Kansainväliset
painisäännöt
Rantapaini / Beach Wrestling

Käännetty alkuperäisestä tekstistä suomeksi 2/2020.

LUKU 1. - YLEISET SÄÄNNÖT
Artikla 1. - Tehtävänanto ja filosofia
Perussääntöjen mukaisesti, kansainvälinen painiliitto (UWW) tunnustaa rantapainin osaksi kaikkia
painityylejä, myynninedistämisessä ja koulutuksessa, jota harjoitetaan ympäri maailmaa painikulttuurin
edistämiseksi ja sosiaalisten arvojen edistämiseksi ja tämän maailmanperinnön suojelemiseksi, johon kaikki
nykyaikaiset painityylit perustuvat. Lukemattomat variaatiot perinteisestä harjoittelusta painista hiekalla ja
niiden kaikkien tulisi saada yhtäläinen huomio kansainvälisessä yhteisössä. Kuitenkin piti löytää yhteisiä
perusteita, jotta eri alueiden ja maiden urheilijat voisivat kilpailla virallisissa mestaruuskilpailuissa. Nykyiset
säännöt tarjoavat yhtenäisen kilpailujärjestelmän, joka kattaa kaikki rantapainin tärkeimmät suuntaukset ja
tekee urheilulajista katsojien ja median helposti ymmärrettävän ja tuomareille helpoksi arvioida.
Rantapainin ”World Series” on luotu kansainvälisen painiliiton (UWW) toimesta myötävaikuttamaan
rantapainin rakentamiseen ja edistämiseen urheilun sisällyttämiseksi kaikkiin virallisiin
moniurheilutapahtumiin.

Artikla 2. - Tavoitteet
Tässä sääntökirjassa esitetyt kansainväliset säännöt muodostavat raamit rantapainin toteuttamiselle ja
edistämiselle ja niiden erityistavoitteet ovat:
-

perustaa kilpailujärjestelmä, luokittelu, tekniset pisteet, rangaistukset, karsiutumiset jne.

-

määrittää käytännössä tekniset olosuhteet, joissa ottelu käydään.

-

määrittää painisuorituksista ja heitoista annettavat pisteet.

-

luetella sääntöjenmukaiset tilanteet ja kielletyt suoritukset.

-

määrittää tuomareiden tekniset tehtävät

Artikla 3. - Sääntöjen soveltaminen ja kansainvälinen painilisenssi (UWW)
Tässä sääntökirjassa määritellyt säännöt ovat voimassa kaikille kansainvälisen painiliiton (UWW)
hyväksymiin rantapainin kilpailuissa urheilijoiden optimaalisen turvallisuuden, kurin ja terveellisen kasvun
varmistamiseksi.
Lisenssi on pakollinen kaikille rantapainin ”World Series” hyväksytyissä tapahtumissa. Kansainvälisen
painiliiton (UWW) rantapainin ”World Series” vakuutus koskee kaikkia hyväksyttyjä kilpailuja.

LUKU 2. - MATERIAALIN RAKENNE
Artikla 4. - Ikä- ja painoluokat miehille ja naisille
Kaikilla kilpailijoilla on oltava passi, jolla todistaa heidän ikänsä ja kansallisuutensa.
Kansallinen Painiliitto voi ilmoittaa enintään kolme (3) urheilijaa per painoluokka *
*Kansainvälisen Painiliiton Presidentti voi antaa erikoisluvan korottaa urheilijoiden määrää samassa
painoluokassa per kansallisuus, jos ottelukaavio ei ole täynnä.

Kansainvälinen Painiliiton rantapaini ”World Series” määrittää seuraavat ikäryhmät, sukupuolet ja sarjat:
Aikuiset (20 ja vanhemmat**)
Naiset

