Painin arvokisojen valintakriteerit vuodelle 2019

Tarkkailukilpailut:
Miehet vapaapaini; EM-/MM-kilpailut ja European Games
•
•
•
•
•

SM-kilpailut
U23 EM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
EM-kilpailut
European Games

Miehet vapaapaini; U23 EM-/MM-kilpailut
•
•
•
•

Miesten SM-kilpailut
U23 EM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
Junioreiden arvokisat

Juniori miehet vapaapaini; EM-/MM-kilpailut
•
•
•
•

Junioreiden ja miesten SM-kilpailut
Junioreiden EM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
Vastuuvalmentajan erikseen ilmoittamat kansainväliset turnaukset

Kadetti pojat vapaapaini; EM-/MM-kilpailut ja EYOF
•
•
•
•

Kadettien, junioreiden ja miesten SM-kilpailut
Kadettien EM-kilpailut
PM-kilpailut
Vastuuvalmentajan erikseen ilmoittamat kansainväliset turnaukset

Naiset vapaapaini; EM-/MM-kilpailut ja European Games
•
•
•
•
•

Naisten SM-kilpailut
EM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
PM-kilpailut
European Games

Naiset vapaapaini; U23 EM-/MM-kilpailut
•
•
•
•

Naisten SM-kilpailut
U23 EM-kilpailut
Junioreiden arvokisat
UWW:n kalenteriturnaukset

Juniori naiset vapaapaini; EM-/MM-kilpailut
•
•
•
•
•

Junioreiden ja naisten SM-kilpailut
Junioreiden EM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
PM-kilpailut
Vastuuvalmentajan erikseen ilmoittamat kansainväliset turnaukset

Kadetti tytöt vapaapaini; EM-/MM-kilpailut ja EYOF
•
•
•
•
•

Kadettien, junioreiden ja naisten SM-kilpailut
Tallinn Open
PM-kilpailut
Kadettien EM-kilpailut
Vastuuvalmentajan erikseen ilmoittamat kansainväliset turnaukset

Miehet kreikkalais-roomalainen; EM-/MM-kilpailut ja European Games
•
•
•
•
•

SM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
EM-kilpailut
PM-kilpailut
European Games

Miehet kreikkalais-roomalainen; U23 EM-/MM-kilpailut
•
•
•
•
•

Miesten SM-kilpailut
U23 EM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
Junioreiden arvokisat
European Games

Juniorit kreikkalais-roomalainen; EM/MM-kilpailut
•
•
•
•
•

Junioreiden ja miesten SM-kilpailut
Junioreiden ja miesten PM-kilpailut
UWW:n kalenteriturnaukset
Junioreiden EM-kilpailut
Vastuuvalmentajan erikseen ilmoittamat kansainväliset turnaukset

Kadetit kreikkalais-roomalainen; EM-/MM-kilpailut ja EYOF
•
•
•
•

Kadettien, junioreiden ja miesten SM-kilpailut
Kadettien ja junioreiden PM-kilpailut
Kadettien EM-kilpailut
Vastuuvalmentajan erikseen ilmoittamat kansainväliset turnaukset

Kaikissa ikäluokissa ja molemmissa painimuodoissa voidaan tarpeen mukaan kansallisissa kisoissa
karsia/katsastaa painijoita, kun niistä on erikseen ilmoitettu etukäteen.
LISÄKSI:
Aikuisten arvokisoihin edustajat valitsee Suomen Painiliitto ry:n hallitus valmennuksen
johtoryhmän esityksestä.
Valmennuksen johtoryhmä esittää sitä painijaa valittavaksi edustajaksi, kenellä johtoryhmä arvioi
kokonaisharkintansa perusteella olevan sarjassaan parhaat edellytykset menestyä kyseisessä
kilpailussa.
U23, junioreiden ja kadettien arvokisoihin edustajat valitsee Suomen Painiliitto ry:n
valmennusvaliokunta.
Kokonaisharkinnassaan eri ikäluokkien vastuuvalmentajat ja valmennusvaliokunta kiinnittävät
huomiota muiden urheilullisten seikkojen ohella myös aikaisempaan menestykseen, kunnon
kehittymiseen, urheilijan terveydentilaan, leiriaktiivisuuteen/sitoutumiseen
maajoukkuetoimintaan ja vastuuvalmentajien näkemykseen valinnoista.
Lisätietoja:
Juha Lappalaiselta
p. 044 303 0273
juha.lappalainen@painiliitto.net

