
 
 

KILPAILUKUTSU 
Tampereen Kooveen ikäkausikilpailut 

Uolevi Setälän muistopainit 
 

Kilpailuaika: Lauantai 5.5.2018 klo 12.00. 

Kilpailupaikka: Vuoreksen koulu, Rautiolanrinne 2, 33870 Tampere 

Punnitus: Kilpailupaikalla klo 9.30-10.15 

Painimuoto: Kreikkalais-roomalainen, tytöillä vapaa 

 

SARJAT: Pojat 17 v (-01 ja myöh. synt.): KLL- ja SM-kisatasoiset: 29, 32, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 57, 

62, 68, 75, 85 ja 100 kg 

  

IKÄKAUSISARJAT: Pojat alle 9 v. (-09 ja myöhemmin syntyneet): Sarjat tehdään punnituksen jälkeen 

 Pojat yli 9 v. (-08 ja aiemmin syntyneet): Sarjat tehdään punnituksen jälkeen 

 Aloittelijat: Vuonna 2017 tai myöh. kilpailemisen aloittaneet 

 Tytöt: Ikäluokat ja sarjat tehdään punnituksen jälkeen. 

 Järjestäjä varaa oikeuden sarjamuutoksiin tarvittaessa. 

 

SÄÄNNÖT: Kuuden osallistujan tai pienemmät sarjat painitaan kaikki kaikkia vastaan. 

 Yli kuuden osallistujan sarjat painitaan A- ja B- lohkojärjestelmällä. 

 UWW:n voimassa olevat säännöt. 

 

OSANOTTOMAKSU: 10 €/kilpailija, jos seuralla on tuomari kilpailuissa 

 12 €/kilpailija, jollei ole tuomaria 

 Maksu peritään kilpailupaikalla. 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 30.4.2018 mennessä, ilmoittakaa osallistujan nimi, ikä ja paino 

 sähköpostilla: jarkkomat@gmail.com 

 puhelimella: Jarkko Mattila: 040 - 8340 617 

 

TIEDUSTELUT: Jarkko Mattila (ks. yllä) tai Vesa Lampinen 040 - 5477370 

 

RUOKAILU: Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailuun 8 €/annos. Ilmoittakaa ruokailijoiden määrä 

ja mahdolliset erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. 

 Paikalla on lisäksi myös kahvila. 

   

TERVETULOA TAMPEREELLE ! 
Koovee ry / painijaosto 
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Tampere Koovee 
Uolevi Setälä memorial Tournament 

 
 
 
 
 
Date: Saturday the 5th of May 2018 at 12.00 
Venue: Vuores school 

 Rautiolanrinne 2 

 33870 Tampere 

 
Weighting: at the venue 9.30 - 10.15 
 
Match system:  In classes with six or less participants all compete each other. Classes larger than six 

wrestlers are competed A-B -system according to UWW rules 
 
Classes: Boys 17 yrs (born -01 or later): 29, 32, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 kg 
 Boys over 9 yrs (born -08 or before) weight classes are defined after weighting 
 Boys over 9 yrs (born -09 or after) weight classes are defined after weighting 
 Girls age and weight classes are  defined after weighting 

 Classes are subject to change 
 

Enrolment: Jarkko Mattila by 30th of April 2018. by email: jarkkomat@gmail.com or by phone +358 

40  8340 617. Enrol with name, age and weight 

Information: Jarkko Mattila or Vesa Lampinen, phone +358 40 5477 370 

Fee: 10 € per participant if club provides a referee, 12 € per participant without referee. Fee is 

paid at the venue. 

Food etc At the venue there is possible to have lunch 8 € per portion including main course, salad, 

bread and milk. Notify number of persons willing to eat when enrolling 

There is also a Cafeteria at the venue.  

Accomodation: School accomodation 10 € per person 

Hotel Hermica,  Insinöörinkatu 78, 33720 Tampere 

Single 80 € per day, Double 90 € per day  

phone +358 3 365 1111 use reference: KooVee paini. 

Welcome to Tampere! 

http://www.koovee.fi/paini/ 
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