Painin Suomi Cup 2014 (päivitetty 5.9.2014)
Viisi vuotta pyöritettyä kreikkalais-roomalaisen painin miesten Suomi Cupin toimintaa tullaan
jatkamaan myös v. 2014. Painiliiton kanssa toiminnassa on vahvasti mukana myös Suomen
Painiveteraanikerho.
Jaossa oleva kokonaispotti on kasvanut ja sääntöjä on muokattu sillä ajatuksella, että Suomi Cup
palvelisi kokonaisuudessaan yhä paremmin suomalaista painia.
Säännöt pähkinänkuoressa
Jokainen Suomi Cupiin osallistuva painija kerää henkilökohtaisia pisteitä kalenterivuoden aikana
järjestettävistä miesten kreikkalais-roomalaisen painin osakilpailuista.
Valmennustukien saaminen edellyttää pisteiden keruutta vähintään neljästä (4) osakilpailusta,
näistä vähintään kahden tulee olla 2. tason osakilpailu. Henkilökohtaisessa Suomi Cupissa tullaan
huomioimaan jokaisen painijan osalta kahdeksan (8) parasta kisaa.
Vuoden päätteeksi palkitaan myös eniten pisteitä saavuttaneita seuroja. Seurojen menestymistä
mitattaessa tullaan huomioimaan kaikki kilpailut.
Vuonna 2014 urheilijat voivat hankkia lisäpisteitä myös arvokisoista seuraavasti:
1. sija
2. sija
3. sija
5. sija
Osanotto

Seniorien MM- ja EM-kisat
12 pistettä
10
8
6
4

Juniorien ja kadettien MM- ja EM-kisat, nuorten Olympialaiset
6 pistettä
5
4
3
2

Huomioitavaa, että yllämainitut arvokisoista saatavat pisteet ovat ns. extra-pisteitä, eikä näitä
lasketa 8 parhaan kisan kiintiöön.
Palkinnot
Voittaja tulee saamaan valmennustukea neljätuhatta (4000.-) euroa. Lisäksi viidelle (5)
seuraavaksi sijoittuneelle tullaan ohjaamaan valmennustukia seuraavanlaisesti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4000 euroa
2500.1500.900.600.500.-

Huomioitavaa, että raha maksetaan ko. urheilijan seuran tilille valmennustukena, josta urheilija voi
nostaa rahat seuran kanssa sopimallaan tavalla.
Vuoden päätteeksi palkitaan myös kolme (3) eniten pisteitä saavuttanutta seuraa siten, että eniten
pisteitä keränneille seuroille luovutetaan euroja toimintojen tukemiseen:
1. 2500 euroa.
2. 1500.3. 1000.Lisäksi SPVK palkitsee kolme (3) kuudennen sijan ulkopuolelle jäänyttä juniori-ikäistä painijaa
stipendeillä seuraavasti:

1. 500 euroa
2. 300.3. 200.Kilpailuiden tasot:
Suomi Cupissa pisteitä saa osallistumisesta sekä menestymisestä, osakilpailut on jaettu kolmeen
eri tasoon. Urheilija voi kerätä pisteitä kauden aikana useammasta eri sarjasta. Ottelut käydään
kansainvälisen painiliiton FILA:n voimassaolevilla säännöillä.
Toisen tason kilpailut:
Työryhmän päätöksellä vuoden 2014 Suomi Cupin II-tason kisoissa kisajärjestäjä on velvoitettu
käyttämään ottelujärjestelmää, jossa kuuden (6) tai vähemmän painijan sarjoissa kaikki painivat
kaikkia vastaan (Nordic) ja sitä isommissa sarjoissa järjestelmää, jossa kahdella (2) tappiolla
painija tippuu pois. Näin saadaan painijoille mahdollisimman suuri määrä otteluita.
Suomi Cupin II-tason osakilpailuiden sarjat ovat 55, 59, 66, 75, 85, 98 ja 130 kg. Sarjan 55 kg
alaraja on 53 kg. Kaikissa sarjoissa tulee sallia 2 kg:n ylipaino. Painija saa halutessaan otella yhtä
sarjaa ylempänä, mihin kisan punnituksessa todettu paino edellyttää. Samassa kisatapahtumassa
ei kuitenkaan saa otella kahdessa sarjassa.
Työryhmän päätöksellä II-tason osakilpailuiden Suomi Cupin sarjojen osallistumismaksukäytäntöä
selkeytetään ja määrätään maksuksi korkeintaan 15 euroa / painija.
SM-kisat ja I-tason kilpailut:
2014 Suomi Cupin kilpailuja ovat myös miesten SM-painit sekä I-tason kisoina FILA:n
kalenteriturnaukset Herman Kare -painiturnaus, Vantaa Painicup ja Arvo Haavisto -painiturnaus.
Painija saa pisteitä kilpailuissa menestymisen perusteella alla olevien taulukoiden perusteella.
Mikäli painijoiden välisessä kisassa kaksi tai useampi kilpailija päättyy loppupisteissä samoihin
yhteispisteisiin, ratkaisee korkeampi yksittäisestä osakilpailusta saavutettu pistemäärä.
Mikäli kaikki osakilpailujen pisteet ovat tasan: lasketaan otteluvoitot, selkävoitot, pisteet ja
varoitukset. Tämän vuoksi ottelupöytäkirjat tulee toimittaa heti kisan jälkeen Painiliiton
toimistoon.
SM-paineissa jaossa olevat pisteet:
1.
10 pist.
2.
8
3.
7
4.
5
5.
3
5.
3
Osallistuminen 1
FILA:n turnauksissa pisteet jaetaan suomalaisten sijoitusten perusteella:
1. paras
5 pist.
2.
4
3.
3
osallistuminen 1
FILA:n turnausten Ekstra-pisteet, kolmen parhaan joukkoon sijoittumisesta:
1.
7 pist.
2.
5
3.
3

FILA:n turnausten Ekstra-pisteiden saamiseen vaaditaan, että sarjassa on vähintään yksi (1)
ulkomaalainen painija.
Toisen tason pistejako, suomalaisten sijoitusten perusteella:
1.
5 pist.
2.
4
3.
3
osallistuminen 1
Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi Cupin 2014 osakilpailut:
Pvm
Kilpailu
Taso Järjestäjä
11.1.
Herman Kare- painiturnaus
1
Kouvolan Painijat
8.2.
Mannin Matsit
2
Peräseinäjoen Toive
15.2.
av. TUL:n mestaruuspainit
2
Porvoon Weikot
26.4.
Keski-Suomen OP-painit
2
Vaajakosken Kuohu
24.-25.5.
SM-painit
SM
Oulun Pyrintö
14.6.
Veikko Rantanen -painiturnaus
2
Heinolan Isku
16.8.
Kalle Mäkisen painit
2
Turun Voimamiehet
30.8.
Lohi-painit
2
Popinniemen Isku
12.10.
Janakkala OPen painit
2
Janakkalan Paini-Ilves
1.11.
Kankuri Cup
2
Lapuan Virkiä
15.-16.11.
Vantaa Painicup
1
Ylä-Tikkurilan Kipinä
22.11.
Arvo Haavisto -painiturnaus
1
Ilmajoen Kisailijat

Tiedotus:
Osakilpailun järjestäjä tiedottaa kisasta ennakkoon ja kisan jälkeen. Järjestäjä voi halutessaan olla
yhteydessä Painiliiton tiedotuspäällikön kanssa ja sopia tiedottamisesta.
Pisteiden päivitys:
Suomi Cupin pistetilanteet päivitetään työryhmän sihteerin toimesta pikaisesti osakilpailujen
jälkeen. Tämän vuoksi osakilpailuiden täydelliset tulokset on toimitettava Antti Pekkalalle
välittömästi kisan jälkeen. Pistetilanne julkaistaan Painiliiton nettisivulla ja siitä tiedotetaan myös
muilla tavoin.
Lisätietoja:
Antti Pekkala, Suomi Cup työryhmän sihteeri
050 3450 446
antti.pekkala@painiliitto.net
Muut työryhmän jäsenet
Keijo Manni, puheenjohtaja
0400 864 978
Jarkko Ala-Huikku
040 5941579, jarkko.ala-huikku@sportcam.fi
Marko Asell
050 5121968,asell.marko@gmail.com
Seppo Yli-Hannuksela
050 467 8864, seppo.yli-hannuksela@netikka.fi

