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Alaikäraja
Kilpailuihin osallistumiselle ei ole alaikärajaa. Painijan kilpailuihin ilmoittavan seuran edellytetään
arvioivan, onko kilpailija riittävä fyysisesti ja taidollisesti osallistumaan ko. kilpailuihin. Lisäksi
seuran on esitettävä kilpailujen järjestäjälle alaikäisen osallistujan huoltajan allekirjoitettu lupa
osallistua kilpailuihin, mikäli painija on nuorempi kuin UWW:n säännöt edellyttävät.
Poikien ja tyttöjen ikä- ja painoluokat
Ikäluokassa 17 v. käytetään SM-kilpailuissa seuraavaa sarjajakoa:
Pojat (kr.+vp): 41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 ja 110 kg
Tytöt:
36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 ja 73 kg
Junioreiden painoluokat
Ikäluokassa 20 v. käytetään SM-kilpailuissa seuraavaa sarjajakoa:
Kreikkalais-roomalainen paini: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ja 130 kg
Vapaapaini (yhdessä Viron kanssa):
Miehet: 57, 61, 65, 70, 79, 86, 97 ja 125 kg
Naiset: 50, 53, 57, 62, 68 ja 76 kg
Seniorien painoluokat SM-kisoissa
Kreikkalais-roomalainen paini: 60, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ja 130 kg
Vapaapaini:
Miehet: 57, 65, 70, 74, 79, 86, 97 ja 125 kg
Naiset: 50, 53, 57, 62, 68 ja 76 kg

Poikkeukset UWW:n säännöistä
1. Ikäkausi- ja kansalliset kilpailut
Kansallisissa ikäkausikilpailuissa alle 34 kg sarjoissa sekä aloittelijoissa, painija saa suorittaa ns.
kravatti-liikkeen vain kerran, jonka jälkeen tulee suorittaa jokin muu pisteliike saadakseen uusia
rulliliikkeen pään puolelta (ns. kravattiliike).
Myös kilpailuaikoihin tulee kiinnittää ikäkausikisoissa huomiota. Otteluajat tulee valita
kilpailuaikataulu ja ottelijoiden ikä/taso huomioiden.
Aloittelijoille ja alemmille ikäluokille ei ole välttämätöntä painittaa kahta 2 minuutin jakso.
Voidaan harkinnan mukaan painia suoria esim. 1-3 minuutin painiaikoja.
Muistutetaan kansallisten kilpailujen järjestäjiä heidän ”oikeudestaan” poiketa UWW:n virallisista
säännöistä. Päätöksen painiajoista tekevät kisajärjestäjän edustaja yhdessä kilpailujen valvojan
kanssa.
On tietenkin suotavaa jo kutsussa mainita mahdollisista muutoksista painiaikoihin ja esim.
paritukseen. Tosin moni em. seikka ilmenee vasta kun lopullinen osanottajamäärä on tiedossa eli punnituksen jälkeen.

Muussa poikien/junioreiden kilpailutoiminnassa järjestäjä voi vapaasti valita kilpailuohjelmaan
haluamansa ikä- ja painojaon, kunhan siitä ilmoitetaan kilpailukutsussa.
2. KLL:n (Koululiikuntaliitto) ikärajat ja painoluokat
Pojat:
Tytöt:

7-13 v., 14-16 v. ja 17-20 v.
7-13 v. ja 14-20 v.

