Käyttäytymissäännöt ja -säädökset koskien Olympialaisia ja muita
kansainvälisiä mestaruuskilpailuja
KÄYTTÄYTYMISKOODI
Tietyt olosuhteet vaaditaan, jotta saadaan varmistettua menestyksekkäät kansainväliset kilpailut ja
tapahtumat myös tulevaisuudessa. Tärkeitä tekijöitä ovat yleisöystävällisyys, lajin maine, hyvä organisaatio
ja säädökset, joita kunnioitetaan. Mutta niin on myös kolmas elementti, joka tarkoittaa käyttäytymistapoja
kaikilla tasoilla ja kaikissa kilpailuissa. Tämä kaikki - kurin ja reilun pelin raameissa – antaa lajillemme
yleisön silmissä sille kuuluvan jalon urheilun maineen.
1. UWW:n säännöstö kehottaa kaikkia kilpailijoita, valmentajia ja muita joukkueen jäseniä välttämään
omien poliittisten, rasististen tai uskonnollisten mielipiteenilmausten tai UWW:n kannalta
epäolennaisten ajatusten julkituomista. Näitä UWW:n sääntöjä tulee kunnioittaa kaikissa
kilpailuissa, seminaareissa, leireillä sekä muissa vastaavissa tapahtumissa.
2. Kaikki UWW:n järjestöihin kuuluvat henkilöt hyväksyvät nämä säännöt ja lupaavat käyttäytyä
kunnioittavasti UWW:n valvojaa ja muuta henkilöstöä kohtaan ja heidän päätöksiä, sääntöjä sekä
muita UWW:n ohjeita on noudatettava kokonaisuudessaan.
3. Tapauksissa, joissa kuka tahansa UWW:n alaiseen liittoon kuuluva henkilö jättää nämä säännöt
noudattamatta, saatetaan ryhtyä seuraaviin kuripidollisiin toimiin:
 suullinen varoitus
 kirjallinen varoitus ja sakko
 1-3 vuoden panna
 elinikäinen toimitsijakielto
Lisäksi, ottaen huomioon ihmisten eroavaisuudet, kaikkien painitapahtumiin osallistuvien on noudatettava
näitä käyttäytymissääntöjä, jotka UWW on tämän tekstin muodossa laatinut. Vielä on syytä muistuttaa teitä
kaikkia painijat, valmentajat, tuomarit ja joukkueenjohtajat siitä, että kilpailutapahtumien aikana on
kiellettyä:
 ottaa osaa yhteenkään poliittiseen, uskonnolliseen, sosiaaliseen tai rasistiseen keskusteluun, joka on
epäolennaista UWW:n kannalta.
Jokaisen on kaikin tavoin kunnioitettava UWW:n sääntöjä ja lakeja.

I)

PAINIJAT


Yksikään painija, jolla ei sillä hetkellä ole ottelua, pysyy heille määrätyllä alueella. Kenelläkään ei
ole asiaa maton reunalle tai toimitsijoille varatulle alueelle.



Painijoiden tulee lämmitellä siihen tarkoitukseen varatulla alueella, ei maton reunalla.



Kun painijalla on ottelu, hän kävelee yhdessä valmentajansa kanssa pukuhuoneesta hallin läpi
matolle.



Painijalla on oltava jo matolle tullessaan yksiosainen painiasu yllään. Sallittua on pitää viittaa
harteillaan, kaikki muu vaatetus on kiellettyä. Painija ei saa riisuuntua yleisön edessä.



Jokaisen painijan on kunnioitettava kilpailusääntöjä.



Kun jakso on painittu, painija ei saa laskea olkaimiaan. Heidän on odotettava korrektisti
pukeutuneina voittajan julistamista.



Painijat kättelevät toisiaan ennen ja jälkeen jokaisen jakson. Myös tuomaria on käteltävä.



Jos ottelu keskeytyy kesken jakson, täytyy painijan odottaa seisaallaan (ei maaten tai kyykistyen)
puolueettomassa kulmassa (ei punaisessa eikä sinisessä). Tauon ajaksi painija saa istuutua tuolille.



