
 
Avoimet TUL:n alle 20 v. junioreiden  
seurajoukkueiden mestaruuspainit  

 
Laukaan Lievestuoreella 23. - 24.1.2010 

 
 
Painimuodot  lauantaina 23.1., vapaapaini 
  sunnuntaina 24.1., kreikkalais-roomalainen paini 
 
Kilpailupaikka Lievestuoreen liikuntahalli, Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore. 
 
Kilpailuaika  Lauantaina 23.1 klo 13.00 ja sunnuntaina 24.1 klo 10.00 
 
Punnitus Lauantaina 11.00 – 11.30 ja 18.00 – 20.00.  

 Sunnuntaina 8.00 – 8.30  
 Perjantaina ei ole punnitusta! 

 
Sarjat 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg.  
 
Joukkueen koko Yksi painija kutakin määriteltyä sarjaa kohden, kuitenkin joukkueessa on oltava 

osallistuja vähintään kuuteen (6) sarjaan.  
 

Varamiehiä seuralla voi olla haluamansa määrä.  
 
Osallistuvilla seuroilla on mahdollisuus lainata toisista seuroista enintään neljä 
(4) painijaa. Lainapainijat voivat olla myös ulkomaalaisia. 

 
Kilpailussa noudatetaan TUL:n painijaoston laatimia sääntöjä. Ne löytyvät 
tämän kutsun lopusta ja nettiosoitteesta www.tulpaini.fi  

 
Painijoiden lainapankki! 
 
Mikäli seura ei saa jalkeille omaa joukkuetta ja haluja on painia:  
 
mukaan haluavat painijat (tai heidän seurat) voivat ilmoittautua ”painijoiden lainapankkiin”!  Täältä mukaan 
tulevien ja haluavien seurojen joukkueenjohtajat voivat tiedustella painijoita haluamiinsa sarjoihin. 
 
”Palvelumaksusta vapaan lainapankin” hoitaja on: 
 
Mika Suhonen, puhelin 0400 – 159434, mika.suho@gmail.com 
 
 
Painijan (tai hänen seuran edustajan) ja lainaavan seuran asiana on sitten Lievestuoreen kisamatkan  
kustannusperiaatteista sopiminen!  
 
Ilmoittautuminen  14.1.2010 mennessä os. mika.suho@gmail.com 
 
Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seura, painijan nimi ja sarja. Myös varamiehet tulee ilmoittaa ennakkoon. 
Koulumajoitus, ruokavaraukset ja ruoka-aineallergiat on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Myös 
tuomarit ilmoitettava ja heidän majoitusvaraus hoidetaan järjestäjien toimesta! 
 

 
Osanottomaksu 100 euroa / joukkue / painimuoto 
  160 euroa  / joukkue / molemmat painimuodot 
 
Ruokailu  Kilpailupaikalla. 

Ruokapaketti 20 euroa, sisältäen: lauantaina yhden aterian, su aamiaisen ja 
päiväruokailun. Erillisten aterioiden hinta 7 euroa / ateria. 

 

http://www.tulpaini.fi/
mailto:mika.suho@gmail.com
mailto:mika.suho@gmail.com


Majoitus Lattiamajoitus kisapaikan yhteydessä, 7 euroa / hlö / yö. Omat makuupussit ja 
patjat mukaan! Ilmoita hyvissä ajoin mahdollisesta majoitustarpeesta 
perjantai-lauantai yöksi!!  

 
Tiedustelut Ami Lahtinen 050 5708881 ja Mika Suhonen 0400 159434 
 
Maksut Osanotto, majoitus ja ruokailumaksut tulee suorittaa 14.1.2010 mennessä tilille 

Vaajakosken Kuohu ry, 529047-412166. 
 
Tuomarimajoitus Laukaanhovissa 2 henkilön huoneissa, varaus järjestäjien kautta! 
 Osoite: Ruuhimäentie 1, 41400 Lievestuore. 
 
 Laukaanhovista saatavilla kohtuuhintaista huonemajoitusta rajoitetusti myös 

muulle painiväelle. Varaukset suoraan 014 – 840 400 

 

Tervetuloa Lievestuoreelle! 
 

Jyvässeudun Paini-Ässät ry ja  
Vaajakosken Kuohu ry / painijaosto 

 
 
 
 
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry / painijaosto    15.3.2008 
 
Avoimien TUL:n junioreiden seurajoukkuepainien säännöt 
 
1. Painimuoto 
 
- vapaapaini painitaan lauantaina 
- kreikkalais-roomalainen paini painitaan sunnuntaina; 
 
2. Joukkueet 
 
- osallistumisoikeus ulkomaalaisilla seurajoukkueilla ja kaikilla Suomen Painiliitto ry:n jäsenseuroilla; 
- painijoiden ikäraja 20 v. 
 