Miehet

-50 kg

-70 kg

-60 kg

-80 kg

-70 kg

-90 kg

-+70 kg

-+90 kg

** Alle 18 vuotiaat vain lääkärintodistuksella
Muut painoluokat muille ikäryhmille löytyy liitteestä 3.
Artikla 5. - Kilpailijoiden asut
Kaikissa Kansainvälisen Painiliiton rantapainin ”World Series” hyväksytyissä kilpailuissa, KAIKKIEN
urheilijoiden on noudatettava yhdenmukaisia rantapainin asusteohjeita. Näiden ohjeiden tarkoituksena on
sallia innovatiiviset suunnitteluominaisuudet, jotka ovat rantapainia koskevien sääntöjen mukaisia.
Noudattamisen vastuu
Kaikissa Kansainvälisen Painiliiton rantapainin ”World Series” hyväksytyissä kilpailuissa, kansalliset
painiliitot ovat vastuussa varmistaa, että heidän järjestelytoimikuntansa käyttämät välineet ovat sääntöjen
mukaisia.
Rikkomukset
Punnituksessa tuomarin on tarkistettava kilpailijan asu, jonka on täytettävä vaatimukset, jotka
Kansainvälinen Painiliitto (UWW) on laatinut. Kilpailijaa täytyy varoittaa punnituksessa, jos hänen
ulkomuotonsa ei ole sopiva. Jos painija ei noudata sääntöä, hänen kansallista painiliittoaan rangaistaan,
eikä painija saa osallistua kilpailuun. Jos painija saapuu väärässä asussa otteluun, annetaan hänelle
enintään kaksi (2) minuuttia aikaa vaihtaa asu. Jos tämän ajan kuluttua painija on edelleen väärässä
asusteessa, hän häviää ottelun luovutuksella.
Kiellettyä on:
•

käyttää toisen maan tunnusta tai lyhennettä

•

levittää öljyä, rasvaa tai tahmeaa ainetta kehoon

•

saapua otteluun hikisenä

•

käyttää siteitä sormissa, ranteissa, käsivarsissa tai nilkoissa, ELLEI lääkäri ole määrännyt
loukkaantumisen vuoksi. Tällaiset loukkaantumiset suojataan elastisella teipillä

•

käyttää esineitä, jotka voivat vahingoittaa vastustajaa, kuten sormukset, rannekkeita,
proteeseja, lävistyksiä, jne.

•

naispainijoilla ei saa olla kaarituettuja rintaliivejä.

Lisäksi:
•

sormen- ja varpaankynnet täytyy olla lyhyet ja siistitty

•

pitkähiuksisen urheilijan tulee pitää hiukset kiinni

•

painijoiden on oltava puhtaita ja hiukset ja iho ei saa olla rasvainen, öljyinen, eikä tahmea

•

tuomari voi vaatia painijaa pyyhkimään ihonsa, milloin tahansa ottelun aikana

Punnituksessa, Kansainvälisen Painiliiton (UWW) toimitsijan on tarkistettava, että kaikki kilpailijat täyttävät
tämän artiklan vaatimukset. Urheilijoita tulee huomauttaa, mikäli jokin edellä mainituista epäkohdista
täyttyy, he eivät pääse kilpailemaan
Painija, joka saapuu otteluun, ja joka ei täytä ulkoisia vaatimuksia, on hänellä kaksi (2) minuuttia aikaa
korjata epäkohta, tai hän häviää ottelun luovutuksella.
Maan lyhenteet
Painija saa käyttää oman maansa lyhennettä shortseissa tai uima-asussa.
Mainostaminen vaatteissa
Painija voi pukeutua asuun, jossa on sponsorin nimi tai symboli, kunhan se ei häiritse kilpa-asun värin
tunnistamista ja maan lyhennettä.
Kengät
Kengät ei ole sallittu missään muodossa rantapainia ja ottelu käydään paljain jaloin.
Ulkomuoto ja hygienia
Painijoilta on kiellettyä käyttämästä siteitä ranteissa, käsissä tai nilkoissa, ainoastaan loukkaantuneena, tai
lääkärin määräyksestä. Painijoilta on kiellettyä käyttää mitään esineitä, jotka voivat aiheuttaa vastustajan
loukkaantumisen, kuten rannekkeita, nilkkakoruja, varvaskoruja, minkäänlaisia lävistyksiä, proteeseja, jne.
Painijoiden sormen ja varpaan kynnet täytyy leikata ja siistiä. Pitkä hiuksisen painijan täytyy sitoa tai letittää
hiukset. Painijoiden on oltava puhtaita ja hiukset ja iho ei saa olla rasvainen, öljyinen, eikä tahmea.

Artikla 6. - Kilpailu alue
Kaikki Kansainvälisen Painiliiton (UWW) hyväksymät kilpailut tapahtuvat 7-metriä leveällä ympyröidyllä
alueella, jossa 8-10 cm leveä kirkas reunanauha, joka ei saa sisältää metallia. Alue on täytettävä 30 cm
hienolla hiekalla, jossa ei saa olla kiviä, simpukoita, eikä muita esineitä.