Loukkaantunut painija saa maata maton reunalla sen aikaa kun lääkäri tutkii häntä.



Painijan on poistuttava matolta suoraan pukuhuoneeseen, yhdessä valmentajansa kanssa.



Kun ottelun voittajaa julistetaan, voivat seuraavan ottelun painijat kävellä halliin yhdessä
valmentajiensa kanssa.



Kun ottelun voittaja on julistettu, voi lääkäri kutsua voittajan tai molemmat painijat doping-testiin.
Toimenpiteen hyväksyminen on pakollista, siitä ei voi kieltäytyä.

Jos urheilija kieltäytyy doping-testistä, todetaan hänen testinsä positiiviseksi. Hänet diskataan ja tulokset
mitätöidään, huolimatta myöhemmistä seuraamuksista, jotka kurinpitovaliokunta (Disciplinary Council)
mahdollisesti langettaa.


Jakson aikana tai sen jälkeen painija ei saa protestoida tuomarin päätöstä. Kyseisestä toiminnasta
seuraa sanktio. Vain kyseessä olevan painijan joukkueenjohtajalla on oikeus tehdä sääntöjen
mukainen protesti, kuitenkin niin, että tarkoin noudatetaan sääntöjä.



Painija, joka ei suostu jatkamaan kilpailua tai osallistumaan palkintojenjakoon, diskataan eikä hän
sijoitu lainkaan tuloksissa.



Painija osallistuu kilpailuihin ja kilpailee vapaasti ja täysin omasta vapaasta tahdostaan.



Kilpailuissa painija ei edusta vain itseään vaan myös maataan sekä kansallista liittoaan. Urheilijalla
on liittonsa kanssa sopimus, joka määrittelee ohjeet ja säännöt, joita tulee noudattaa niin kilpailuissa
kuin myös kilpailumatkoilla. Urheilijan tulee olla ylpeä ja toimia kaikin tavoin eettisesti oikein
päästessään edustamaan maataan ja painiliittoaan.



Kun mitalit jaetaan, neljän parhaan painijan tulee saapua palkintokorokkeen luokse siistinä, hiukset
suittuina ja pukeutuneina edustamansa maan väreissä olevaan verryttelypukuun.



Loppubankettiin kutsutun urheilijan tulee sinne saapuessaan olla pukeutuneena joko viralliseen
(puku, paita ja kravatti) tai maansa edustusasuun.



Yhtään sellaista urheilijaa, joka ei yllämainittua pukukoodia noudata, ei pidä päästää tapahtumaan.

Lisäksi, loppubankettiin osallistuvien urheilijoiden tulee esiintyä rauhallisesti ja käyttää malttia
järjestelijöille ja menestyneille kanssaurheilijoille pitämissään kiitospuheissa.


Kaikkialla hotellillaan painijoiden on käyttäydyttävä moitteettomasti. Heidän on varmistettava, että
kalusteet ja muu sisustus pysyvät samassa kunnossa koko asumisen ajan. Myöskään hotellin
pyyhkeitä ei saa ottaa mukaan huoneesta poistuessaan.

Näiden sääntöjen rikkomisesta, jos se vahingoittaa miten tahansa UWW:n tai painin mainetta tai
kunniaa, tullaan raskaasti rankaisemaan. Tällaiset rikkomukset tullaan käsittelemään kurinpidollisina

toimina ja ne luovutetaan UWW:n kurinpidollisen komission (UWW Disciplinary Commission)
päätettäväksi.

II)

VALMENTAJAT



Valmentaja ja hieroja, joka saapuu urheilijansa maton kulmalle, on oltava pukeutunut
verryttelyasuun. Mitään improvisoituja asusteita ei hyväksytä. Myöskään shortsien käyttö ei ole
sallittua.



Kilpailuihin nimetty tuomari ei saa esiintyä valmentajana tai missään muussa vastaavassa tehtävässä,
paitsi joukkueenjohtajana.



Valmentajalla ja hierojalla on lupa kantaa mukanaan ainoastaan järjestäjien hyväksymää pyyhettä ja
vesipulloa.



