20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut
Ajankohta:
Lauantai 18. elokuuta 2018 – sunnuntai 19. elokuuta 2018
Paikka:
Lapin Urheiluopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
SM-kisojen tulosrajat:
Miehet:
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg
+ 105 kg

20-vuotiaat
120,0 kg
135,0 kg
150,0 kg
175,0 kg
195,0 kg
220,0 kg
235,0 kg
245,0 kg

23-vuotiaat
140,0 kg
155,0 kg
180,0 kg
205,0 kg
225,0 kg
250,0 kg
260,0 kg
270,0 kg

20-vuotiaat
80,0 kg
95,0 kg
105,0 kg
115,0 kg
125,0 kg
135,0 kg
140,0 kg
145,0 kg

23-vuotiaat
90,0 kg
105,0 kg
115,0 kg
125,0 kg
135,0 kg
145,0 kg
150,0 kg
155,0 kg

Naiset:
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
90 kg
+ 90 kg

Tulosraja on tehtävä 21.8.2017-31.7.2018 välisenä aikana vähintään yhden (1) kerran kansallisissa
tai tasoltaan sitä korkeammissa painonnostokilpailuissa.
Ilmoittautua voi ainoastaan siihen sarjaan, johon tulosraja on tehty.
Kilpailuissa sovelletaan Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF) 20 kilon sääntöä sekä miehillä että
naisilla niin, että jokaisen kilpailijan on annettava alkupainonsa punnituksessa kyseisen sarjan
tulosrajasta laskien.
Kilpailuihin on osanotto-oikeus urheilijalla, joka on lunastanut kilpailulisenssin ja jonka edustama
seura on maksanut Suomen Painonnostoliiton palvelumaksun.
Urheilijoiden tulee olla Suomen antidopingsäännöstön mukaisen testauksen alaisena vähintään
kolme (3) kuukautta ennen kuin he ovat kelpoisia osallistumaan kilpailuihin (deadline 18.5.2018).
Kilpailuihin voivat osallistua vuonna 2004 ja aikaisemmin syntyneet urheilijat.

20-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuosina 1998-2004 syntyneet urheilijat.
23-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuosina 1995-2004 syntyneet urheilijat.
Sarjanvaihto:
Sarjanvaihdon voi tehdä perjantaihin 17. elokuuta 2018 kello 18.00 mennessä joko yhden sarjan
alas- tai ylöspäin.
Sarjanvaihdosta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen:
ahti.hamalainen@gmail.com
Alustava aikataulu:
Lauantai 18. elokuuta 2018 kello 11.00 (punnitus kello 9.00-10.00)
Naiset 48 kg, 53 kg, 58 kg ja 63 kg
Miehet 56 kg, 62 kg, 69 kg ja 77 kg
Sunnuntai 19. elokuuta 2018 kello 11.00 (punnitus kello 9.00-10.00)
Naiset 69 kg, 75 kg, 90 kg ja + 90 kg
Miehet 85 kg, 94 kg, 105 kg ja + 105 kg
Lopullinen aikataulu julkaistaan sen jälkeen kun ilmoittautumisaika on päättynyt.
Osanottomaksu ja ilmoittautuminen:
Osanottomaksu 60 euroa/kaksi ikäluokkaa tai 35 euroa/yksi ikäluokka.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Suomisport.fi kautta.
Ilmoittautuminen alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.7.2018 osoitteessa:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Huom! Muista syöttää urheilijan sarja ja ikäluokka/ikäluokat lisätietokenttään! Urheilija voi
itse käydä syöttämässä tiedot omassa profiilissaan sivun alaosassa
Tuomarit:
Käytettävissä olevat tuomarit ilmoittautuvat Suomisport.fi kautta.
Majoitus:
Santasportin majoitustarjous on voimassa 31.7.2018 saakka. Varaukset myyntipalveluun
sähköpostilla sales@santasport.fi tai puhelimella 020 798 4222.

http://painonnosto.fi/sites/default/files/tiedostot/2018081719majoitust
arjous_painonnoston_nuorten_sm_kilpailut_kh.pdf

Yhteyshenkilö:
Jaarli Pirkkiö, 044-2090422, jaarli.pirkkio@gmail.com.
TERVETULOA ROVANIEMELLE!
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