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(päivitetty 22.12.2017)

YLEISTÄ
Painiliitto siirtyy käyttämään v. 2018 aikana Suomisportia (suomisport.fi), joka on koko urheiluyhteisön nykyaikainen ja helppokäyttöinen digitaalinen urheilupalvelu. Palvelu ei tunnista sisaralennuksia, joten ne hinnat poistuvat valikoimasta /
käytöstä.
Vuoden 2018 painilisenssilaskut on lähetetty jokaiselle v. 2017 kilpailu- ja harrastajalisenssin (H ja I)
maksaneelle 11.12. alkavalla viikolla (50).
Uudet lisenssit hankitaan alkuvuodesta vielä ns.
vanhalla tavalla joko pyytämällä laskun tai maksamalla suoraan tilille.
Mikäli saa v. 2018 painilisenssilaskun eikä enää jatka
painiharrastusta, niin siitä ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Riittää, kun jättää laskun maksamatta.

Painilisenssilaskuista ei koskaan lähetetä maksumuistutuksia.
Lisenssi astuu voimaan heti maksuhetkestä, mutta
pankista riippuen saattaa kestää pari päivää ennen
kuin maksu näkyy Painiliiton tilillä ja lisenssilistauksessa. Jos painijan nimi ei ole päivittynyt lisenssilistaukseen ennen kilpailua, niin silloin olisi hyvä
näyttää todiste maksusta kilpailupaikalla.
Terveyskeskus- tai muun lääkärin sijaan voi käydä
myös Lääkäriasema Mehiläisessä, jonka kanssa Painiliitolla on sopimus. Hoitoon mennessä urheilijan
tulee esittää henkilöllisyystodistuksensa ja todiste
Painiliiton voimassaolevan lisenssistä. Sopimus ei
sisällä Painiliitolta laskutettavia kuluja.

LISENSSIJÄRJESTELMÄN HOITAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
Lisenssijärjestelmä rakentuu seurojen ja liiton yhteistyöllä.
Kilpailulisenssikaavakkeisiin painetaan valmiiksi vakuutuksen sisältämä loppusumma (paitsi V-lisenssi)
sekä harrastajalisensseihin joko 25 tai 40 e. Loppusumman saa vaihtaa. Oman vakuutuksen sisältävät
hinnat löytyvät seuraavilta sivuilta.
Lisenssit on maksettava mieluiten laskussa olevaa
viitenumeroa käyttäen.
Muussa tapauksessa merkitse maksun viestiosaan
nimi-, syntymäaika- ja osoitetiedot sekä tietysti seura.
Jos henkilötiedot ovat muuttuneet, ilmoita uudet
tiedot liittoon:
sähköpostilla merja.lintala@painiliitto.net tai
info@painiliitto.net
postitse osoitteella Suomen Painiliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki (26.1.2018 lähtien Valimotie 10, 00380 Helsinki).
Uusille lisenssinmaksajille seurat voivat pyytää liitosta seurakohtaisia viitenumeroita. Lisenssin voi

myös maksaa ilman viitenumeroa, mutta tällöin
maksun viestiosassa tulee olla nimi, syntymäaika,
osoite ja seura. Lisenssit voi myös maksaa könttäsummana ja lähettää ryhmään kuuluvien henkilötiedot liittoon. Seura voi lähettää myös ylläpitämänsä perusrekisterin, jos siihen on kyllin selkeästi
merkitty esim. tummennuksin tai alleviivauksin,
keitä tämä maksu koskee. Könttäsummana maksetun ryhmän lukumäärän on täsmättävä henkilötietojen kanssa.
Suomen Painiliiton tili:
FI54 1400 3000 1080 41 (Nordea)
SEURAN YHDYSHENKILÖ toimii lisenssiasioissa
linkkinä liittoon.
Tiedustelut:
Merja Lintala
040 753 4789 merja.lintala@painiliitto.net
Pertti Vehviläinen
0400 625 414 pertti.vehvilainen@painiliitto.net
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LISENSSIVAKUUTUS JA VOIMASSAOLO
Painiliitto edellyttää, että kaikkiin painilisensseihin
sisältyy tapaturmavakuutus. Vakuutus astuu voimaan maksuhetkestä ja on voimassa ko. vuoden
loppuun eli 31.12. saakka seurojen järjestämissä
painikilpailuissa, valvotuissa harjoituksissa ja näihin
liittyvien matkojen aikana sekä kotimaassa että ulkomailla. Korvausta ei suoriteta, mikäli tapahtuma
korvataan liikennevakuutuslain nojalla tai sitä on

pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana. LISENSSIVAIHTOEHDOT
Huomioitavaa:
K-, J- ja S-lisensseissä on 100 e omavastuu / tapaturma
omaa painiharrastuksen kattavaa vakuutustodistusta ei tarvitse enää lähettää
etuisuutena Molski-lehti kilpailulisensseihin.

PAINILISENSSIVAIHTOEHDOT
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1)

perushinta, sisältää vakuutuksen

2)

hinta ilman vakuutusta -> oma painiharrastuksen kattava vakuutus

H A R R LISENSSIVAIHTOEHDOT
A S T A J A L I S E N S S I T

-lisenssi (alle 16v eli v. 2002 tai sen jälkeen syntyneet)
▪
▪

oikeuttaa kilpailemiseen ns. salikilpailuissa, mutta ei Painiliiton kalenterikilpailuissa
sisältää vakuutuksen - HINTA 25 e

-lisenssi (yli 16v eli v. 2001 tai aiemmin syntyneet)
▪
▪

oikeuttaa kilpailemiseen ns. salikilpailuissa, mutta ei Painiliiton kalenterikilpailuissa
sisältää vakuutuksen – HINTA 40 e
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K I L P A I L U L I S E N S S I T

-lisenssi 8v (v. 2010 tai sen jälkeen syntyneet)
▪
▪

sisältää vakuutuksen - HINTA 70 e
omalla painiharrastuksen kattavalla vakuutuksella – HINTA 55 e

-lisenssi 9 – 12 v (v. 2006-2009 -syntyneet)
▪
▪

sisältää vakuutuksen - HINTA 80 e
omalla painiharrastuksen kattavalla vakuutuksella – HINTA 65 e

-lisenssi 13 – 15 v (v. 2003-2005 -syntyneet)
▪
▪

sisältää vakuutuksen - HINTA 115 e
omalla painiharrastuksen kattavalla vakuutuksella – HINTA 95 e

-lisenssi 16 – 20v (v. 1998-2002 -syntyneet)
▪
▪

sisältää vakuutuksen - HINTA 140 e
omalla painiharrastuksen kattavalla vakuutuksella – HINTA 115 e

-lisenssi (v. 1997 tai aikaisemmin syntyneet)
▪
▪

sisältää vakuutuksen - HINTA 335 e
omalla painiharrastuksen kattavalla vakuutuksella – HINTA 115 e

-lisenssi (v. 1983 tai aikaisemmin syntyneet)
▪

ei sisällä vakuutusta - HINTA 85 e
(HUOM! UWW-lisenssi on mahdollista vain 1958-1983 syntyneille)

