
Painin Nuorten Suomi Cup 2022-2023  
 

 
Kreikkalais-roomalaisen painin Nuorten Suomi Cup on uusi kilpailusarja, 
jonka tavoitteena on innostaa nuoria kilpailemaan ja lisätä lajin 
kiinnostavuutta valtakunnallisesti. Vahvassa yhteistyössä osakilpailuja 
järjestävien seurojen ja Painiliiton kanssa jatkaa Suomen 
Painiveteraanikerho (SPVK). 
 
Painiliitto palkitsee vuoden päätteeksi eniten yhteispisteitä keränneet 
painijat. Kokonaispalkinto pilottikaudella 2022-2023 on 6 000 € ja se koostuu 
järjestäjien NSC-maksuista (á 250 €) sekä SPVK:n ja Painiliiton rahoituksesta.  
 

Palkintosummat Nuorten Suomi Cup kaudella 2022-2023 ovat seuraavat: 
 

Palkintosummat painijoille (kevät- ja syyskauden pisteiden perusteella): 
1. 2 000 e 
2. 1 250 e 
3. 1 000 e  
4. 750 e 
5. 500 e 
6. 250 e 
7. 150 e 
8. 100 e 

 
Palkintosummat siirretään kilpailusarjan päätteeksi palkittavien urheilijoiden seuroille, jotka sitoutuvat 
sopimaan yhdessä urheilijan ja hänen huoltajansa kanssa resurssin käyttämisestä valmentautumiseen (esim. 
leiri- ja kilpailumatkat, varusteet, lihashuolto. Ei sellaisiin kuluihin, jotka seura korvaisi muutenkin). Resurssin 
käyttämisessä noudatetaan seuran sääntöjä sekä yhdistyslakia. 
 
Syyskauden 2022 osakilpailut: 
 
1. 10.9. Kalle Mäkisen painit Turku (TWM) 
2. 22.10. Pertsan painit  Sodankylä (LapinV) 
3. 12.11. VVV-cup  Vaasa (VVV) 
 
Jokaisessa osakilpailussa palkitaan lisäksi kilpailunjärjestäjien toimesta vähintään kolme 
painijaa/painoluokka.  
 
Kevätkauden osakilpailut ovat haussa 31.8.2022 saakka, samassa aikataulussa vuoden 2023 kansallisten 
kilpailujen hakuprosessien kanssa. Osakilpailut järjestetään laadukkaasti, kaikin tavoin painijoita, 
valmentajia, tuomareita, katsojia sekä median edustajia huomioiden. Järjestäjät saavat pyydettäessä 
konsultointiapua Painiliitosta. 
 
Säännöt pähkinänkuoressa 
 
Kilpailu on tarkoitettu painijoille, jotka ovat Cup -sarjan alkaessa syksyllä U17 lisenssillä (2005 syntyneitä tai 
nuorempia) tai nuoremmalla lisenssillä kilpailevia. Eli kevätkauden osakilpailuihin sekä kokonaiskilpailuun on 
osallistumisoikeus vielä niillä U20 kilpailulisenssin omaavilla, jotka ovat vuoden alussa siirtyneet vanhempaan 
ikäluokkaan. 
 



 
Osakilpailuissa käytettävät painoluokat ovat erilliset NSC-sarjat: 

41-45, 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 92 ja yli 92 kg 
 
Ottelusäännöt ovat ikäluokan U17 viralliset säännöt, otteluaika on 2 x 2 minuuttia. Ottelujärjestelmä on joko 
lohkojako A-B (sarjassa painijoita sarjassa kuusi (6) tai enemmän) tai Nordic (sarjassa painijoita viisi (5) tai 
vähemmän). Mikäli sarjassa on vain kaksi painijaa, ratkaistaan sarjan voittaja ”paras kolmesta” menetelmällä 
(2-3 ottelua). 
 
Jokainen Nuorten Suomi Cupiin osallistuva painija kerää henkilökohtaisia pisteitä Cup -kauden aikana 
järjestettävistä osakilpailuista. Painijan kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien kuuden osakilpailun pisteet. 
Pistelaskussa tasapisteisiin päätyneiden urheilijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kaikissa osakilpailuissa 
voitettujen otteluiden perusteella. Mikäli myös voitettujen otteluiden määrä on tasan, jaetaan sija kyseisten 
painijoiden välillä.  
 
Nuorten Suomi Cupin sarjojen osallistumismaksu saa olla korkeintaan 18 € / painija. Osakilpailuissa 
järjestetään vain yksi punnitustilaisuus ja se on sääntöjen mukaisesti kilpailupäivän aamuna. 
 
Painija saa pisteitä kilpailuissa menestymisen perusteella alla olevan taulukon perusteella.  
 
Pistejako kaikissa osakilpailuissa (sijoituspisteisiin ei lisätä osallistumispisteitä): 
 

Sijoitus Pisteet 

1. 100 

2. 75  

3. 50 

4. 30 

5. 15 

Osallistuminen 10 

 
Nuorten Suomi Cupin osakilpailuihin voi osallistua myös ulkomaalaisia painijoita, mutta yhteiskilpailu koskee 
vain suomalaista seuraa koko cupin ajan edustavia painijoita. Painija saa pisteitä ainoastaan sijoituksensa 
mukaisesti, vaikka hänen edellään olisikin ulkomaalainen painija. Mikäli painija diskataan kilpailusta, 
menettää hän myös osallistumispisteet. 
 
Pisteiden päivitys: 
Nuorten Suomi Cupin pistetilanteet päivitetään Painiliiton toimiston toimesta pikaisesti osakilpailujen 
jälkeen. Tämän vuoksi osakilpailuiden palkintojärjestys ja ottelutulokset on toimitettava Antti Pekkalalle 
välittömästi kisan jälkeen. Pistetilanne julkaistaan kunkin osakilpailun jälkeen Painiliiton nettisivulla. 
 
 
Lisätietoja: 
Antti Pekkala, Nuorten Suomi Cup 
050 3450 446 
antti.pekkala@painiliitto.net 
 

mailto:antti.pekkala@painiliitto.net

