JUNIORI CUP 2018
SUOSIOON NOUSSUT CUP SAA JATKOA!
KATSO UUDISTETTU KILPAILUKOKONAISUUS:
VUODEN AIKANA 4 OSAKILPAILUA
SEKÄ LOPPUHUIPENNUSKISA SARJOJEN PARHAILLE!
PERUSKOULULAISTEN MESTARUUSKILPAILUT:
10-11.2.2018
ROVANIEMI(1/4)
KEVÄTKISA:
21.4.2018
ROVANIEMI, POHJOIS-SUOMI(2/4)
21.4.2018
TURKU, ETELÄ-SUOMI(2/4)
PUNTTIKARNEVAALIT
23-26.7.2018
KALAJOKI
25.7.2018
KALAJOKI(3/4)
SYYSKISA:
1.9.2018
KALAJOKI, POHJOIS-SUOMI(4/4)
2.9.2018
JYVÄSKYLÄ, ETELÄ-SUOMI(4/4)
LOPPUHUIPENNUSKISA:
20.10.2018
ROVANIEMI

NYT JOKAINEN MUKAAN KISAAMAAN JUNIORI CUPIN PISTEISTÄ,
LISÄPISTEITÄ SAA NYT MYÖS OMISTA ENNÄTYKSISTÄ!

Lisätietoja:
painonnosto.fi/kilpailu/nuoriso

SÄÄNNÖT:
Osallistumisoikeus
Kaikki peruskouluikäiset tai nuoremmat. Yläikäraja 16v. eli se vuosi jolloin täyttää 16 vuotta, ei alaikärajaa.

Osallistumismaksu
Juniori Cupiin ei ole erillistä osallistumismaksua. HOX! Yksittäisen osakilpailun osallistumismaksut
maksetaan normaalisti järjestävälle seuralle ja/tai liitolle!

Kilpailusarjat
Cupin kokonaispisteet lasketaan kahteen (2) eri ikäsarjaan tytöt ja pojat erikseen.
Tytöt 12v. tai alle
Tytöt 13-16v.
Pojat 12v. tai alle
Pojat 13-16v.
- Osakilpailuissa on sarjoja painoluokittain, kts. tarkemmat ohjeet kohdasta PISTEYTYS
- Loppuhuipennuksessa vain iän mukaiset sarjat, kisa käydään Robi-pistekisana

Pisteytys
Jokainen kisa järjestetään omana kokonaisuutenaan sääntöjen ja sarjajakojen suhteen, jotka pisteytetään
Juniori Cupiin alla olevin säännöin. Juniori Cupin kokonaispisteisiin yhden osakilpailun
maksimipistemäärä/osallistuja on aina 10 pistettä:

Peruskoululaisten mestaruuskilpailut ja Punttikarnevaalit sarjoittain
Voittaja 7p.
Toinen 5p.
Kolmas 4p.
Neljäs 3 p.
Viides 2p.
Kuudes 1p.

Kevät- ja syyskisa
Sarjan voittajalle 4p.
Toiselle 2p.
Kolmannelle 1p.
Lisäksi kevät- ja syyskisassa kaikille osallistujille jaetaan onnistuneista nostoista lisäpisteitä seuraavasti:
6 onnistunutta nostoa 3p.
5 onnistunutta nostoa 2p.
4 onnistunutta nostoa 1p.
Kilpailijoille lasketaan kolmen (3) parhaimman osakilpailun pisteet yhteen, jonka perusteella jokaisen
ikäsarjan 8 parasta pääsee mukaan loppuhuipennustapahtumaan (tasapisteissä olevat nostajat kutsutaan
kaikki, niin että sarjassa on min. 8 osallistujaa).

Ennätyksistä lisäpisteitä
Omasta tempaus-, työntö- ja yhteistulosennätyksestä saa kilpailun aikana yhden lisäpisteen (pisteen saa
vain kerran, vaikka tulisi useampi ennätys yksittäisessä lajissa tai yhteistuloksessa, max. 3 pistettä).
Aikaisempi ennätys huomioidaan, vain edellisistä Juniori Cupin osakilpailuista tai loppuhuipentumasta johon
on osallistunut.

Loppuhuipennus
Loppuhuipennuskisa käydään Robi-pistekisana, jokaisen ikäsarjan paremmuusjärjestyksen mukaan:
Voittajalle 7p.
Toinen 5p.
Kolmas 4p.
Neljäs 3p.
Viides 2p.
Kuudes 1p.
Lisäksi lisäpisteen saa myös ennätyksistä pisteytyskohdan mukaan.
Loppuhuipennuskisan pisteet lisätään aikaisempiin osakilpailupisteisiin (lähtöpisteet) ja koko Juniori Cupin
voittajat määräytyvät tämän kokonaispisteytyksen mukaan. Tasapistetilanteessa loppuhuipennuskisassa
paremmin sijoittunut voittaa.

Osallistuminen
Kaikki peruskoululaisten mestaruuskilpailuihin ja punttikarnevaaleihin osallistuneet lasketaan automaattisesti
mukaan Juniori Cupiin.
Kevät- ja syyskisasta järjestävän seuran on lähetettävä kaikkien osallistuneiden nostajien osalta seuraavat
tiedot liittoon Juniori Cupista vastaavalle: Joko selkeät pöytäkirjat kisasta tai eriteltynä nimi, ikä, sijoitukset
painoluokittain sekä onnistuneiden nostojen lukumäärä.

Tulokset
Kaikkien osakilpailujen pisteet lasketaan yhteen ja Juniori Cup -sarjojen parhaat palkitaan.
Tulokset julkaistaan liiton nettisivuilla aina jokaisen osakilpailun jälkeen.

Palkinnot:
Kolme parasta kustakin sarjasta palkitaan stipendein, joiden suuruus on
Sarjojen parhaille 200€
Toiselle ja kolmannelle 100€
Stipendi käytetään kulukorvauksia vastaan, esimerkiksi leirivuorokausiin, välinehankintoihin tai kilpailu- ja
leirimatkoihin.

