilman SM-mitalia. 

Eri seurojen ampujien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella FFAA:n luokkajaon muokkaamiseen on 
selkeä tarve, jotta kansallisista kilpailuista saataisiin enemmän urheilulliset ja kilpailullisemmat. Esitämme 
seuraavan ehdotuksen FFAA:n kansallisesta luokkajaosta FFAA:n vuosikokouksessa käsiteltäväksi ja 
täsmennettäväksi: 

1. C-luokat (minijuniorit) sukupuolineutraaleiksi eli alle 13v tytöt ja pojat ampuvat samoissa luokissa 
(vrt. SJAL-kilpailuluokat). 
 

2. Poistetaan S-luokat (seniorit, yli 65 vuotiaat) ja nostetaan V-luokkien (veteraanit) ikäraja 55 
vuodesta 60 vuoteen. 
 

3. Jätetään P-luokat (ammattilaiset) pois käytöstä. 
 

4. Yhdistetään taljaluokat FU ja FS(R) laukaisutavasta riippumattaa yhteen FU-luokkaan. 
 

5. Yhdistetään taljajousimetsästäjät BU ja BL (monipinnitähtäimet) yhteen BU-luokkaan 
laukaisutavasta riippumatta. 
 

6. Yhdistetään tähtäimetön jousimetsästystalja BH(C) vaistotaljaluokkaan (BB(C). 
 

7. Yhdistetään tähtäimetön vastakaarijousimetsästys BH(R) ampujan valinnan mukaan joko 
a. Vastakaarivaistoluokkaan BB(R) tai 
b. Sallitaan ampua LB-luokassa, jos käyttää LB-luokan vaatimusten mukaisia nuolia 

(luonnonmateriaalivarsi ja luonnonsulat) ja laukaisutapaa (välimerenote). 
 

8. Laajennetaan pitkäjousi-, eli longbow-luokkien (LB) jousen muoto vastaamaan moderneja 
pitkäjousia SJAL:n LB-jousiluokkien tapaan, eli sallitaan lievä vastakaari, kunhan jänne ei nokkiurien 
ulkopuolella kosketa lapoja. 
Luonnomateriaaliset nuolet (puu, bambu tms.) luonnonsulin ja välimerenote laukaisussa. 
 

  



9. Hyväksytään historia/perinnejousiluokkiin (HB) myös moderneista materiaaleista valmistetut 
jouset, kunhan ne vastaavat muodoltaan ennen v. 1900 käytössä olleita jousityyppejä nyt voimassa 
olevien sääntöjen mukaan. 
Dacronin lisäksi myös muut perinteiset ja modernit jännemateriaalit sallitaan. 
Perinteiset liimat sallitaan modernien liimojen lisäksi sekä jousien että nuolien rakenteissa. 
Ikkunaleikkausta tai nuolihyllyä ei sallita, ellei sellaista historiallista esikuvaa todistettavasti ole 
esittää. Vain luonnomateriaaliset nuolet (puu, bambu tms.) luonnonsulin sallitaan. 
Kaikki kunkin jousityypin mukaiset laukaisutavat sallitaan (välimerenote, peukalorengas jne.). 

Ehdotamme myös, että FFAA myöntää kansallisten kilpailujen (EI koske SM-kilpailuja) järjestäjäseuroille 
luvan yhdistää 1 – 2 ampujan luokkia aselajeittain harkinnan mukaan astetta vaativampaan luokkaan.  
Esmerkiksi:  F -> M, V -> A HB (jos malliltaan LB) -> LB. 

Suomen ennätykset poistuviksi ehdotetuissa luokissa jäävät luonnollisesti voimaan historian kirjoihin ja 
osassa luokkia, joissa ikärajoja muutetaan, aletaan rekisteröidä uusia ennätyksiä. Koska IFAA-luokitus tuskin 
muuttuu kansinvälisesti lähiaikoina, ehdotamme, että tulevat Suomen ennätykset kirjataan myös 
ehdotettujen uusien kansallisten luokkien lisäksi voimassa olevan IFAA-luokituksen mukaisesti. Tällöin 
ampujan velvollisuus on todistaa kilpailun järjestäjälle, että käytetty välineistö,  ampujan ikä ja sukupuoli 
täyttävät kyseisen IFAA-luokituksen ja ennätys voidaan kirjata haluttuun luokkaan. Esimerkkinä ehdotettu 
uusi yhdistetty AMFU-luokka, jossa ampuisivat ehdotuksen mukaan alle 60-vuotiaat, mutta jos ampuja on 
yli 55 vuotias ja laukoo sormin taljalla, hän voisi kirjauttaa vanhaan VMFS(C)-luokkaan uuden Suomen 
ennätyksen kansainväliseen vertailuun, jos sen onnistuu ampumaan. 

Liitteenä luokkajaon hahmottamiseen voimassa oleva IFAA-luokkakaavio (ei sisällä Suomen kansallisia 
seniori-ikäluokkia S, eli yli 65 vuotiaita). 

 

  



2. Osumapisteytyksen muutosesitys 

Ehdotamme, että kansallisissa kilpailuissa rengastauluissa 5-alueen keskellä oleva X-spottialue pisteytetään 
ja lasketaan 6 pisteen arvoisena. Näin saataisiin ”tarkimmissakin” luokissa paremmuuserot paremmin 
selville vähemmin uusinnoin. 

Kansalliset ennätykset voidaan luonnollisesti kirjata uuden pisteytyksen mukaan uusina ennätyksinä ja 
näiden rinnalla kansainvälistä ja historiallista vertailua varten myös IFAA:n sääntöjen mukaan entiseen 
tapaan, sillä X/6-osumien lukumäärä lasketaan joka tapauksessa tuloskorttiin, jolloin tulokset kumpaakin 
pisteytystä käyttäen on helppo laskea. 
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