LUKU 3. - KILPAILUJEN LÄPIVIEMINEN
Artikla 7. - Ottelujärjestelmä
Kansainvälisen Painiliiton (UWW) rantapainin ”World Series” kilpailujen ihanteellinen kilpailijoiden määrä
sarjassa on 24.
Vähemmän kuin kuusi (6) painijaa painoluokassa, järjestetään yksi ryhmä, jossa käytetään Nordicsysteemiä. Tässä sarjassa ei otella finaaliottelua. Palkintojärjestys määräytyy ryhmässä sijoituksen mukaan.
Kuusi tai seitsemän painijaa (6-7) painoluokassa, järjestetään kaksi (2) ryhmää, toisessa kolme (3) painijaa ja
toisessa neljä (4) painijaa. Kumpikin ryhmä painii Nordic-systeemin. Kaksi (2) parasta kummastakin
ryhmästä kohtaavat semifinaalissa.

Kahdeksan (8) painijaa painoluokassa, järjestetään kaksi (2) ryhmää, joissa neljä (4) painijaa. Kumpikin
ryhmä painii Nordic-systeemin. Kaksi parasta kummastakin ryhmästä kohtaavat semifinaalissa.
Kahdeksan, seitsemän ja kuusi painijan painoluokassa, semifinaali on A ryhmän voittajan ja B ryhmän
toiseksi tulleen välillä. Toinen semifinaali on A ryhmän toiseksi tullut vastaan B ryhmän voittaja.
12 painijan painoluokassa, järjestetään kolme (3) ryhmää, joissa neljä (4) painijaa. Jokainen ryhmä painii
Nordic-systeemillä. Joka ryhmästä voittaja ja paras toiseksi tullut painivat semifinaalissa. Semifinaalit ovat
A-ryhmän voittaja toiseksi tullut ja C ryhmän voittaja B ryhmän voittajaa vastaan.
16 painijan painoluokassa, järjestetään neljä (4) ryhmää, joissa neljä (4) painijaa. Jokainen ryhmä painii
Nordic-systeemillä. Kaksi (2) ryhmän parasta neljästä (4) ryhmästä painivat ¼-finaalin.
20 painijan painoluokassa, järjestetään viisi (5) ryhmää, joissa neljä (4) painijaa. Jokainen ryhmä painii
Nordic-systeemillä. Voittajat ryhmistä ja paras toiseksi tullut painivat ¼-finaalin.
24 painijan painoluokassa, järjestetään kuusi (6) ryhmää, joissa neljä (4) painijaa. Jokainen ryhmä painii
Nordic-systeemillä. Voittajat ryhmistä ja kaksi (2) toiseksi tullutta painivat ¼-finaalin.
Parittomassa tilanteessa, jossa ei ole ihanteellinen määrä painijoita (8, 12, 16, 20 tai 24), on tasauskierros.
Jos painijoita on enemmän kuin 24 painoluokassa ja jos painijoita on vähemmän kuin 24, järjestäjä maalla
on oikeus järjestää karsinta täyttääkseen ottelukaavion 24:een painijaan sarjassa tai sarjoihin. Jos sarjassa
on 24 painijaa tai enemmän, niin 24 parhaiten sijoitettua pääsee osallistumaan.
Sijoitusten kriteerit
Jokainen painija sijoitetaan heidän ryhmässä painittujen voittojen perusteella. Jos otteluvoittojen määrä on
ryhmässä tasan kahden painijan välillä, heidän keskinäinen ottelu määrittää sijoituksen.
Jos enemmän kuin kahdella (2) painijalla otteluvoittoja yhtä paljon, sijoitus määräytyy seuraavien kriteerien
perusteella, kaikissa kilpailuissa:
•

Eniten suorituspisteitä

•

Eniten ottelupisteitä kerännyt

•

Vähiten ottelupisteitä antanut

•

Urheilijan paino*

•

Pienin arpanumero/ sijoitus numero

*Heidän painonsa tarkistetaan ja kevyempi julistetaan voittajaksi.
Näitä kriteereitä käytetään myös, kun määritetään paras toiseksi tullut, joka menee suoraan
karsintavaiheeseen. Selvää on, että eniten voittoja on ensimmäinen kriteeri.
Viimeinen sijoitus joka painoluokassa perustuu voitettujen otteluiden määrään ja yläpuolella olevia
kriteerejä käytetään tasatilanteissa. Huomaa, että painijat, jotka pääsevät karsintavaiheeseen (1/4finaalista, jne), sijoitetaan paremmin, kuin ne, jotka eivät pääse ryhmävaiheesta.
Ottelujärjestelmä ja ottelukaavio liitteessä 1.
Kilpailuohjelma on liitteessä 2., jota voidaan mukauttaa tarvittaessa Kansainvälisen Painiliiton rantapainin
kilpailuvaliokunnan mukaan.

