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1. Kilpailukalenteriasiat 
 

* Hyväksyttiin sääntö- ja kilpailuvaliokunnan vpj. Mika Vuoren esityksen 
  mukaisesti kilpailukalenteri vuodelle 2016. 

 
* Niille seuroille, joilla vuonna 2015 ei ole mm. toimivaa tuomaria tai muuten 
annetaan poikkeuslupa vuodelle 2016, laatii vpj. Mika Vuori kirjelmän josta 
selviää jatkossa luvan myöntämiseksi edellytettävät ehdot. 

 
* 200 € mattokohtainen kulukorvaus esitetään myöskin Painiliiton hallituksen 
hyväksyttäväksi liiton hinnastoon ja tuosta päätöksestä tiedotetaan kaikkia 
jäsenseuroja. 

 
* Vuonna 2017 on kaikilla kilpailuja anovilla seuroilla, joille voidaan myöntää lupa      
 kilpailujen järjestämiseksi, oltava tuomari- tai ottelujärjestäjälisenssi. 

 
2. Säännöt 

 
- A ja B lohkot SM-kilpailuissa (miehet, naiset, juniorit, kadetit). 

 
* Jatkossa kaikissa SM-paineissa alkaen 2015 Kajaanin kadettien vp. SM- 

paineista ottelujärjestelmä toteutetaan A- ja B-lohkojärjestelmän mukaisesti. 

 
* HUOM! Lohkojärjestelmästä tulee tiedottaa ko. kilpailujen kilpailukutsussa! 

 
* Lisäksi päätettiin ”pilottihankkeena” kokeilla 2016 sen. SM-paineissa 
 valmennusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ranking-järjestelmää jossa 
 rankingin mukaan kaksi sarjan parasta painijaa sijoitetaan eri lohkoihin sarjan 
 lääkärintarkastuksen jälkeen ja samalla omien lohkojensa ”ykkösiksi”. 

 
* Ranking-järjestelmästä tulee tiedottaa ko. kilpailujen kilpailukutsussa! 

 
* Rankingin suorittaa: Suomen Olympiakomitean kamppailulajien lajiryhmä-
 vastaava Pasi Sarkkinen, Painiliiton päävalmentaja Juha Lappalainen sekä 
 valmennusvaliokunnan pj. Marko Korpela. Varalla toimii ko. kisan toinen valvoja 
 Pertti Vehviläinen / Karri Toivola. 

 
* Mikäli lääkärintarkastuksen jälkeen rankattu painija ei pääse punnituksesta ”läpi” 
 EI ko. sarjassa tulla noudattamaan ehdotettua ranking-järjestelmää. 

 
* Lohkojärjestys määräytyy voimassa olevien UWW-sääntöjen mukaisesti lisäksi 
 kuitenkin huomioiden tarvittaessa mahdollisesti Nordic-systeemi sekä 
 punnituksessa tarkastettu tarkka painijoiden paino. 
 

* Lohkojen kaksi parasta tulee painia ”ristiin”. 

 
* Ko. kisojen aikana tullaan antamaan kaikille ko. kisojen valmentajille 
 mahdollisuus antaa mielipiteensä ranking-järjestelmään liittyen 
 palautelomakkeella, jossa mahdollisuus vastata (kyllä tai ei) nimettömänä ja 
 vastaukset tullaan huomioimaan kun päätetään ranking-järjestelmän 
 mahdollisesta jatkokäytöstä. 



 

3. Tuomariasiat. 
 

* Tuomarivalinnoista koko kalenterivuodelle 2016 sekä niiden joukoissa KL- 
tuomareiden määrästä tullut positiivista palautetta valiokunnan pj:lle Stevo 
Petrovicille, joten tullaan jatkamaan samalla valintasysteemillä. 

 
* Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Stevo Petrovic on yhteydessä 
 kaikkiin korotuskursseilla olleisiin tuomareihin kertoen heille päätöksestä 
 perusteluineen! 

 

 
4. Muut asiat. 

 
* Valiokunnan vpj:n Mika Vuoren esityksen mukaisesti päätettiin että 1.1.2016 
 lähtien on painituomaripuku kaikissa kansallisissa kisoissa seuraava: 
 tummansininen pikeepaita 
 harmaat housut 
 mustat kengät. 

 
 

Tiedustelut: Mika Vuori / Stevo Petrovic 