Valmentajan ja hierojan tulee painijakson aikana istua heille varatuilla istuimilla ja neuvoa painijaa.
He eivät saa moittia arvostelutuomarin, mattotuomarin tai ylituomarin päätöksiä tai pyrkiä
vaikuttamaan niihin.



Kun ottelu päättyy, on valmentajan ja hierojan poistuttava hallista pukuhuoneisiin yhdessä painijan
kanssa.



Valmentajalla ei ole mitään oikeutta keskustella tuomarien kanssa.



Valmentaja tai hieroja saa hoitaa loukkaantunutta painijaa maton reunalla kun tuomari on antanut
siihen luvan.



Jos usealla saman joukkueen painijalla on ottelu käynnissä yhtä aikaa, saa joukkueen painija ottaa
väliaikaisesti valmentajan roolin, kuitenkin niin, että kaikki edellä mainitut vaatimukset täyttyvät,
myös vaatetusta koskevat säännöt.

Valmentajan on ehdottoman kiellettyä julkisesti, joko yksin tai ryhmässä, tuoda ilmi eroavaa mielipidettään
tai tyytymättömyyttään tuomarityöskentelyä tai tuomariston ja UWW:n tekemiä yksittäisiä päätöksiä
kohtaan.
Protestien on oltava kirjallisia ja ne on toimitettava UWW:n valvojalle, joka käsittelee sen ja antaa siitä
päätöksen.
Valmentajan on ehdottoman kiellettyä juoda alkoholia.
Näiden sääntöjen ja niihin liittyvien päätösten kaikenlainen loukkaaminen voi johtaa vakaviin sanktioihin,
jopa elinikäiseen toimitsijakieltoon.
Valmentajien kilpailuiden aikaisten käyttäytymissääntöjen mukaisesti, kaikenlainen käyttäytyminen, joka ei
ole täsmälleen löydettävissä yllä olevista kohdista, tullaan käsittelemään kurinpidollisena rikkeenä ja se tulee
väistämättä johtamaan sanktioihin.

III)

TUOMARIT

Tuomarit ovat puolueettomia yksilöitä suorittamassa virallista tehtävää. He eivät saa sitoutua mihinkään
muuhun kuin tuomarintehtäviin.



Tuomarin on pukeuduttava täsmälleen seuraavasti; harmaat housut, tummansininen bleiseri,
vaaleansininen paita ja keltainen UWW kravatti. Jalassaan tuomarien on pidettävä kangastossuja tai
vastaavia kenkiä ja UWW passin ja tuomarinumeron on oltava näkyvillä.



Tuomarit istuvat tätä tarkoitusta varten varatulla alueella, ylituomarin takana. Tuomarit eivät saa
kuljeskella ympäriinsä kilpailuhallissa.



Tuomareiden on ehdottomasti kiellettyä antaa mitään ohjeita painijoille tältä alueelta.



Tuomari saapuu matolle ennen painijoita.



Ottelun alussa ja sen päätyttyä tuomari kättelee kumpaakin painijaa.



Mattotuomari ja arvostelutuomarit eivät saa puhua keskenään ottelun jälkeen.



Arvostelutuomarilla ei ole oikeutta kävellä matolle eikä lyödä pöytää. He keskeyttävät ottelun
nostamalla laikan.



Kun ylituomari keskustelee arvostelutuomarin ja mattotuomarin kanssa, muilla tuomareilla ei ole
oikeutta tulla tuomarien pöydän luokse, vaikka joku heidät sinne kutsuisi.



Tuomarit saavat poistua kisapaikalta vasta kun päivittäinen tuomarikokous arvostelutuomareiden ja
tuomarineuvoston välillä on ohi.

