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Valinnat olympiakarsintaturnauksiin 2021 
 
 
Euroopan Olympiakarsintaturnaus Budapest 18.-21.3.2021 
 
Kreikkalais-roomalaisen painin sarjat 60, 67, 77, 87, 97 ja 130 kg: 
Kreikkalais-roomalaisen painissa Suomella on oikeus lähettää Euroopan Olympiakarsintaturnaukseen urheilija kuuteen (6) eri 
painoluokkaan. Painijat katsastetaan Zagreb Open turnauksessa 16.-17.1.2021 Kroatiassa. Tämän kilpailun jälkeen 
valmennuksen johtoryhmä arvioi, voidaanko jo tämän kilpailun perusteella valita edustajat edellä mainittuihin sarjoihin. Mikäli 
valmennuksen johtoryhmä ei arviointinsa perusteella voi tehdä valintaa Zagrebin kilpailun perusteella, katsastusta jatketaan 
Suomessa SM-kilpailuissa (ajankohta selviää myöhemmin) ja/tai jossain toisessa kansainvälisessä turnauksessa 
(ajankohta/paikka ilmoitetaan myöhemmin), jonka jälkeen valmennuksen johtoryhmä tekee esityksen SPL:n hallitukselle. 
 
*** 
 
Vapaapainin sarjat 57, 65, 74, 86, 97 ja 125 kg: 
Naispaini sarja 50, 53, 57, 62, 68, 76 kg: 
Vapaa- ja Naispainissa Suomella on oikeus lähettää Euroopan Olympiakarsintaturnaukseen miesurheilija kahteen eri 
painoluokkaan ja naisurheilija yhteen painoluokkaan. Painijat katsastetaan Grand Prix de France Henri Deglane turnauksessa 
15.-17.1.2021 Ranskassa. Tämän kilpailun jälkeen ja aiemman kansainvälisen menestyksen perusteella valmennuksen 
johtoryhmä arvioi, voidaanko jo tämän kilpailun perusteella valita edustajat. Vapaa- ja Naispainin osalta Euroopan 
Olympiakarsintaturnaukseen valitaan valmennuksen johtoryhmän kanssa kaksi mies- ja yksi naispainija, joilla katsotaan olevan 
parhaat mahdollisuudet saavuttaa Olympiapaikka. Mikäli valmennuksen johtoryhmä ei arviointinsa perusteella voi tehdä 
valintaa Ranskan kilpailun perusteella, katsastusta jatketaan helmikuussa Kiovan turnauksessa 26.-28.02.2021 ja/tai jossakin 
muussa helmikuun kansainvälisessä turnauksessa (ajankohta/paikka ilmoitetaan myöhemmin), jonka jälkeen valmennuksen 
johtoryhmä tekee esityksen SPL:n hallitukselle. 
 

Maailman Olympiakarsintaturnaus Sofia 6.-9.5.2021 

Kreikkalais-roomalaisen painin sarjat 60, 67, 77, 87, 97 ja 130 kg: 
Euroopan olympiakarsinnan jälkeen valmennuksen johtoryhmä arvioi katsastuskilpailuiden ja olympiakarsintakilpailuiden 
tuloksia. Näiden tuloksien perusteella valmennuksen johtoryhmä esittää joukkuetta maailman olympiakarsintaan. Mikäli 
tarvetta lisäkatsastuksiin ilmenee, niin niitä voidaan antaa Palusalu-turnauksessa 3.4.2021 Tallinnassa ja/tai jossakin muussa 
kansainvälisessä turnauksessa (ajankohta/paikka ilmoitetaan myöhemmin).  

*** 

Vapaapainin sarjat 57, 65, 74, 86, 97 ja 125 kg: 
Naispaini sarja 50, 53, 57, 62, 68, 76 kg: 
Euroopan olympiakarsinnan jälkeen valmennuksen johtoryhmä arvioi katsastuskilpailuiden ja olympiakarsintakilpailuiden 
tuloksia. Näiden tuloksien perusteella valmennuksen johtoryhmä esittää joukkuetta maailman olympiakarsintaan. Mikäli 
tarvetta lisäkatsastuksiin ilmenee, niin niitä voidaan antaa Palusalu-turnauksessa 3.4.2021 (miehet) Tallinnassa, Dan Kolov 
turnauksessa 8.-11.04.2021 Bulgariassa (naiset ja miehet) ja/tai jossakin muussa kansainvälisessä turnauksessa 
(ajankohta/paikka ilmoitetaan myöhemmin).  