Sarjat:
Pojat 7-13 v. 26–28, 30, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66 ja +66 kg
Pojat 14–16 v. 44, 48, 53, 58, 63, 69, 76, 85 ja +85 kg
Pojat 17–20 v. 60, 66, 74, 84, 96 ja +96 kg
Tytöt 7-13 v. 26–28, 31, 34, 38, 43, 48, 54 ja +54 kg
Tytöt 14–20 v. 44, 48, 53, 59, 67 ja +67 kg
Kilpailulisenssi vaaditaan 14-vuotiailta ja sitä vanhemmilta painijoilta sekä harrastelijalisenssi
kaikilta alle 14-vuotiailta painijoilta.
Kilpailijat ovat KLL:n vakuuttamia.
Kisoissa tulee olla kilpailu-ja sääntövaliokunnan nimeäminä min. viisi tuomaria/matto ja kaksi
valvojaa. Järjestäjä maksaa nimetyille tuomareille ja valvojille majoituksen ja
matkustusohjesääntöjen mukaiset päivärahat. Järjestäjien ei tarvitse hoitaa tuomarien
ruokailuja.
KLL:n kilpailujärjestelmä:
Noudatetaan KLL:n sääntö- ja kilpailujärjestelmää (A-B lohkot). Painiaikana normaali
kadettien/junioreiden painiaika. Ottelupisteet ja sijoittuminen määräytyvät UWW:n sääntöjen
(v. 2018) mukaisesti. KLL:n kilpailut käydään vähintään 6 m halkaisijaltaan olevalla painimatolla.
Mattojen lukumäärä määräytyy osallistujien lukumäärän mukaan (min. 3 mattoa, jos yli 100
osanottajaa). Pääsääntöisesti kilpailut tulee käydä neljällä matolla. Jos sarja painitaan kahdessa
päivässä, niin myös toisen päivän punnitus suoritetaan tasapainoin. Kahden-kolmen osanottajan
sarjat painitaan loppuun 1. kisapäivänä.
Kilpailuissa vaaditaan videot jokaiselle matolle tuomariston käyttöön. Videotarkastus suoritetaan
UWW:n sääntöjen mukaisesti haastamistilanteessa (challenge).

Punnitusaika
Kaikissa SM-kilpailuissa punnitus suoritetaan UWW:n sääntöjen mukaisesti jokaisen
kilpailupäivän aamuna. Jos sarja painitaan kahdessa päivässä, niin toisen päivän punnituksessa
hyväksytään 2 kg ylipaino. Sääntö- ja kilpailuvaliokunta voi myöntää poikkeuksia. Kilpailukutsussa
on mainittava punnitusaika (-ajat).

Kilpailuaika
Kaikki SM-kilpailut painitaan UWW:n sääntöjen mukaisesti (pl. ottelujärjestelmä) ja
pääsääntöisesti yhden päivän aikana alusta loppuun. SM-kilpailut painitaan A- ja Blohkojärjestelmällä.

Tarkemman kilpailuohjelman laatii kilpailujen järjestäjä. Kilpailuohjelman ja mahdolliset
poikkeustapaukset (mm. painijoiden sijoittaminen eri lohkoihin ja ”ristiin painiminen” lohkojen
kahden parhaan välillä) hyväksyy Suomen Painiliiton sääntö- ja kilpailuvaliokunta.

Sarjojen yhdistäminen
Kotimaisissa miesten kilpailuissa, SM-kilpailuja ja UWW:n kalenterikilpailuja lukuun ottamatta,
voidaan kaksi raskainta sarjaa yhdistää yhdeksi sarjaksi.

Palkintojärjestys
Kotimaisissa kilpailuissa (mukaan lukien SM-kilpailut) jaetaan vain yksi pronssimitali sarjaa
kohden.

Ottelujen videointi
Kaikissa SM-kilpailuissa vaaditaan videot jokaiselle matolle tuomariston käyttöön.
Videotarkastus suoritetaan UWW:n sääntöjen mukaisesti haastamistilanteessa (challenge). SMkilpailuista tulee järjestäjien hoitaa live-stream-lähetykset jokaiselta matolta.

EDUSTUS- JA KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailukelpoisuus
Painija on kilpailukelpoinen Painiliiton ja sen jäsenseuran järjestämissä kilpailuissa,jos hän on
Painiliiton jäsenseuran jäsen ja täyttää UWW:n, KOK:n, Suomen Olympiakomitean, SUEK:n ja
Painiliiton ehdot ja hänellä on voimassaoleva painilisenssi.

Seuraedustus
Painija voi olla jäsenenä useammassa seurassa, mutta painissa hän saa edustaa vain yhtä seuraa
kerrallaan.