Lisäksi, tuomareiden on otettava osaa palkintoseremonioihin ja kisojen päättäjäisiin pysymällä heille
varatuilla istuimilla.
Tuomaria, joka poistuu tuomareiden alueelta ennen seremonioiden loppumista ilman selkeää syytä tai lupaa,
tullaan rankaisemaan.
Kaikenlainen käyttäytyminen, joka sotii yllämainittuja sääntöjä vastaan, tullaan käsittelemään
kurinpidollisena toimena. Sanktiot langetetaan kisojen aikana ja tuomarin, joka on rikkonut
kurinpitosäädöksiä, status saattaa laskea alempaan kategoriaan.
Kaiken kaikkiaan tuomarilla, joka suostuu työskentelemään kilpailuissa, on oltava täydellinen fyysinen
terveydentila.
UWW:n presidentin tai sen edustajan käskystä, saattaa UWW ottaa kilpailuiden lääkärintarkastukset
hoitaakseen.
Kuka tahansa urheilija, joka ei tähän lääkärintarkastukseen osallistu, tullaan välittömästi sulkemaan pois
kilpailuista.

Kaiken kaikkiaan, tuomarin on ehdottoman kiellettyä nauttia alkoholia kilpailujen aikana. UWW:n tuomarin
sääntöjen rikkomisesta tai käyttäytymisestä, joka vahingoittaa UWW:n sekä urheilulajin mainetta ja kunniaa,
tullaan langettamaan vakavat sanktiot. Nämä sanktiot saattavat ulottua aina elinikäiseen kilpailu- ja
toimitsijakieltoon asti.

IV)

YLITUOMARIT



Ylituomari johtaa ottelua istuimeltaan.



Ylituomari ei koskaan näytä omia pisteitään ensin, aina vasta viimeisenä.



Ylituomari ei saa vetää mattotuomarin huomiota puoleensa esim. lyömällä pöytään nyrkillään. Sen
pitää tapahtua niin, että keinotekoinen esine heitetään matolle.



Kiistanalaiset tilanteet ratkaistaan niin, että ylituomari kutsuu mattotuomarin neuvotteluun
ylituomarin pöydän luokse.



Ylituomarin on huomioitava kaikki epäsäännöllisyydet ja poikkeavuudet ja kerrottava niistä jokaisen
ottelun jälkeen kaikille samalla matolla työskenteleville tuomareille.



Ylituomarilla on oltava täysin sama vaatetus kuin muillakin tuomareilla.



Ylituomari kertoo ottelun loputtua mattotuomarille, kumpi voittaja on.

V)

Lääkintähuolto



Joukkueiden nimeämien lääkärien on pysyttävä heille varatuilla istuimilla, eivätkä he saa kuljeskella
ympäri kisahallia.



Joukkueen lääkäri voi tulla valmentajan kanssa ottelun alkaessa oman painijan maton reunalle, mutta
silloin hieroja ei voi maton reunalle tulla (aina maksimissaan kaksi huoltajaa saa tulla painijan lisäksi
maton reunalle).



Joukkueen lääkäri tai muu lääkintähenkilökunta ei saa tulla matolle ellei tuomarin toimesta siihen
lupaa anneta.



Kilpailuihin nimettyjen lääkäreiden lisäksi loukkaantunutta painijaa voi hoitaa oman joukkueen
nimeämä lääkäri.



Lopullisen päätöksen siitä, voiko loukkaantunut painija jatkaa kilpailuja tekee vain UWW:n
kilpailuihin nimeämä lääkäri.



Vain yksi henkilö (lääkäri, hieroja tai valmentaja) loukkaantuneen painijan joukkueesta voi avustaa
kilpailuihin nimettyä lääkäriä hänen tutkiessaan loukkaantunutta painijaa.



Joukkueen lääkäri ei saa antaa ottelun aikana mitään ohjeita painijalle, joukkueen lääkärin ääni ei saa
kuulua.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen ja sääntöjen rikkominen tulee johtamaan sanktioihin.

VI)

Valokuvaajat ja kameramiehet



Valokuvaajien ja kameramiesten on pysyttävä heille varatuilla paikoilla.



Valokuvaajat ja kameramiehet eivät saa häiritä millään tavalla ottelun juryn, UWW:n
tuomarikomission tai UWW:n valvojan toimintaa.



Valokuvaajat ja kameramiehet eivät saa antaa painijoille mitään ohjeita kuvatessaan ottelua maton
reunalla.



Valokuvaajat ja kameramiehet eivät saa keskustella otteluiden aikana tuomareiden tai järjestäjien
kanssa.