Artikla 8. - Punnitus ja lääkärintarkastus
Punnitus suoritetaan samana päivänä (kaksi (2) tuntia ennen kilpailun alkua) ja kestää 30 minuuttia.
Punnituksessa urheilijat esittävät Kansainvälisen Painiliiton (UWW) lisenssin ja akkreditointikortin
punnituksesta vastaavalle tuomarille. Urheilijat saavat pukeutua kilpailu asuun (shortsit tai uimapuku) ja
saavat tarkistaa painon niin usein kuin ehtivät aikaikkunan puitteissa. Ylipaino ei ole sallittu. Kilpailun
valvojan on koottava kunkin urheilijan tarkka paino punnitusluetteloon.
Lääkärintarkastus on järjestettävä samanaikaisesti kuin punnitus.

Artikla 9. - Arvonta
Periaatteessa arvontaa ei ole. Urheilijat järjestetään UWW rantapainin ”World Series” rankingin mukaan
lohkoihin.
Tapauksessa, jossa osallistujalla/osallistujilla ei ole ranking-sijoitusta, automaattinen ja sattumanvarainen
arvonta järjestää tällaiset urheilijat listalle heti punnituksen jälkeen. Toimitsijat merkitsevät arpanumerot
punnituslistaan.

LUKU 4. - OTTELU
Artikla 10. - Ottelun kesto ja perussäännöt
Ottelu sisältää yhden (1) jakson, jonka pituus on 3 minuuttia kaikissa ikäluokissa.
Rantapainia käydään ainoastaan pystyasennossa. Jalkojen käyttö on sallittua kaikissa liikkeissä.

Artikla 11. - Otteluun saapuminen ja ottelun aloitus
Molemmat painijat kuulutetaan nimeltä. Painija kutsutaan kolme (3) kertaa 30 sekunnin välein. Jos
kolmannen kerran jälkeen painija ei saavu otteluun, hänet diskataan kilpailusta.
Kun painijat ovat kuulutettu, painijat odottavat odotustilassa, että heidät tarkistetaan, oikeat asut, kuiva
iho (ei öljytty, rasvattu tms.). Kun heidät on odotustilassa tarkistettu, he menevät kilpailualueelle, jossa
kättelevät tuomarin ja painijat toisensa ja ottelu alkaa tuomarin vihellyksestä.

Artikla 12. - Ottelun aloitus ja ottelun jatkuminen
Neutraali tilanne ottelun alussa ja ottelun jatkumisessa. Molemmat painijat seisovat vastakkain keskellä
pyöreää painialuetta ja odottavat tuomarin vihellystä jatkaa painia.

Artikla 13. - Suorituksista ja heitoista saadut pisteet
1 piste:
•

Painijalle, joka saattaa vastustajan kehon osan maahan, lukuunottamatta kättä/käsiä.

•

Painijalle, joka saattaa vastustajan kehon osan painialueen ulkopuolelle.

•

Painijalle, jonka vastustaja on suorittanut sääntöjen vastaisen liikkeen.

Huom! Hyökkäävä painija (ja vain hyökkäävä) voi laittaa toisen polven maahan kun suorittaa liikettä ja jos
tämän liikkeen myötä vastustaja päätyy maahan.
3 pistettä:
•

Painijalle, joka onnistuu saamaan vastustajansa ”siltatilanteeseen” joko allepanon tai heiton
yhteydessä

Artikla 14. - Loukkaantuminen ja verenvuoto
Tuomarin on keskeytettävä ottelu, jos painija loukkaantuu hetkellisesti (silmään hiekkaa/ sormi, pään
kolahdus tms.) Loukkaantumis-/verenvuoto aika per ottelu ei voi ylittää 2 minuuttia, muuten hän joutuu
luovuttamaan loukkaantumisella.
Siinä tapauksessa, että painija vuotaa verta, tuomari keskeyttää ottelun ja kutsuu kilpailun lääkärin. Verta
vuotava painija täytyy saada pois kilpailualueelta hoidettavaksi. Asianmukaiset puhdistustarvikkeet ja
desinfiointi ratkaisut täytyy olla lähettyvillä lääkärin pöydällä. On kilpailun lääkärin velvollisuus määrittää
milloin vertavuotava tai loukkaantunut painija voi jatkaa vai täytyykö keskeyttää ottelu. Verinen tai revitty
vaate täytyy vaihtaa, jokaisella painijalla täytyy olla ottelun kulmalla vara-asu.

