
 
 
13. – 15.7.2012 CSIT:n mestaruuspainien säännöt ja erityispiirteet 
 
Seuraavat Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton CSIT:n mestaruuspainit järjestää 13.- 16.7.2012 Suomen 
Työväen Urheiluliitto TUL ry:n painijaosto. Kisat on kytketty 13. - 17.7. painileirin yhteyteen. 
 
Kilpailupaikkana tulee olemaan Kisakeskuksen Urheiluopisto. www.kisakeskus.fi 
 
CSIT:n mestaruuspaineissa painitaan Kansainvälisen Painiliiton FILA:n painisäännöillä, ne löytyvät internet 
osoitteesta: www.fila-wrestling.com. 
 
Kisaan osallistuvilla yli 17-vuotialla painijoilla tulee olla voimassa oleva FILA:n painipassi. 
 
Lauantain 14.7.2011 henkilökohtaisessa kilpailussa ottelujärjestelmänä käytetään pohjoismaissa yleisesti 
käytössä olevaa ottelujärjestelmää. Jos painijoita on 5 tai alle painivat kaikki kaikkia vastaan ja mikäli 
painijoita on 6 tai enemmän ottelijat jaetaan kahteen lohkoon, joista putoaa kahden tappion jälkeen pois. 
Lohkojen voittajat ottelevat sijoista 1 -2, kakkoset 3-4 ja niin edelleen.  
 
Itävallan Askon esitykseen ja CSIT:n painikomission päätökseen pohjautuen uutena kisana sunnuntaina 
15.7. otellaan joukkuekilpailu, missä liittojen joukkueilla on oltava edustaja vähintään neljään sarjaan. 
Joukkueet ottelevat kaikki kaikkia vastaan, mikäli joukkueita on korkeintaan viisi, mikäli enemmän, joukkueet 
jaetaan kahteen lohkoon. 
 
Brasiliassa 2013 elokuussa pidettävien CSIT:n maailmankisojen harjoittelukilpailuna 13.7.2012 otellaan 
Kisakeskuksessa ensimmäisen myös rantapainin CSIT:n mestaruuksista. 
 
2012 CSIT:n mestaruuspaineissa painitaan seuraavissa ikäluokissa ja sarjoissa: 
 

 13.7. rantapaini 
- miehet 70, 80, 90 ja +90 kg 
- naiset ja tytöt 50, 60, 70 ja +70 kg 
- pojat alle 17 v. 45, 55, 70 ja +70 kg 

 

 14.7. junioreiden kreikkalais-roomalainen paini 
- 46 - 50, 55, 60, 66, 74, 84 ja 96 kg; 
- 46 - 50 ja 55 kg:n sarjoihin voi osallistua 15 v. täyttänyt painija 
 

 14.7. miesten kreikkalais-roomalainen paini 
- sarjat: 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg, 

 

 15.7. junioreiden ja miesten kreikkalais-roomalaisen painin joukkuekilpailu 
- 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg, 
- yksi (1) edustaja / sarja, painijoiden tulee olla yli 17-vuotiaita 
- liitot voivat osallistua joukkuekilpailuun, jos sillä on asettaa painija vähintään neljään (4) 

sarjaan, 
 

Jäsenliitot voivat lähettää henkilökohtaiseen kilpailun jokaiseen sarjaan haluamansa määrän osanottajia.  
 
Järjestäjän perimät osanotto- ja ylläpitomaksut määräytyvät myös CSIT:n yleisten kilpailusääntöjen 
perusteella. Ylimääräisistä henkilöistä peritään korkeammat ylläpitomaksut CSIT:n sääntöjen määräämällä 
tavalla.  
 
Kisaan mukaan tulevien tuomareiden tulee olla tasoltaan vähintään FILA:n III-tason tuomarikortin omaavia.  
 
CSIT:n yleiset kilpailusäännöt löytyvät nettiosoitteesta: www.csit.tv 
 
2012 mestaruuspainien yhteydessä järjestetään myös 13.- 17.7.  (=perjantai – tiistai) perinteinen kesäleiri ja 
mahdollisesti myös kansainvälinen nuorisoleiri. 
 

http://www.kisakeskus.fi/
http://www.fila-wrestling.com/
http://www.csit.tv/


Tapahtuman tarkemmat tiedot toimitetaan viimeistään tammikuussa 2012. 
 
 
Kansainvälisin painiterveisin! 
 
 
Kansainvälinen Työväen Urheiluliitto CSIT / painikomissio  
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja 
+ 358 500 279926 
hannu.kiminkinen@co.inet.fi 
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