SM Jousiammuntakilpailut 2018, osa 2.
120n 20y Teuva 3.2.2018
Jaahas taas mentiin eikä meinattu tällä kertaa suunta oli jälleen länteen päin, mutta hivenen
pohjoisemmaksi kuin viikko sitten, nyt oli nokka kohti Teuvaa ja siellä kisaamaan 120 nuolen SM
mestaruuksista.
Tähän sessioon lähti Keuruun jousen porukoista matkaan kolme eri autokuntaa eli kohtuu hyvin saatiin
kisaan osallistujia myös Keskisuomesta ja lisäksivielä Jyväskyläläisen seuran Jyväsulan ampujia olikilpailuun
ilmoittautunut parin ampujan verran, joten näiden seurojen ampujien toimesta vaakunamme metsoa
lähdettiin puolustamaan, tietenkin täytyy muistaa että ampujien asuinkunta tai paikka voi olla ihan eri kuin
minkä seuran väreissä kukakin kilpailee, joten ns. Keskisuomalaisia mukana oli varmasti enemmänkin.
Kilpailu käytiin Teuvan yhtenäiskoulun tiloissa missä järjestelyt ja tilat olivat mainiot tällaisten kilpailujen
järjestämiseen ja kun kilpailupaikalle saavuttua oli kaikki kilpailuun tarvittavat välineet ja tietysti tärkein eli
eväsreppu saatu johonkin nurkkaukseen asetettua, niin oltiinkin jo valmiita ilmoittamaan itsemme
kisapaikalle ja johan siellä tuttuja kasvoja olikin paljon näkyvissä ja käsipäivää tervehdittiin, niin kuin näissä
porukoissa on rehdisti tapana tehdä.
Kilpailun luonteesta senverran, että tässä kilpailussa käytetään viittä nuolta ja aikuisilla matka 20y
(n.18,3m) sekä minijunnuilla tästä matkasta puolet, mutta kaikilla matka pysyy koko kilpailun ajan samana.
Taulun halkaisija on kaikilla40cm ja pisteet lasketaan 1 – 5 sekä taulun keskellä oleva pieni ympyrä on
merkattu X:llä (4cm) mitkä merkataan erikseen tuloksiin, mutta pistearvoltaan se on kuitenkin samat viisi
kuin varsinainen maksimi pistemääräalue. Kullakin kierroksella ammutaan viisi nuolta ja ampujat ovat
merkattu kirjaimin A,B,C,D siten että ampujat A ja B ampuvat ensimmäisessä ryhmässä ja C,D seuraavassa,
tämä järjestys vaihtuu aina puolimatkan krouvissa, kuten myös taulun paikkakin.
Esim. jos ammut ensin alempana olevaan tauluun niin seuraavassa vaihdossa ammutkin ylempään tauluun,
näin tulee kaikille ampujille tasavertainen vaihtelu ammuttujen taulujen suhteen ja tämä vaihtelu takaa
myös sen että ihan samaa ns. oletettua tähtäyspistettä ei voi käyttää läpi kilpailun ja tällä tarkoitan nyt
esim. omaa ammuntaani LB jousella.Tähtäimillä varustetuilla aseilla tai jos ammunnassa sallitaan ns
jänteellä liikkuminen kuten vaistovastakaari luokassa, niin silloin asia on erikseen.
Kaikenkaikkiaan tähän LB ammuntaan kuin muihinkin ammunnan saloihin on asiantuntijoita varmasti useita
parempia ja enemmän lajiin perehtyneitä kuin mitä itse olen ja jos vähääkään asia kiinnostaa lisää niin
kannattaa ottaa yhteyttä siihen paikalliseen jousiammuntaseuraan, koska sieltä sitä tietoa on helppo saada
lisää ja pääsee kokeilemaan mikä aselaji mahdollisesti tuntuu omimmilta, sitä hienoa työtä varmasti
jokainen seura tekee ja haluaa tehdä.
Tästä seuratoiminnasta saatiinkin hieno esimerkki järjestävän seuran Teuvan jousiampujien toimesta näissä
nyt käydyissä kisoissa, sillä seuran vaaleansiniset värit olivat hyvin edustettuna monessa eri luokassa ja
heiltä olikin kilpailussa osallistujia yhteensä noin parikymmentä ja mukana myös useita junioreita, niin mini
kuin yli 13v jo ”juniori” nimen ansainneissa, tokihan kokonaisuudessaan suurin osallistujamäärä oli
aikuisissa, mutta paljon oli myös veteraaniluokituksen omaavia ampujia ja saadakseen tämän kunniakkaan
veteraani statuksen täytyy ikää olla vähintään 55v.
