Painin Suomi Cup 2019 (päivitetty 28.1.2019)
Kreikkalais-roomalaisen painin miesten Suomi Cup jatkuu jälleen vuonna 2019. Painiliiton kanssa toiminnassa
on vahvasti mukana myös Suomen Painiveteraanikerho.
Painiliitto ja SPVK palkitsevat vuoden päätteeksi kolme parasta seuraa ja parhaat painijat. Painijoiden
palkintorahojen kokonaispottia on hieman saatu kasvatettua vuodelle 2019.
Palkintosummat vuonna 2019 ovat seuraavat:

Painijat:
1. 2200e
2. 1600e
3. 1100e
4. 850e
5. 750e
6. 700e
7. 650e
8. 600e
9. 550e
10. 500e

Seurat:
1. 1500e
2. 1000e
3. 1000e

Palkintosummat siirretään vuoden päätteeksi seuroille. Urheilija sopii seuransa kanssa, miten nostaa omat
summansa.
Tärkein tavoite on ollut alusta asti luoda kilpailusarja, jolla elävöitetään kansallista kilpailutoimintaa ja
saadaan seniori-ikäiset ja parhaat juniorit painimaan säännöllisesti samoissa kisoissa. Kuten vuonna 2018,
tänäkin vuonna palkintosummat jaetaan siten, että yhä useampi voisi realistisesti tavoitella rahasummille
oikeuttavia sijoja ja näin kilpailu pysyisi mielenkiintoisena loppuun asti.
Säännöt pähkinänkuoressa
Jokainen Suomi Cupiin osallistuva painija kerää henkilökohtaisia pisteitä kalenterivuoden aikana
järjestettävistä miesten kreikkalais-roomalaisen painin osakilpailuista.
Valmennustukien saaminen edellyttää pisteiden keruuta vähintään viidestä (5) osakilpailusta, näistä
vähintään neljän tulee olla 2. tason osakilpailu.
Henkilökohtaisessa Suomi Cupissa tullaan vuonna 2019 huomioimaan viisi parasta 2. tason osakilpailua.
Molemmat I-tason osakilpailut huomioidaan pisteisiin mukaan. SM-kilpailut ovat II-tason osakilpailu ja
luonnollisesti mukana pistelaskussa.
Avoimet Rantapainin SM-kisat painitaan elokuussa Jyväskylässä. Nämä kisat on lisätty ylimääräisinä Suomi
Cupin 2019 osakilpailuksi ja tällä halutaan kasvattaa tämän uuden ja kasvavan painimuodon tunnettavuutta
suomalaispainijoiden ja median keskuudessa. Rantapainin SM-kisoissa jaetaan vain osallistumispisteet (2
pistettä) jokaiselle miesten sarjaan osallistuvalle.
Vuoden päätteeksi palkitaan myös eniten pisteitä saavuttaneita seuroja. Seurojen menestymistä mitattaessa
huomioidaan kaikki kilpailut.
Pistelaskussa tasapisteisiin päätyneiden urheilijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kaikissa kisoissa
voitettujen otteluiden perusteella. Mikäli myös voitettujen otteluiden määrä on tasan, jaetaan sijoitus.

Kilpailuiden tasot:
Suomi Cupissa pisteitä saa osallistumisesta sekä menestymisestä, osakilpailut on jaettu kahteen eri tasoon.
Urheilija voi kerätä pisteitä kauden aikana useammasta eri sarjasta. Ottelut käydään kansainvälisen
painiliiton UWW:n voimassaolevilla säännöillä (pl. ohessa mainitut poikkeukset).
Toisen tason kilpailut:
Työryhmän päätöksellä vuoden 2019 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 63, 67, 74, 82, 92 ja 130 kg (pl. Kreikkalais-roomalaisen
painin SM-kilpailut). Sarjan 63 kg alaraja on 55 kg. Kaikissa sarjoissa painitaan tasapainoilla eli ylipainoa ei
sallita. Painija saa halutessaan otella yhtä sarjaa ylempänä, mihin kisan punnituksessa todettu paino
edellyttää. Samassa kisatapahtumassa ei kuitenkaan saa otella kahdessa sarjassa. Kreikkalais-roomalaisen
painin SM-kilpailut II-tason osakilpailu ja mukana pistelaskussa.
II-tason osakilpailuiden Suomi Cupin sarjojen osallistumismaksu saa olla korkeintaan 15 € / painija.
Kaikissa II-tason kilpailuissa on oltava aamupunnitus. Mikäli myös iltapunnitus järjestetään, tulee se selkeästi
ilmoittaa kilpailukutsussa.
I-tason kilpailut:
2019 Suomi Cupin I-tason kilpailut ovat miesten UWW:n kalenteriturnaukset Herman Kare -painiturnaus ja
Arvo Haavisto -painiturnaus.
Painija saa pisteitä kilpailuissa menestymisen perusteella alla olevan taulukon perusteella.
Pistejako kaikissa osakilpailuissa:
1.
7 pist.
2.
5
3.
4
4.
3
5.
2
Osallistuminen 1
Kakkostason osakilpailuissa pisteet määräytyvät suomalaisten sijoitusten perusteella, I-tason kisoissa
ulkomaalaiset painijat ovat pistelaskussa mukana.
Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi Cupin 2019 osakilpailut (päivitetty 28.1.2019):
Pvm
Kilpailu
Taso
Paikkakunta
Järjestäjä
12.1.
Herman Kare- painiturnaus
1
Kouvola
Kouvolan Painijat
26.1.
Mannin Matsit
2
Peräseinäjoki
Peräseinäjoen Toive
9.2.
SM-kilpailut
2
Helsinki
Helsingin Haka
2.3.
Keski-Suomen OP-painit
2
Jyväskylä
Vaajakosken Kuohu
8.6.
Veikko Rantanen -painiturnaus
2
Heinola
Heinolan Isku
15.6.
Av. TUL:n 100v juhlapainit
2
Helsinki
TUL:n painijaosto
17.8.
Avoimet Rantapainin SM-kisat
Extra
Jyväskylä
Jyvässeudun Paini-Ässät
24.8.
Kalle Mäkisen painit
2
Turku
Turun Voimamiehet
7.9.
Lohi-painit
2
Kotka
Popinniemen Isku
9.11.
Tampere Cup
2
Tampere
Koovee, TaVo ja TaPS
7.12.
Arvo Haavisto -painiturnaus
1
Ilmajoki
Ilmajoen Kisailijat

Tiedotus:
Suomi Cupin näkyvyyden kannalta on toivottavaa, että osakilpailun järjestäjä toimittaa tiedotusvälineille
ennakkotiedotteet ja kisan jälkeen tulokset niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Järjestäjä voi
halutessaan olla yhteydessä Painiliittoon ja sopia tiedottamisesta.
Suomi Cupin sarjojen osalta tulee kisoihin osallistuvat painijat olla nähtävissä liiton tai seuran nettisivuilla
vähintään kaksi päivää ennen kisoja.
Pisteiden päivitys:
Suomi Cupin pistetilanteet päivitetään työryhmän sihteerin toimesta pikaisesti osakilpailujen jälkeen. Tämän
vuoksi osakilpailuiden palkintojärjestys ja ottelutulokset on toimitettava Antti Pekkalalle välittömästi kisan
jälkeen. Pistetilanne julkaistaan Painiliiton nettisivulla.

Lisätietoja:
Antti Pekkala, Suomi Cup työryhmän sihteeri
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antti.pekkala@painiliitto.net
Suomi Cup -työryhmän jäsenet:
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