3. Seurojen väliset ottelut 
 
a) joukkueiden määrän ollessa 2 – 6 
 
- joukkueet ottelevat keskenään yksinkertaisen sarjan punnituksen jälkeen suoritetun arvonnan mukaisesti. 
 
b) joukkueita yli 6 
 
- joukkueet jaetaan kahteen lohkoon A ja B punnituksen yhteydessä suoritettavan arvonnan perusteella; 
 
- lohkot muodostuvat numerojärjestyksessä, esim. 15 seuraa: 
- lohko A on 7 seuraa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ja lohko B 8 seuraa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15. 
 
- lohkoissa kaikki joukkueet ottelevat keskenään yksinkertaisen sarjan; 
 
- lohkojen voittajat ottelevat sijoista 1 - 2, toiseksi tulleet sijoista 3 - 4 ja kolmanneksi tulleet sijoista 5 - 6. 
 
4. Joukkueen koko 
 
- joukkueen johtaja; 
- kaksi (2) huoltajaa; 
 
- yksi painija kutakin jäljempänä määriteltyä sarjaa kohden, osallistuja vähintään kuuteen (6) sarjaan; 
 



- varamiehiä seuralla voi olla haluamansa määrä; 
 
- osallistuvilla seuroilla on mahdollisuus lainata toisista seuroista enintään neljä (4) painijaa. He voivat olla 

myös ulkomaalaisia; 
 
5. Joukkuelistat 
 
- nimilista joukkueesta annettava 10 min ennen punnituksen alkua kilpailujen valvojalle (listassa tulee olla 

myös joukkueen johtajan ja huoltajien nimet); 
 
- joukkueen jäsenten on oltava samoissa sarjoissa kaikissa seurojen välisissä otteluissa. 
 
 
6. Loukkaantumistapaukset 
 
- jos kilpailujen aikana tapahtuu loukkaantumisia, tai sairastumisia: 
- saa varamiehen ottaa mukaan seuraavaan otteluun, mikäli kilpailujen valvoja hyväksyy sen; 
 
- jos loukkaantunut, tai sairastunut kilpailija toipuu kilpailujen aikana, voi hän otella seuraava kilpailupäivänä: 
jos sen hyväksyy kilpailujen valvoja. 
 
7. Punnitus 
 
- kaksi tuntia ennen kilpailujen alkua; 
- sarjat: 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg. 
 
- painija saa otella yhtä sarjaa ylempänä kuin paino edellyttää; 
 
- varamiehiltä punnitaan tarkka paino. 
 
 
8. Sijoituksen määrittely sarjassa ja lohkoissa 
 
- seurojen keskinäisissä otteluissa saa voittajaseura 2 pistettä ja hävinnyt seura 0  pistettä.  
- seuraotteluiden päätyttyä tasan, saavat molemmat yhden pisteen; 
 
- painija tuo seuralleen voitosta yhden pisteen, joista muodostuu seurojen välinen tulos, esim. 10 - 3. 
 
a) sarjassa joukkueita 2 - 6 
 
 1. seurapisteet (esim. 2+1+2+0); 
 
 2. keskinäiset pisteet esim. 1 - 2 tulos 7 - 6, 1 - 3 tulos 7 - 6, 2 - 3 tulos 6 - 7 
 (1:llä 14 pistettä, 2:lla 12pistettä ja 3:lla 14 pistettä, tämä tulee kysymykseen, jos kolme tai useampia 

joukkueita on tasapisteissä); 
 
 3. keskinäinen ottelusuhde esim. 7 - 6; 
 
 4. kokonaisottelusuhde esim. 29 - 23; 
 
 5. arvokkaimmat voitot; 
 a) selkävoitto 5 - 0; 
 b) ylivoimainen pistevoitto 4 - 0; 
 c) ylivoimainen pistevoitto 4 - 1; 
 d) luovutusvoitto ja diskaus 5 - 0; 
 e) pistevoitto 3 - 0; 
 f) pistevoitto 3 - 1; 
 
 6. koko joukkueen suorituspisteet; 
 
 7. raskaimman painitun sarjan voitto. 
 
b) sarjassa joukkueita yli 6 
 



 1. sijoitus lohkoissa kuten kohta a; 
 
 2. painittaessa sijoista 1 - 2, 3 - 4 tai 5 - 6 ratkaisee paremmuuden otteluvoitto, esim. 7 -6; 
   
 3. seurapisteiden ollessa tasan esim. 6 - 6; 
 a) selkävoitto 5 - 0; 
 b) ylivoimainen pistevoitto 4 - 0; 
 c) ylivoimainen pistevoitto 4 - 1; 
 d) luovutusvoitto ja diskaus 5 - 0; 
 e) pistevoitto 3 - 0; 
 f) pistevoitto 3 - 1; 
 
9. Palkitseminen 
- kolmen parhaan joukkueen jäsenet palkitaan TUL:n mestaruusmitalilla. 
 
- joukkuekohtainen kiertopalkinto jää seuralle omaksi 3 voitosta. 
 
 

 