Näiden ohjeiden ja sääntöjen rikkomisesta voi seurata sanktioita kuten varoitus tai häätö valokuvaajille
varatulta alueelta.

VII)

Joukkueenjohtajat



Kilpailuiden järjestäjän on varattava kilpailupaikalta istuimet joukkueenjohtajille.



Joukkueenjohtaja ei saa istua maton reunalla.

Joukkueenjohtajan tehtävänä on informoida oman joukkueensa jäseniä (urheilijat, valmentajat, tuomarit)
kaikista em. käyttäytymissäännöistä kilpailujen aikana.
Kansalliset liitot ovat UWW:lle vastuussa siitä, että heidän kisoihin lähettämänsä joukkueet kunnioittavat
näitä sääntöjä. Kaikista sääntörikkomuksista tullaan asianosaisia rankaisemaan.

VIII)

UWW:n otteluvalvoja

Otteluvalvojat ovat korkeimpia valittuja arvohenkilöjä. Heidän asemansa on pysyvä kaikissa ympäri
maailmaa järjestettävissä painitapahtumissa. Heidän täytyy kyetä olemaan pysyvinä moraalisina ja
arvokkaina esimerkkeinä muille tapahtumiin osallistuville ihmisille. Heidän käyttäytymisensä,
pukeutumisensa ja kielenkäyttönsä tulee olla kohteliasta ja ymmärrettävää. He eivät koskaan saa tehdä
päätöksiä, jotka rikkovat UWW:n sääntöjä, säädöksiä tai ohjeita. Kilpailujen järjestäjän on konsultoitava
UWW:n valvojaa jokaisessa ongelmatilanteessa, josta ei muuten voida toimintaohjetta löytää.

UWW:n valvojan on noudatettava aina UWW:n tahtoa ja ajateltava lajin parasta, huolimatta
henkilökohtaisista mielipiteistä tai oman lajiliittonsa kannasta, sillä valvojana henkilö edustaa vain UWW:a,
ei omaa kansallista lajiliittoaan.
UWW:n valvoja ei saa käyttää UWW:n mainetta tai valtaa omiin tarpeisiinsa tai omaksi parhaakseen.
UWW:n valvojan on säilytettävä luottamukselliset tiedot ja keskustelut ominaan ja kunnioitettava sen tietoja
ja omaisuutta.

IX)

Kurinpidollinen menettely

Kaikki UWW:n jäsenjärjestöt ja niiden jäsenet (valvojat, painijat, valmentajat, tuomarit, lääkärit, muu
lääkintähenkilöstö, joukkueenjohtajat) hyväksyvät sen, että kääntyvät kaikissa urheilullisissa konflikteissa
UWW:n puoleen, sen jälkeen oikeat instanssit ovat CIAS ja TAS.
UWW ei ota huomioon käsitellessään tuomaritoimintaan liittyviä asioita, yksittäisten valtioiden omaa
kansallista lainsäädäntöä.
UWW varmistaa kaikin soveliain tavoin, että sanktiot joita se langettaa, koskevat vain sen omiin
jäsenjärjestöihin kuuluvia henkilöitä.
Lisäksi, kaikin mahdollisin tavoin varmistaakseen niin painijoiden, tuomareiden, valmentajien,
joukkueenjohtajien kuin kansallisten liittojen ja UWW:nkin moraalisen ja eettisen arvokkuuden, ennen kuin
mitään sanktioita langetetaan, kaikki lakisääteiset prosessit suoritetaan, jotta vastaajalla on mahdollisuus tulla
asianmukaisesti kuulluksi.
Silloin kun UWW:n valvoja on vastuussa kuulemaan kannetta painijasta, valmentajasta, tuomarista tai
joukkueenjohtajasta, toimitaan olemassa olevien sääntöjen mukaan niin, että kaikki ulkopuolelta tuleva
painostus on ehdottoman kiellettyä.
Kurinpidolliset toimet tullaan aloittamaan jokaista henkilöä kohtaan, joka näitä sääntöjä rikkoo tai laiminlyö.