Seurasiirto
Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu kalenterivuosittain.
Seurasiirtoa haluavan painijan on toimitettava siirtoanomuksensa joulukuun 1. päivään
mennessä edustamalleen seuralle ja Painiliitolle. Mikäli vanha seura ei ilmoita joulukuun 15.
päivään mennessä mahdollisesta esteestä Painiliittoon, hyväksyy Liitto edustusoikeuden
siirtymisen vuoden alusta lukien.
Jos seura eroaa Painiliitosta tai lopettaa toimintansa, on painijalla oikeus siirtyä heti edustamaan
uutta seuraa.
Anomuksesta Painiliitto voi erityissyistä, kuten asuinpaikkakunnan vaihtuessa, myöntää
seurasiirron myös kesken kalenterivuoden. Tällöin anomukseen on aina liitettävä entisen seuran
suostumus sekä uuden seuran lausunto. Lisäksi seurasiirrosta peritään liiton hinnaston mukainen
käsittelymaksu.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Painija voi osallistua kilpailuihin ainoastaan oman seuransa ilmoittamana.
Kilpailuihin hyväksytään ilmoittautuminen myös sähköpostitse vähintään 8 vuorokautta ennen
kilpailuja. Jälki-ilmoittautuminen hyväksytään 24 tuntia ennen kilpailua (kilpailut alkavat
ensimmäisellä punnituksella). Jälki-ilmoittautumisesta peritään Painiliiton hallituksen vuosittain
vahvistama korotettu ilmoittautumismaksu. Ilmoittautuminen tulee tehdä sekä liittoon että
kilpailujärjestäjälle.
SM-kilpailuissa ilmoittautumisaikaa on noudatettava ehdottomasti, mutta muissa kilpailuissa
kilpailujen järjestäjä voi hyväksyä muitakin ilmoittautumistapoja.

Kilpailulisenssi
Jokaisella kilpailuihin osallistuvalla painijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi.
Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tarkastamaan dokumentin painijan voimassa olevasta
lisenssistä. Mikäli painijalla ei ole esittää dokumenttia, voi hän osallistua kilpailuihin maksamalla
järjestäjälle liiton vahvistaman maksun edellyttäen, että hän on lunastanut voimassaolevan
lisenssin. Kilpailujen järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan liitolle painijat, joilla ei ollut esittää
kilpailulisenssiä.

Ilmoittautumis- ja osanottomaksut
SM-kilpailuihin ilmoitetuista painijoista on kilpailujen järjestäjälle maksettava liiton vahvistama
ilmoittautumismaksu. Maksu koskee myös seurojen huoltajia, joiden lukumäärän järjestäjä voi
rajoittaa yhteen alkavaa viittä painijaa kohti.
Mestaruuskilpailuja ja UWW -kalenterikilpailuja lukuun ottamatta, kilpailujen järjestäjä voi
määrätä kohtuullisen osallistumismaksu, joka on ilmoitettava kilpailukutsussa.

Osallistuminen kilpailuihin ulkomailla
Kaikista ulkomaille suuntautuvista kilpailu- ja leirimatkoista tulee tehdä etukäteen (viimeistään 1
kuukausi ennen kilpailu- tai leirimatkaa) anomus Painiliiton kilpailu- ja sääntövaliokunnalle. Lupaanomus tehdään sähköisessä muodossa Suomen Painiliiton internet-sivujen kautta
http://www.painiliitto.net/materiaali/913-kilpailu-lupa-anomus
Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei oteta käsittelyyn. Anomuksen täyttää ja lähettää vain
joukkueen yhteyshenkilö. Myöhässä saapuneista anomuksista peritään liiton vuosittain
vahvistama lisämaksu.
Kilpailu- tai leirimatkan jälkeen tulee viikon kuluessa anomuksessa mainitun vastuuraportoijan
täyttää
ulkomaan
kilpailuraportti
sähköisessä
muodossa
http://www.painiliitto.net/materiaali/914-ulkomaan-kilpailuraportti
Mikäli kilpailuraporttia ei täytetä, ei seuraavalla kerralla ko. seuralle myönnetä kilpailulupaa
ulkomaille.

Kilpailu- ja leirimatkat SM-kilpailujen kanssa samaan aikaan
Seniorien SM-painien aikana ei myönnetä lupaa seniori- ja juniori-ikäisille painijoille.

Juniorien SM-painien aikana ei myönnetä lupaa juniori- ja kadetti (kuluvana vuonna 16 tai 17
vuotta täyttävät) -ikäisille.
Kadettien SM-painien aikana ei myönnetä lupaa kadetti (kuluvana vuonna 16 tai 17 vuotta
täyttävät) -ikäisille, joille on sopiva sarja SM-paineissa.
Kuitenkin jos seura anoo lupaa yllämainituista ohjeista poiketen, tulee tuossa vaiheessa esittää
erittäin vahvat perusteet ko. painijan kohdalla.

