
MAINOSPAIKAT 
KANSAINVÄLISISSÄ KILPAILUISSA

SAL:N HALLITUS 1.4.2009



Sivut lakissa tai hikinauhassa, 
Liiton mainospaikat

Olkamus: 2 mainosta, 
Liiton mainospaikat

Hihat : 1 identtinen 
kummassakin hihassa, 
Urheilijan mainospaikat

Rintamus: 1 mainos 
Liiton mainospaikka Helma/taskut: 1 mainos 

Liiton mainospaikka

Helma/taskut: 1 mainos, 
Urheilijan  mainospaikka

Housut: 1 identtinen kummassakin 
lahkeessa ,Urheilijan mainospaikat



Helma: 3 mainosta 
Liiton mainospaikat



Helma: 3 mainosta 
Liiton mainospaikat



URHEILIJAN OMAT MAINOSPAIKAT (Sponsoritunnukset) KANSAINVÄLISESSÄ 
KILPAILUASUSSA JA VÄLINEISSÄ KV-KISOISSA
- SAL:n nimeämänä urheilijana seuraavissa kv-kilpailuissa: maaottelut, PM, EM-,   
MM-, EC/MC-kisat

- Ei SAL:n kumppanien tai varattujen toimialojen kanssa kilpailevia yrityksiä
- Kolmikantasopimus: yritys, urheilija, SAL – SAL:n hyväksyntä urheilijan yhteistyökumppaneille
- Rahaliikenne kulkee Urheilijoiden Tukisäätiön kautta
- Kotimaan kilpailuissa ei rajoituksia, pois lukien edellä mainitut kisat Suomessa järjestettäessä

HAULIKKOAMPUJAT:
- Hihat: yksi (1) identtinen mainos kummassakin hihassa (alupaita)
- Oikeanpuoleinen liivin alatasku
- Housut: yksi (1) identtinen mainos kummassakin lahkeessa
- Pyyheliinassa yksi mainos
- Aselaukku/kassi 
- Aseen piippu: yksi (1) identtinen mainos kummallakin puolella

KIVÄÄRI -, LIIKKUVAN MAALIN JA PISTOOLIAMPUJAT
- Hihat: yksi (1) identtinen mainos kummassakin hihassa
- Oikeanpuoleinen liivin alatasku
- Housut: yksi (1) identtinen mainos kummassakin lahkeessa
- Pyyheliinassa yksi mainos
- Aselaukku/kassi 
- HUOM! Aseen piippu tai ilmasäiliö varattu Lapualle, ”patruunapalvelua/sopimusta” vastaan 
yksi (1) mainos kummallakin puolella



LIITON (SAL:N) MAINOSPAIKAT URHEILIJAN KILPAILUASUSSA  KANSAINVÄLISISSÄ 
KILPAILUISSA JA VÄLINEISSÄ  KV-KISOISSA
- Urheilija antaa omia mainospaikkojaan ja valmennustukeaan, kilpailumatkakustannuksia vastaan 
seuraavat  mainospaikat kv-kilpailuasusta liiton käyttöön
- Silloin kun urheilija SAL:n nimeämänä urheilijana seuraavissa kilpailuissa: 

maaottelut, PM-, EM-, MM-, EC/MC-kisat
- Liitto organisoi mainosten kiinnittämisjärjestelmän  (liimakangastarrat, siirtotarratyynyt, paino tms.)

HAULIKKOAMPUJAT
- Ampumaliivin olkamukset (ks. Kuvat)
- Ampumaliivin toinen rintamus
- Ampumaliivin etuosan toinen ”helma”/tasku
- Ampumaliivin takana helmaosa kilpailunumeron alla

KIVÄÄRI -, LIIKKUVAN MAALIN JA PISTOOLIAMPUJAT
- Kilpailutakin tai paidan olkamukset (edessä)
- Kilpailutakin tai paidan toinen rintamus (edessä)
- Kilpailutakin tai paidan toinen tasku tai helmaosa (edessä)
- Kilpailutakin tai paidan takana helma kilpailunumeron alla
- Aseen piippu tai  tukki/ilmasäiliö (LAPUA-sopimusta vastaan)



Tarkennuksia mainoksiin

- tämä mainossäädös koskee erityisesti ISSF:n ja IPC:n eli vammaisurheilun lajien urheilijoiden 

henk.koht.kilpailuasuja (nahkaiset kivääriasut, haulikkoliivit/alupaidat, pistoolipaidat, liikkuvan maalin 

nahkatakit ja muut asut)

- kansainvälisissä kilpailuasuissa ei urheilijalla saa olla liiton yhteistyökumppanien kanssa samalla toimialalla 

kilpailevien yritysten mainoksia.

-liitolla on yhteistyösopimus urheiluvaate/urheiluasustemerkkituote – SAL:lla Grizzly ja Sanser (asuissa ei voi 

esim esiintyä Adidas, Skila, Rukka, Nike tunnuksia, ei myöskään ko. yritysten jalkinetunnuksia – urheilija voi 

tehdä jalkineista sopimuksen ja kengissä saa näkyä valmistajan tunnukset mutta näkyvyyttä ei voi 

kv-kilpailuasussa (liivissä tai paidassa), mikäli ko. yrityksellä  myös asuja (Nike/adidas jne.)

- luodit – SAL:lla Lapua – kotimaassa kilpailuasuissa voi olla kilpailevia tuotetunnuksia, mutta ei kv-kilpailu-

asuissa, eikä SAL:n muissa edustusasuissa

– haulikon patruunamerkissä ei rajoituksia kilpailuasuissa

– Lapuan mainos koskee kaikkia ISSF:n lajeja (myös haulikkoasuja)

- matkatoimisto ja lentoyhtiö – SAL:lla Suomen Matkatoimisto ja sen kautta Finnair ja Lufthansa

- kuulosuojaimet – Peltor

- liitto varaa oikeuden automerkkiin, autokaupan nimeen ja autovuokraamoon sekä huoltoasemaketjuun, 

koska SAL:lla menossa neuvottelut ko. alueilla ja ko. alueen kulut merkittävä menoerä muuten budjetissa

ja autot 4 kpl

- kiellettyjä mainoksia ovat alkoholi-, olut-, siiderimainokset, tupakka-, sikari- ja nuuskatuotteiden mainokset, 

pornografiset tai muuten epäsiveelliset mainokset sekä kiellettyjä lääkeaineita ja menetelmiä koskevat 

mainokset

- Veikkaus Oy:n kanssa kilpailevat muut kotimaiset tai kansainväliset rahapeliyhtiöt ja vedonlyöntiyritykset 

ovat kielletty – >sopimus OPM/valtion toiminta-avustus



Kansainvälisiin kisoihin matkustettaessa , kilpailujen välillä 

Joukkueen johtajan määrittämissä tiedotus- yms. edustustilaisuuksissa 

käytetään urheilijasopimuksen ja vaatetusohjeen mukaisesti SAL:n

edustusasuja. 

Avajaiset, palkintojenjaoissa, lehdistötilaisuudet, 

päättäjäiset, paluumatka – käytetään SAL:n edustusasuja

Liittohallitus hyväksynyt  1.4.2009 