Lajin parhaimpina plus ominaisuutena onkin se, että ikä ei ole kovinkaan ratkaiseva tekijä harrastaakseen
tätä lajia, koska tämä on mitä suuremmissa määrin taitolaji ja tässä ehkäpä ratkaisevimmat liikkeet
tehdäänkin ampujan pään sisällä ja miten siellä on palikat järjestykseesä, jotta toiminto on aina tasaisen
varmaa oli olosuhteet sitten mitkä tahansa, kilpailutilanne tai yksinään maastossa ampuminen ja juurikin
tämä menttaalipuolen ovat jo aikoinaan itämaalaiset ampujat osanneet vaatia harjoituksissaan, jokainen

nuoli lähetetään erikseen matkaan kohti tiettyä määränpäätä ja se myös sen löytää, tätä kuvastaa hyvin
että heillä ei ensimmäisinä vuosina käytetä jousta ollenkaan vaan tehdään vain keskittymis- ja
mielikuvaharjoituksia…no oli tämä legenda sitten totta tai tarua, mutta tuon näkemyksen voisin hyvinkin
allekirjoittaa, tosin näin ”hektisinä” aikoina tuo vuoden mietiskely voisi olla hiukka liikaa pyydetty…
Jotain opittavaan meille digitaaliajan ihmisillekkin näistä ajoista varmaan olisi ja myös näiden kilpailujen
perusteella voin omalta kohdaltani hyvin todeta, että on kahdenlaisia tuloksia, harjoitustulokset ja
kisatulokset, ne kun saa kohtaamaan niin voisi yksi askelolla mennyttaas eteenpäin.
Tokihan meitä on myös ainakin kahdenlaisia ihmisiä tuon kilpailemisenkin suhteen, heitä kenelle
kilpailuvietti on luonnostaan vahvempana ominaisuutena ja niitä keiden sitä täytyy opetella ja harjoitella
enemmän. Tästä ensimmäisestä voisin kuvitella että esimerkkinä oli kisapaikalla vieressäni oleva ampuja,
maailmanmestaris miehiä, tosin hieman eri lajissa, mutta jo vuosikymmeniä kilpailuja takana ja silti veri
vetää kilpailukentille, laji vaan vaihtuu, mutta tulostaso pysyy korkealla, minkä näistäkin kisoista ansaitusti
saatu SM kulta LB sarjassahienosti osoittaa!
Olipa niin tai näin, mutta nyt en niinkään enää ihmettele sitä, että usein kuulee kilpailijan sanovan ettei
yltänyt ihan omalle normitasolle oli sitten lajinaollut mikä tahansa, mutta ehkä siinä piileekin se jokin ja että
kilpailuakin pitää vaan opetella ja sitä ei opi kuin kilpailemalla, näinhän vakuuttelevat myös tunnetut
esiintyjät ja kouluttajat että esiintymispelko lähtee vai esiintymällä,olisko näissä sitten jotain yhtäläisyyksiä?
Toisaalta pitää muistaa tai ainakin itselleni pitäis muistuttaa, että tästä ei välttämättä enää leipälajiksi ole ja
kyllä elanto on vaan jollain muulla tavalla ansaittavaeli yksinkertaisesti ohjeena olisi vaan nauttia mukana
olosta ja rentouttaa tekeminen sille tasolle, tosin tämä on todettu jo usein että helpommin sanottu kuin
tehty…
Nyt on äkkiä painettava jarrua… ettei liikaa eksytä aiheesta sillä Keuruun Jousen osallistujat saivat myös
hyvää tulosta ja kilpailua aikaiseksi ja kuten aiemmin oli puhe niin jos kilpailutilanteessa omalle tasolle yltää
niin voi olla hyvikin tyytyväinen suoritukseensaja näin ainakin mukana olleet Keuruun jousen veteraanit
hienosti onnistuivat tekemään.
Tuire Junnonen paransi nimissä ollutta Suomen ennätystään taas pisteillä ylemmäksi joka on nyt 351 ja
ykkössija VFBBr luokassa ja kuten Esa Junnonenkin totesi, että sai myös oman piste-ennätyksenä uusille
lukemille ja SM kulta siitä todisteena VMBBr luokassa.
Samalla sykkeellä SM kultaa nappasi myös Jasu Taskinen CMBBc luokassa.
Pronssikauteen ilmeisesti ihastuneet Aaveet olivat kolmansia omissa sarjoissaan Anton CMBBr ja Arto
AMLB luokassa.
Jousiammunta voi olla, kuten edellä mainittu ikäjakauma osoittaa, niin koko perheen yhteinen harrastus,
vaikka ihan kilpaluokkia myöten tai muuten mielekkäänä yhteistekemisenä ja siten mukana olleita
”taustajoukkoja” ei voi riittävästi kiitellä, että harrastuksen nuorimmatkin voivat saada sen osallistumisen ja
yhteenkuuluvuuden tunteen mikä muistetaan vielä pitkään.
Kiitos Osallistujille ja hyvistä järjestelyistä vastanneelle TeJo:n seuralle!