Ulkomaalaisen painijan osallistuminen kilpailuihin Suomessa
Ulkomaalainen painija voi osallistua Suomessa järjestettävään kilpailuun vain oman liittonsa
ilmoittamana.
Suomessa asuva ulkomaalainen voi edustaa kansallisissa kilpailuissa Painiliiton jäsenseuraa.
Ulkomaalaisen painijan osallistuminen SM-kilpailuihin:
•
•
•
•
•

painijan on oltava Suomen Painiliiton alaisen seuran jäsen
painijalla on oltava voimassa oleva Suomen kilpailulisenssi
painija ei ole osallistunut toisen maan maajoukkueessa UWW:n kalenterikilpailuihin
edellisenä eikä kuluvana vuonna
painija asuu Suomessa turvapaikan hakijana tai maahanmuuttajana tilapäisesti tai vakituisesti
painija, jolla on Suomen ja jonkun muun maan passi voi osallistua SM- kilpailuihin, jos hän
edustaa suomalaista seuraa ja hänellä on voimassa oleva suomalainen painilisenssi ilman
muita rajoituksia

Poikkeustapauksissa päätökset tekee Painiliiton hallitus

Mainokset kilpailuasuissa ja verryttelypuvussa
Kansainvälisissä (UWW) kilpailuissa trikoiden malli ja värit tulee hyväksyttää kansainvälisessä
Painiliitossa. Trikoissa tulee olla etupuolella maan lippu ja takapuolella maan lyhenne sekä
painijan sukunimi
Kansainvälisissä kilpailuissa (pl. olympialaiset) mainokset on mahdollisuus painattaa UWW:n
sääntöjen ja Painiliiton ohjeen mukaisesti seuraavasti:
•

painijan oman sponsorin/sponsorien logot (max. 2 trikoiden etupuolelle reisien kohdalle),
liitto painattaa oman sponsorinsa (1) logon trikoiden takaosaan.

Painiliiton verryttelyasussa saa olla ainoastaan liiton mainokset.
Painitrikoissa kansallisissakin kilpailuissa suositellaan käyttämään painitrikoita, joissa näkyy
maatunnus ja/tai lippu sekä painijan nimi.
Mainoksen pitää olla eettisesti hyväksyttävä (esim. tupakka- ja alkoholimainoksia ei sallita).

Kilpailulupa
Lupaa kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen on anottava Painiliiton kilpailu- ja
sääntövaliokunnalta. Kilpailuluvat anotaan ja käsitellään yhdellä kertaa koko vuoden osalta siten,

että lupa-anomukset tulee olla liitossa edellisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä (esim. v.
2019 järjestettävä kilpailu tulee anoa 30.4.2018 mennessä).
Myöhässä anotut kilpailuluvat käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli myöhässä anottu kilpailupa
myönnetään, peritään siitä korotettu lupamaksu.
Mikäli seuralla on kilpailulupa- tai muita maksuja rästissä Painiliitolle, ei kilpailulupaa myönnetä.
Kilpailulupaa ei myöskään myönnetä, mikäli seuralla ei ole toimivaa, lisenssin lunastanutta
ottelujärjestäjää tai tuomaria.

Kilpailukutsu
Kilpailukutsu on julkaistava Molskissa tai saatettava muulla tavalla tiedoksi niille seuroille, joiden
jäseniä osallistumisoikeus koskee. SM-kilpailuissa ja UWW:n turnauksissa kilpailukutsut on
julkaistava Molskissa.
Kilpailukutsun tulee sisältää ainakin kilpailuaika ja -paikka, punnitus, sarjat, ilmoittautumistiedot,
mahdolliset kiertopalkinnot, joukkuekilpailut, osanottomaksut, osallistumisoikeus, järjestäjä ja
yhteyshenkilö.

Kilpailuvälineet
Järjestäjän on hankittava kilpailuissa tarvittavat tai sääntöjen edellyttämät kilpailuvälineet.
Kotimaisissa kilpailuissa painimaton on täytettävä seuraavat vähimmäiskokovaatimukset:
•
•
•

Senioreiden SM-kilpailuissa ja UWW:n turnauksissa käytetään painimattoa, jonka
painialueen halkaisija on vähintään 7 m ja suoja-alue 1 m.
Muissa kilpailuissa käytetään painimattoa, jonka painialueen halkaisija on vähintään 6 m ja
suoja-alue 1 m.
SM-kilpailuja lukuun ottamatta, alle 17 v. kilpailuissa, lähinnä alle 50 kg sarjoissa voidaan
käyttää painimattoa, jonka painialueen halkaisija on vähintään 5 m ja zonen leveys 0,5-0,8 m.