Artikla 15. – Ottelun keskeytyminen
Jos ottelu täytyy mistään syystä keskeyttää (tuomareiden neuvottelu, yms.), painijoiden tulee seistä
ympyrän keskellä kasvot tuomarin pöytää kohti, puhumatta kenellekään ja nauttimatta nesteitä, ja odottaa
tuomarin kutsuvan heidät takaisin ja komentavan ottelun jatkumaan.

Artikla 16. – Ottelun loppu
Ensimmäinen kolme pistettä saanut kilpailija voittaa ottelun. Jos ottelu loppuu tasapelitilanteeseen,
käytetään seuraavia kriteerejä voittajan julistamiseen:
•

Viimeinen saatu piste

•

Kilpailijoiden paino*

•

Matalin (pienin) arpanumero

*Kilpailijoiden painot (virallisessa punnituksessa) tarkistetaan, ja kevyin kilpailija julistetaan voittajaksi.

Artikla 17. – Voittotavat
●

VFA – Voitto kolmen pisteen allepanolla tai heitolla siltatilanteeseen, häviäjällä ei pisteitä:

4 pistettä voittajalle – 0 pistettä häviäjälle
●

VFA1 – Voitto kolmen pisteen allepanolla tai heitolla siltatilanteeseen, häviäjällä pisteitä:

4 pistettä voittajalle – 1 piste häviäjälle

●

VSU – Voitto kolmella pisteellä, mutta ilman siltatilanteeseen päättynyttä allepanoa tai
heittoa, häviäjällä ei pisteitä:

2 pistettä voittajalle – 0 pistettä häviäjälle
●

VSU1 – Voitto kolmella pisteellä mutta ilman siltatilanteeseen päättynyttä allepanoa tai
heittoa, häviäjällä pisteitä:

2 pistettä voittajalle – 1 piste häviäjälle
●

VPO – Voitto alle kolmella pisteellä:

1 piste voittajalle – 0 pistettä häviäjälle
●

VFO - Luovutusvoitto:

2 pistettä voittajalle – 0 pistettä häviäjälle
●

DSQ – Voitto diskvalifioinnilla:

4 pistettä voittajalle – 0 pistettä häviäjälle
●

2DSQ – Molempien painijoiden diskvalifiointi:

0 pistettä molemmille painijoille
●

VIN – Voitto loukkaantumisen takia:

1 piste voittajalle – 0 pistettä häviäjälle
●

VCA – Voitto kolmen varoituksen takia:

2 pistettä voittajalle – 0 pistettä häviäjälle

LUKU 5 – TEKNISET RIKKEET
Artikla 18. – Sääntöjen vastaiset otteet ja teot
Kaikki rikkeet ovat kehätuomarin määräysvallan alla. Jos painija rikkoo Kansainvälisen painiliiton eettisiä
sääntöjä räikeästi ja epäurheilijamaisesti, ylituomari voi diskvalifioida hänet ottelusta tai kilpailusta.
Sääntöjen vastaisista teoista koituvista varoituksista vastustaja saa yhden pisteen, saman ottelun aikana
korkeintaan kolmeen pisteeseen asti, mikä johtaa ottelun päättymiseen.
Sääntöjen vastaisiin tekoihin kuuluvat:
•

otteet, jotka voivat johtaa jäsenten sijoiltaan menoon

•

niskaväännöt

•

pureminen, lyöminen, potkiminen, päällä iskeminen, kasvojen vääntäminen ("cross face")

•

silmien, korvien tai nenän kaivaminen, "fish hooking"

•

hiuksista, nenästä tai korvista vetäminen; iskut nivusiin

•

heitot seisoma-asennossa päälle tai niskalle ("spike")

•

ihon valeleminen millään tahansa rasvaisella tai liukkaalla aineella

•

ottelun keskeyttäminen tai kilpailualueelta poistuminen mistään tahansa syystä

•

loukkaantumisen teeskentely

LUKU 6 – TUOMARISTO
Artikla 19. – Koostumus
Kaikkia otteluita tulee tuomaroida kehätuomari ja kirjuri.
Merkittävissä kilpailuissa tuomariston jäsenet eivät missään tapauksessa saa olla samaa kansalaisuutta,
eivätkä he saa tuomaroida otteluissa, joissa painijat ovat samaa kansalaisuutta kuin he.

