
Sääntömuutokset kadeteille ja junioreille 2015 (päivitetty 16.4.2015) 
 
 
Kreikkalais-roomalainen paini: 
 
 

 Painijoita ei määrätä parterre-asentoon passiivisuuden vuoksi. 
Mattotuomarin tulee stimuloida passiivisia painijoita tavoitteena saada 
painijat suorittamaan pystystä heittoja. 
 

 Joka toisesta samalle painijalle annettavasta passiivisuushuomautuksesta, 
vastustajaa hyvitetään 1 teknisellä pisteellä. Passiivisuushuomautusten 
määrää ottelussa ei ole rajoitettu. Mattotuomari ei keskeytä ottelua 

antaessaan passiivisuushuomautuksen (toimitaan kuten aikaisemmin). 
 

 Mattotuomari ei keskeytä ottelua antaessaan tai näyttäessään pisteen 
passiivisen painijan vastustajalle vaan ilmoittaa selvästi ja kuuluvasti esim. 

“Attention – RED passive, Blue 1 point”.  
 

 Varoitus ja piste vastustajalle annetaan edelleen sääntöjen mukaisesti 
matolta tai otteesta pakoilusta, sääntöjen vastaisista otteista (jos sääntöjen 
vastainen rike tapahtuu mattopainissa, ottelu jatkuu mattopainilla). 
 

 Vain yhdestä vyörytyksestä kerrallaan annetaan pisteitä eli saadakseen 
pisteitä samasta mattopainitilanteesta tulee vyörytyksen jälkeen tehdä jokin 
muu pisteitä tuottava liike. UWW:n teknisen komission 15.4.2015 Bakussa 

tekemän päätöksen mukaisesti tämä sääntökohta poistetaan. 
 

 Kaikista vyörytyksistä tekijä saa 2 pistettä. Mikäli vyöryttäjä tekee liikkeen 
oman selän kautta, vastustajaa hyvitetään yhdellä pisteellä. 
 

 Kaikista alle panoista annetaan 2 pistettä tekijälle. 
 

 Kaikista pystyheitoista siltaan annetaan 4 pistettä tekijälle. 

 
 Kaikista ”vähempiarvoisista” (ei siltaan) pystyheitoista annetaan 2 

pistettä tekijälle. 
 

 Matolta ulostyöntämisestä ei anneta pistettä. Matolta ulosastumisesta 

kamppailutilanteessa annetaan piste kuten aiemminkin.  
 
 Ei kuitenkaan rangaista pystyasennosta pistesuoritusta yrittävää painijaa. 

Jos hyökkäävä painija astuu alueelta ulos yrittäessään heittoa onnistumatta 
liikesuorituksessaan, ei vastustajaa hyvitetä pisteellä, vaan ottelu 
keskeytetään ja ottelua jatketaan keskeltä pystyasennosta. Jos hyökkäävä 
painija astuu alueelta ulos suorittaessaan heittoa, häntä hyvitetään 

sääntöjen mukaisilla pisteillä (2 tai 4 pistettä). 
 

 Mattopainissa puolustava painija ei saa sulkea (kyynärpäät eivät saa olla 
kiinni omissa kyljissä eikä saa koskettaa omia polvia. Puolustava painija ei 

myöskään saa ottaa kiinni (koskettaa) vastustajan käsistä tämän yrittäessä 
vyörytystä tai nostoa. Alla olevan tulee puolustautua kädet levällään.  
Sormista kiinni ottaminen on ehdottomasti kielletty vyörytys tai 

takavyöotteessa. Kravattiotteessa alla oleva painija voi puolustautua 
työntämällä vastustajan käsisitä, mutta sormista ei saa vääntää. 