Senioreiden ja nuorten SM-kilpailuissa ja UWW:n turnauksissa on käytettävä julkista ajanottoa,
joka näkyy sekä painijoille että yleisölle.

Kilpailupaikka
Kilpailupaikan on tarjottava kilpailuille niiden arvon mukaiset puitteet ja täytettävä
painisääntöjen edellyttämät vaatimukset.

Tuomarit
Kilpailujen järjestäjän on huolehdittava siitä, että painituomareita on riittävä määrä kilpailujen
läpiviemiseen. Vähimmäismääränä voidaan pitää neljää tuomaria mattoa kohden.
Tuomarikokous valitsee keskuudestaan korkea-arvoisimman/kokeneimman tuomarin kilpailujen
valvojaksi, jonka tehtävänä on mm. johtaa tuomarikokoukset, täyttää kilpailuraportti
tuomariston ja mahdollisten huomautusten osalta ja vastata sääntöjen noudattamisesta. SMkilpailuihin ja muihin arvokilpailuihin Painiliitto nimeää valvojan ja muun tuomariston. Em.
kilpailuissa Painiliitto vastaa tuomarien matkakuluista ja järjestäjä muista kuluista. Kotimaassa
painittaviin UWW:n turnauksiin nimeää valvojan ja tuomariston Painiliitto. Kustannuksista vastaa

järjestävä organisaatio.
KLL:n mestaruuskilpailuissa Painiliitto nimeää valvojan ja ylituomarit, joiden matka- ja
majoituskustannuksista vastaa järjestävä organisaatio. Lisäksi Painiliitto nimeää muut kilpailuihin
osallistuvat tuomarit, joiden majoituskustannuksista vastaa järjestävä organisaatio.
Muiden kansallisten kilpailujen osalta järjestämisluvan saanutta seuraa suositellaan korvaamaan
kilpailuihin osallistuvien tuomareiden todelliset matkakulut (korkeintaan 200 €/matto).
Ulkomailla järjestettäviin UWW:n turnauksiin, joihin osallistuu muita suomalaisia painijoita (yli
kolme painijaa) kuin liiton nimeämä joukkue, on osallistuvien seurojen huolehdittava, että
mukana on UWW:n sääntöjen mukaisesti kansainvälinen tuomari, jonka kustannuksista
vastaavat osallistuvat seurat.
Muissa ulkomaan kilpailuissa (ei UWW:n kalenterikilpailu) lupaa yhteisesti hakeville seuroille
riittää yksi tuomari joukkueiden mukaan.
Painiliiton kilpailu- ja sääntövaliokunta nimeää tuomarit SM, KLL ja UWW - turnauksiin.
Nimeäminen tehdään aina seuraavaksi kalenterivuodeksi. SM-kilpailuihin nimetään viisi
tuomaria mattoa kohden. Suomessa järjestettäviin UWW:n kalenteriturnauksiin nimetään neljä
tuomaria mattoa kohden. Kilpailujen valvojat nimeävät ylituomarit kisapaikalla.

KILPAILUTOIMITSIJAT
Kilpailuissa on oltava tarvittavat toimitsijat, joiden avulla kilpailut sujuvat joustavasti.
Vähimmäisvaatimuksena on ainakin ottelujärjestäjä, sihteeri, ajanottajat, kuuluttaja, lääkäri ja
muu lääkintähuolto ja lähetit.

TIEDOTTAMINEN
Järjestäjän on saatettava kilpailutapahtumat tiedotusvälineiden tietoon sekä ennen kilpailuja,
kilpailujen aikana ja kilpailujen jälkeen kilpailujen arvoa vastaavalla tavalla.
Kaikissa kilpailuissa tiedotusvälineiden edustajille
työskentelyolosuhteet ja riittävät tietoliikenneyhteydet.

on

järjestettävä

kunnolliset

Välittömästi kilpailujen jälkeen, järjestäjän on toimitettava tulokset tiedotusvälineille (STT ja
teksti-TV), Painiliittoon kilpailuraportti, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot: kilpailujen aika,
järjestäjä, palkintojärjestys, osanottajien lukumäärä, tuomariluettelo, luettelo ilman lisenssiä
kilpailleista painijoista ja huomautukset sääntörikkomuksista tai muusta poikkeavasta.
Kilpailuraportti on tehtävä kaikista kilpailuista.