Artikla 20. – Vaatetus
Kehätuomarin ja kirjurin tulee olla pukeutuneita harmaisiin shortseihin ja valkoiseen (tai punaiseen,
riippuen tuomarin delegaatiosta) Kansainvälisen painiliiton poolopuseroon. Lisäksi heidän tulee pitää
kaulassaan pilliä, sekä mustaa nauhaa vasemmassa ja valkoista oikeassa ranteessaan.

Artikla 21. – Yleiset tehtävät
Tuomariston tulee suorittaa kaikki tehtävät, jotka on määritelty näissä säännöksissä tai missään tietylle
kilpailulle asetetuissa erikoissäännöksissä. Kehätuomarin tulee käyttää Kansainvälisen painiliiton sanastoa
ja asianmukaisia käsimerkkejä johtaessaan otteluita. Kehätuomarin päätehtäviin kuuluvat ottelun aloitus ja
keskeyttäminen, pisteiden jakaminen, ja rangaistusten antaminen voittajan ja häviäjän määrittelemiseksi.
Ottelun lopussa kehätuomarin ja kirjurin tulee allekirjoittaa tuloslista.

Artikla 22. – Kehätuomari
Kehätuomari on vastuussa säännönmukaisuudesta ottelussa, jota hän johtaa Kansainvälisen painiliiton
sääntöjä noudattaen. Kilpailijoiden tulee kunnioittaa kehätuomaria, ja hänen tulee käyttää täyttä
päätösvaltaansa heihin niin, että he tottelevat välittömästi hänen käskyjään ja ohjeitaan. Samoin hänen
tulee johtaa ottelua hyväksymättä mitään sääntöjen vastaisia tai ulkopuolisia keskeytyksiä. Liikkeiden
jälkeen hänen tulee nostaa ylös käsi, joka vastaa pisteen saaneen painijan väriä.
Kehätuomarin päätös on ensisijainen, mutta epävarmoissa tilanteissa hän saa neuvotella kirjurin kanssa. Jos
sopimukseen ei päästä, kilpailusta vastaava päätuomari tekee viimeisen päätöksen.
Kehätuomarin tulee keskeyttää ottelu ja ohjata painija keskiympyrään, jos liike päättyi maahan, tai voittajan
julistamiseksi. Kehätuomarin tulee myös varmistaa, että painijat pysyvät kilpailualueella siihen asti, että
ottelun tulokset on julkistettu.

Artikla 23. – Kirjuri
Kirjurin tulee seurata ottelua tarkasti ilman, että hänen keskittymisensä herpaantuu mistään syystä.
Jokaisen liikkeen jälkeen ja kehätuomarin merkkien mukaan, hänen tulee kirjoittaa asianmukaiset pisteet
tuloslistalle.
Kirjurin tehtävät:
●

Täyttää tuloslista

●

Kommunikoida kehätuomarin kanssa

●

Ohjata otteluiden julkistamista

●

Allekirjoittaa tuloslista

LUKU 7 – LÄÄKINTÄPALVELUT
Kansainvälisen painiliiton tapahtumien järjestäjät ovat vastuussa lääkintäpalveluiden hankkimisesta.
Lääkintähenkilöstö on vastaavan urheilulääkärin määräysvallan alla, ja vastuussa kaikista
lääkärintarkastuksista, sekä valvomisesta koko tapahtuman ajan. Kilpailun aikana lääkintähenkilöstön tulee
olla valmiina puuttumaan tilanteeseen onnettomuuden tai loukkaantumisen sattuessa, ja päättämään,
voiko painija jatkaa ottelua.
Johtavalla lääkintäviranomaisella on täysi valtuus keskeyttää ottelu milloin tahansa, jos hän uskoo painijan
olevan vaarassa. Hän voi keskeyttää ottelun myös kokiessaan, ettei painija ole kyvykäs jatkamaan. Painija ei
saa poistua ringistä vakavan loukkaantumisen sattuessa. Tällaisessa tapauksessa tuomarin tulee
välittömästi keskeyttää ottelu ja pyytää johtavaa lääkintäviranomaista tutkimaan painija paikan päällä.
Artikla 24. – Doping ja hygienia
Kaikki Kansainvälisen painiliiton hyväksymissä tapahtumissa kilpailevat urheilijat suostuvat noudattamaan
Kansainvälisen painiliiton antidopingsäännöksiä ja Maailman antidopingsäännöstöä.

