KADETTICUPIN SÄÄNNÖT 2019
1) Kadetticupia painitaan alle 17 v. poikien ikäluokassa.
2) Kadetticupin painoluokat ovat: 38, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, +80 kg
Painoluokkia voidaan punnituksen jälkeen tarvittaessa muokata jotta painijoiden määrät
saadaan sarjoissa järkeviksi.
3) Painityyli on kreikkalais-roomalainen.
4) Kadetticup on avoin kaikille ikäluokan painijoille, myös ulkomaalaisille.
5) Kadetticupin osakilpailut ovat vuonna 2019:
1) Oulun kv. ikäkausikilpailut, Oulu 12.1.2019
2) Myhi -turnaus, Ilmajoki 23.2.2019
3) Eero Tapio-turnaus, Haukipudas 30.3.2019
4) Kajaanin Juntan junnupainit, Kajaani 27.4.2019
5) Tapsan painit, Muhos 7.9.2019
6) Kemi Cup, Kemi 5.10.2019
7) Pertsan kultapainit, Sodankylä 16.11.2019
8) Joulumaapainit, Rovaniemi 30.11.2019
6) Kadetticupin osallistumismaksu osakilpailun järjestäjälle on 200 €. Osallistumismaksulla
kerätään valmennusstipendien kokonaissumma 1600,00 euroa (8*200 €)
7) Kadetticupista jaetaan viimeisen osakilpailun jälkeen palkintoina valmennusstipendejä
kymmenelle parhaalle painijalle. Valmennusstipendit maksetaan painijan seuran tilille. Nanski
lahjoittaa kolmelle parhaalle myös tavarapalkinnot. Valmennusstipendien summat ovat
sijoituksien mukaan:
1. sija

400,00 €

+tavarapalkinto

2. sija

300,00 €

+tavarapalkinto

3. sija

200,00 €

+tavarapalkinto

4. sija

160,00 €

5. sija

140,00 €

6. sija

120,00 €

7. sija

100,00 €

8. sija

80,00 €

9. sija

60,00 €

10. sija

40,00 €

yhteensä

1 600,00 €

8) Painijan pisteet osakilpailusta lasketaan seuraavasti:
1) Sijoituksesta osakilpailussa
1. sija -> 6 pistettä
2. sija -> 5 pistettä
3. sija -> 4 pistettä
4. sija -> 3 pistettä
5. sija -> 2 pistettä
6. sija -> 1 piste
7. ja huonompi sija -> 0 pistettä
2) Lisäksi jokaisesta otteluvoitosta 1 piste lisää.
Esimerkkejä:
1) Painija voittaa 3 painijan sarjan kahdella otteluvoitolla; 6 + 2 = 8 pistettä
2) Painija voittaa 6 painijan sarjan viidellä otteluvoitolla (nordic); 6 + 5 = 11 pistettä
3) Painija voittaa 8 painijan sarjan; 6 + 3 (voitot lohkossa) + 1 (voitto finaalissa) = 10
pistettä
3) Luovutusvoitot
1) painija saa voittopisteen, jos vastustaja on punnittu kilpailuun mutta ei pysty
painimaan.
4) Pisteet vastustaja diskauksesta
1) jos painija diskataan kesken kilpailun saa kaikki saman sarjan painijat tästä
voittopisteen, huolimatta voitoista / tappiosta ennen diskausta ko. kilpailussa,
2) diskattu painija ei sijoitu eikä saa voittopisteitä mahdollisista otteluvoitoista ennen
diskausta.
9) Painijan sijoituksen cupissa ratkaisee yhteispisteet.
10) Painijan yhteispisteisiin lasketaan seitsemän parasta osakilpailutulosta.
11) Yhteispisteiden ollessa tasan sijoituksen ratkaisee:
1) moneenko cup kisaan on osallistunut (enemmän voittaa, tähän lasketaan kaikki
osakilpailut),
2) 1. sijojen määrä (enemmän voittaa),
3) otteluvoitot (enemmän voittaa),
4) ikä (nuorempi voittaa).
12) Paras seura palkitaan myös. Seurapisteisiin lasketaan seuran kaikki alle 17 v. ikäluokkaan
osallistuneiden painijoiden pisteet kaikista osakilpailuista. Seurakilpailun palkintona on speed
dummy nopeusheittonukke, jonka lahjoittaa Nanski.

13) Kadetticupin tulostilannetta ja sääntöjä ylläpitää Janne Salmela, Lapin Lukko.
14) Cupin tilanne jaetaan sähköpostilla osakilpailujen järjestäjille ja se julkaistaan myös Suomen
Painiliiton verkkosivuilla, Tulospörssissä.