TUOMAREIDEN LUOKITTELUSÄÄNNÖT
1. Painituomarit jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat I, II ja III -luokka. Näiden lisäksi
kansainväliset painituomarit jaetaan UWW:n sääntöjen mukaisesti seuraaviin luokkiin:
Instructor, I-S, I, II ja III -luokka.
2. Tuomariarvo myönnetään hyväksytyn tuomarikurssin perusteella 15 vuotta täyttäneelle.
Ensimmäinen tuomariarvo on tällöin III.
3. Luokitusperusteet ovat:
a. III-luokan tuomarilla on oikeus toimia kansallisissa kilpailuissa matto- ja
arvostelutuomarina

4.
5.

6.

7.
8.

b. II-luokan tuomarilla on oikeus toimia kansallisissa kilpailuissa matto- ja
arvostelutuomarina sekä alueen kilpailuissa ylituomarina
c. I-luokan tuomarilla on oikeus toimia kansallisissa kilpailuissa matto-, arvostelu- ja
ylituomarina
SM-kilpailujen tuomaripätevyys: SM-kilpailuissa toimivien tuomareiden tulee olla
tuomariluokaltaan vähintään I.
Näyttöjen antaminen:
a. III-luokan tuomaripätevyyden myöntää alueen tuomarikouluttaja hyväksytysti
suoritetun tuomarikurssin perusteella
b. I- ja II-luokkaan annetaan korotusnäyttö kadettien tai junioreiden SM- kilpailuissa.
Päätöksen korotuksen hyväksymisestä tekee kilpailu- ja sääntövaliokunta
c. Kansainvälisen Painiliiton UWW:n tuomarikurssille hakemisen ehtona on kansallisen
I-luokan tuomaripätevyys, alle 40 vuoden ikä, vähintään 15 käytyä kilpailua vuoden
aikana sekä Painiliiton hyväksyntä
Tuomarikortin luokan korottamisen ehtona on toimia vähintään 15 kertaa vuoden aikana
tuomaritehtävissä. Edellisestä korotuksesta pitää olla kulunut vähintään 2 vuotta (ei saa
korottaa peräkkäisinä vuosina). Kilpailuissa näyttöä antamassa saa olla korkeintaan 1
tuomari / matto.
Tuomarikortti luovutetaan valvojalle tuomariston alkukokouksessa. Valvoja palauttaa ne
asianmukaisesti täytettynä kilpailujen päätyttyä.
Kaikki tuomarit rekisteröidään ja kortistoa pitää yllä Suomen Painiliiton toimisto.

KILPAILUJEN MAINOSSÄÄNNÖT
Suomen Painiliiton luvalla järjestettyjä SM-kilpailuja, PM-kilpailuja, maaotteluja, UWW:n
kalenterikilpailuja ja muita televisioitavia kilpailuja, koskevat seuraavat erityismääräykset:
Kilpailupaikka tulee olla urheiluhalli tai vastaava. Tapahtumaa ei saa järjestää harjoitussalilla.
Kilpailupaikan on tarjottava kilpailuille niiden arvon mukaiset puitteet ja täytettävä
painisääntöjen edellyttämät vaatimukset. Pukuhuoneet on oltava tapahtumapaikan välittömässä
läheisyydessä.
Järjestysmiesten on valvottava, että urheilijoiden pukeutuminen kisa-asuun ja asusta tapahtuu
pukuhuoneissa, ei kilpailutilassa. Kilpailupaikan siisteydestä on huolehdittava erityisen tarkasti.
Liiton haastattelupisteeseen tulevat sponsoritaulut tulee sijoittaa siten, että kuvauksen
suorittavilla kameroilla on esteetön näköyhteys tauluille. Haastattelupiste on sijoitettava
tapahtumapaikan välittömään läheisyyteen, siten että pisteen edessä on yli 1,5 m vapaa tila
kuvaajan työskentelyä varten.
Painimattoa saa kiertää 80 cm korkea mainosaita. Maton keskelle sallitaan 100 cm halkaisijaltaan
oleva mainos. Maton kulmissa sallitaan 100 x 100 cm kokoa oleva mainos.
Matossa kirjainten korkeus ei saa ylittää 150 mm.
Painiliitolle kuuluu ½ mainosaidasta kutakin mattoa kohti. Mainosaidan taulut tulee sijoittaa
vuorotellen järjestävän seuran mainostaulun kanssa. Järjestävälle seuralle tai seurayhtymälle
kuuluu ½ mainosaidasta kutakin mattoa kohden sekä lisäksi keskiympyrä, painijoiden paikkoja
osoittavat kulmat.
Veikkaus Oy:n kilpailijoiden mainoksia ei saa olla kilpailupaikalla. Toimitsijoilla ja haastateltavilla
voi olla kilpailujärjestäjän sponsorien tunnuksilla varustettuja asusteita.
Painiasuissa noudatetaan Painiliiton asuja koskevia määräyksiä. Järjestävä seura on velvollinen