LOPPUSÄÄNNÖKSET
Nämä säännöt ovat Kansainvälisen painiliiton hyväksymiä, ja niitä voidaan muunnella milloin tahansa, jos
lievät parannukset koetaan tarpeellisiksi.
Niiden tulkinnan ja soveltamisen johtaessa riitaan, on määrätty, että ranskalaista versiota tulee pitää
ensisijaisena
Rantapainitapahtumien kilpailijat suostuvat olemaan viemättä riitoja tuomioistuimen käsiteltäväksi. Beach
Wrestling Commission sovittelee kaikki erimielisyydet, ja valituksen elimenä toimii United World Wrestling
Executive Committee. Jos sopimukseen ei päästä, osapuolet voivat omalla kustannuksellaan viedä
tapauksen urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen (CAS), joka sijaitsee Sveitsin Lausannessa.

Liite 1. – Ottelujärjestelmä ja ottelukaaviot

Kun painijoita on 20, lohkojen paikat ovat samat, mutta käyttäen viittä ryhmää kuuden sijaan:
Ryhmä A

Ryhmä B

Ryhmä C

Ryhmä D

Ryhmä E

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

11

12

13

14

15

20

19

18

17

16

Kun painijoita on 16, lohkojen paikat ovat samat, mutta käyttäen neljää ryhmää kuuden sijaan:
Ryhmä A

Ryhmä B

Ryhmä C

Ryhmä D

1

2

3

4

8

7

6

5

9

10

11

12

16

15

14

13

Kun painijoita on 12, lohkojen paikat ovat samat, mutta käyttäen kolmea ryhmää kuuden sijaan:
Ryhmä A

Ryhmä B

Ryhmä C

1

2

3

6

5

4

7

8

9

12

11

10

Kun painijoita on 8, lohkojen paikat ovat samat, mutta käyttäen kahta ryhmää kuuden sijaan:
Ryhmä A

Ryhmä B

1

2

4

3

5

6

8

7

Kun painijoita on 7, lohkojen paikat ovat samat, mutta käyttäen kahta ryhmää kuuden sijaan:
Ryhmä A

Ryhmä B

1

2

4

3

5

6

----------

7

Kun painijoita on 6, lohkojen paikat ovat samat, mutta käyttäen kahta ryhmää kuuden sijaan:

Ryhmä A

Ryhmä B

1

2

3

4

6

5

Liite 2. - Kilpailuaikataulu

Liite 3. – Muut ikäryhmät ja kilpailujärjestelmä

A. Ikä- ja painoryhmät muun ikäisille - Miehet ja naiset
Kaikkien kilpailijoilla tulee olla passi iän ja kansalaisuuden todistamiseksi. Kilpailijat, joiden todetaan
kilpailevan omaansa alemmassa ikäryhmässä, diskvalifioidaan automaattisesti kilpailusta.
Kansallinen painiliitto voi ilmoittaa korkeintaan kolme kilpailijaa painokategoriaa kohden.
Huom: Jos Kansainvälisen painiliiton hyväksymän tapahtuman ohjelmassa on useita ikäryhmiä, kilpailijat
voivat kilpailla vain yhdessä ikäryhmässä.
Kokelaat (16-17-vuotiaat*)
●

Miehet: 60,70, +70kg

●

Naiset: 50, +50kg

Juniorit (18-20-vuotiaat**)
●

Miehet:60,70,80, +80kg

●

Naiset: 50, 60, +60kg

*Kokelaat (15-vuotiaasta lääkärin- ja vanhempien todistuksella)
** (17-vuotiaasta lääkärin- ja vanhempien todistuksella)

B. Kilpailujärjestelmä muissa tapahtumissa

Samaa kilpailujärjestelmää tulisi käyttää kaikissa rantapainitapahtumissa.