sopimaan mainoksista Painiliiton kanssa ja lähettämään niistä lopullisen listan kolme (3) viikkoa
ennen tapahtumaa.

EETTISET YLEISMÄÄRÄYKSET KILPAILUSÄÄNTÖIHIN
1. Yleiset määräykset
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.
2. Antidopingmääräykset (SUEK= Suomen urheilun eettinen keskus))
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat ja valmentajat toimivat Suomen
Painiliiton Antidopingohjelman mukaisesti.
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin antidopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja - menetelmistä löytyvät
SUEK:n vuosittaisesta julkaisusta "Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa".
Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset
dopingrikkomuksissa ovat:
1. Määräaikainen kilpailukielto
2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista
3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.
3. Sopupeli
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että painijat, joukkueet ja seurat pyrkivät
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Seura tai painija, jonka
kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, asetetaan liiton kurinpitosääntöjen
mukaisesti kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.
4. Vedonlyönti
Painija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja tai seurajohtaja ei saa itse tai
edustajansa kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Rikkomuksesta asetetaan liiton
kurinpitosääntöjen mukaisesti kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.
5. Käyttäytyminen
Painijan on käyttäydyttävä niin, ettei hän menettelyllään tai epäurheilijamaisella
käyttäytymisellään aiheuta huomattavaa vahinkoa seuralleen, lajilleen tai urheilulle yleensä.
Painija sitoutuu noudattamaan liiton kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä
kurinpitomääräyksiä.
Kaikki liiton jäsenet sitoutuvat lisäksi noudattamaan Painiliiton toimintasääntöjä, liiton
antidopingohjelman mukaisia sääntöjä sekä kamppailulajien yhteisesti laatimaa
yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

PAINILIITON TOIMENPITEET SIENITARTUNTOJEN EHKÄISEMISEKSI
Tiedotusta hoito-ohjeista ja taudin ehkäisemisestä lisätään kaikilla tasoilla.

Seuroissa tulee tarkastaa painijat ennen ja jälkeen harjoitusten. Ennen kilpailuihin lähtöä ja
kilpailuiden jälkeen painijat on tarkastettava huolellisesti.
Kaikissa kotimaan kisoissa tulee olla lääkäri, terveydenhoitoalan ammattilainen tai muu
sienitartunnat tunteva henkilö, joka tarkastaa kaikki painijat ennen punnitusta. Kilpailujen
valvoja tai alueen ko. kisaan nimeämä henkilö poistaa sienitapaukset punnituksen yhteydessä.
Jokainen punnituksessa/lääkärintarkastuksessa sieniepäilyn takia poistettu painija ja hänen
seuransa ilmoitetaan valvojan raportissa. Sienitartunnat on myös kuvattava ja lähetettävä
liitettävä Painiliittoon lähetettävään raporttiin.
Painijat on tarkastettava jokaisen painileirin yhteydessä. Sienitartunnoista on valmentajien
ilmoitettava liittoon samalla tavalla, kuin kilpailuista poistetuista.
Sieniepäilyn takia poistetulle painijalle tulee lääkekuurin mittainen automaattinen ehdoton este
kilpailu-, harjoitus- ja leiritapahtumiin lääkärin ohjeiden mukaisesti. Mikäli painija tahallisesti
osallistuu ko. aikana edellä mainittuun toimintaan, niin asiaa käsitellään liiton
kurinpitovaliokunnassa.
Painiliiton käyttämät asiantuntijat auttavat sieni-ongelman hoitamisessa.

