
KILPAILUKUTSU:

VAPAAOTTELUN SM-KILPAILUT 2019
6-7.4.2019 KERAVALLA

PAIKKA: 
Ahjo Training Center, Palopellonkatu 7, Kerava

AIKATAULU: 

Lauantai 6.4.2019 
Klo 7.30–9.30   Punnitus ja lääkärintarkastus, Ahjo Training Center 
Klo 9.30–10.30  Arvonta 
Klo 11.00  Alkaen alkuottelut 
Klo 15.00  Alkaen puolivälierät ja välierät 

Sunnuntai 7.4.2019 
Klo 7.30–8.00   Punnitus, Ahjo Training Center 
Klo 8.00 Lääkärintarkastus 
Klo 10.30  Alkaen tarvittaessa loput välierät 
Klo 12.00 Finaaliottelut 

Huom! Jos yhteenkään sarjaan ei ilmoittaudu yli kahdeksaa henkeä, siirretään sunnuntain 
punnitusta ja lääkärintarkastusta myöhemmäksi. 

ARVONTA:  
Otteluparien arvonta suoritetaan lauantaina heti punnituksen jälkeen. 

SÄÄNNÖT JA OTTELUAIKA: 
Miehet ja naiset ottelevat IMMAF-säännöin; otteluaika on kaikissa otteluissa 3×3 minuuttia ja 
erätauko minuutin. 

A-juniorit (pojat ja tytöt) ottelevat C-säännöin; otteluaika on kaikissa otteluissa 3×3 minuuttia
ja erätauko minuutin.



SARJAT: 

SM-kisoissa järjestetään kaikki SVOL:in kilpailuoppaassa mainitut sarjat. Kaksi vierekkäistä 
sarjaa voidaan yhdistää, jos toisessa on vain yksi osallistuja ja sarjojen yhdistäminen sopii 
kaikille kevyemmän sarjan ottelijoille. 

Sekä miehille että pojille (A-juniorit, eli 2001–2003 vuosina syntyneet ottelijat) kaikki SVOL:in 
viralliset painoluokat: 

Korsisarja alle  52,2 kg 
Kärpässarja alle  56,7 kg 
Kääpiösarja alle  61,2 kg 
Höyhensarja  65,8 kg 
Kevytsarja  70,3 kg 
Välisarja  77,1 kg 
Keskisarja  83,9 kg 
Kevyt raskassarja alle  93,0 kg 
Raskassarja yli  93,0 kg 

Naisille seuraavat SVOL:in viralliset painoluokat: 

Korsisarja alle   52,2 kg 
Kärpässarja alle   56,7 kg 
Kääpiösarja alle   61,2 kg 
Höyhensarja alle  65,8 kg 
Raskassarja yli   65,8 kg 

Tytöille (A-juniorit, eli 2001-2003 vuosina syntyneet ottelijat) seuraavat SVOL:in viralliset 
painoluokat: 

Kärpässarja alle   56,7 kg 
Höyhensarja alle  65,8 kg 
Raskassarja yli   65,8 kg 



PUNNITUS JA LÄÄKÄRINTARKASTUS: 

Punnituksessa ei ole toleranssia painon suhteen. Ottelija voi tulla punnittavaksi joko alasti tai 
alus-/otteluvaatteissa. Ottelija voi vielä puntarilla vaihtaa painosarjaa. 
Lääkärintarkastuksessa on käytävä jokaisena päivänä, jona ottelee. 

Vuosilääkärintarkastusta ei enää vaadita ottelijoilta. Voimassaolevan lisenssin ja alle 18-
vuotiailla vakuutuksen maksutositteen (tai vakuutustodistuksen) lisäksi ottelijalla pitää olla 
punnituksessa mukana verikoetulokset b-hepatiitista, c-hepatiitista ja HIV:istä. Koetulokset 
saavat olla korkeintaan puoli vuotta vanhat.

HUOM! Kilpailupaikalla on lauantaina varsinaisen kilpailuja edeltävän lääkärintarkastuksen 
lisäksi myös mahdollisuus käydä SVOL:n vuosittainen lääkärintarkastus. Paikkoja on 
rajoitetusti, hinta 40€/ottelija. Tiedustelut ja varaukset info@ahjotrainingcenter.fi 

OSALLISTUMISOIKEUDESTA JA KILPAILUKÄYTÄNNÖSTÄ: 

SM-kilpailuihin osallistuvilla kilpailijoilla pitää olla käytynä vähintään yksi liiton 
amatöörisääntöjen mukainen ottelu. SM-kisoihin eivät saa osallistua ottelijat, jotka 
luokitellaan ammattilaisottelijoiksi. SM-kilpailuihin saavat osallistua Suomen kansalaiset ja 
Suomessa vakituisesti vähintään kaksi vuotta asuneet henkilöt. Vain liiton jäsenseurojen 
jäsenet, joilla on voimassa oleva kilpailulisenssi, voivat osallistua SM-kilpailuihin. Alle 18-
vuotiaat eivät voi osallistua aikuisten sarjoissa SM-kilpailuihin. A-junioreiden sarjaan voi 
osallistua ottelija, joka täyttää vähintään 16 vuotta ja enintään 18 vuotta kilpailukauden 
aikana eli ajalla 1.9.2018 – 31.8.2019. 

Jokaiseen sarjaan otetaan maksimissaan 16 ottelijaa. Mikäli sarjaan ilmoittautuu yli 16 
ottelijaa, valitaan ilmoittautuneista 16 parasta kuluneen kilpailukauden kilpailumenestyksen 
perusteella. 

SM-kisoissa ei otella pronssista. Mestaruutta ei jaeta, jos sarjassa on vain yksi 
osallistuja. Kaksi vierekkäistä sarjaa voidaan yhdistää, jos toisessa on vain yksi osallistuja 
ja sarjojen yhdistäminen sopii kaikille kevyemmän sarjan ottelijoille. 

Kilpailunjärjestäjä ei ole vakuuttanut ottelijoita mahdollisten loukkaantumisten varalta. 
Kaikilla ottelijoilla tulee olla voimassa oleva Suomen Vapaaotteluliiton kilpailulisenssi, anti-
dopingsopimus ja alle 18-vuotiailla ottelijoilla tulee olla voimassa oleva vakuutus, joka antaa 
vähintään liiton tarjoaman lisenssivakuutuksen mukaisen vakuutusturvan. Voimassaolevan 
lisenssin ja vakuutuksen maksutosite (tai vakuutustodistus) tulee esittää punnituksen 
yhteydessä. Huomioithan, että jos ottelijalla on oma vakuutus, on ottelijalla oltava mukana 
vakuutustodistus. Täysi-ikäisiltä ei vaadita vakuutusta, mutta vapaaotteluliitto suosittelee 
jokaiselle ottelijalle vakuutuksen ottamista. Edustettavan seuran täytyy olla maksanut 
SVOL:in jäsenmaksun, jotta seuran ottelija voi osallistua SM-kilpailuihin.

Vapaaotteluliiton taloudellinen tuki ottelijoille EM- ja MM-kilpailuita varten kohdistetaan SM-
kilapilun voittajille. SM-kilpailumenestystä myös painotetaan maajoukkueen 
ottelijavalinnoissa.



OTTELUVARUSTEET: 
Ottelijoilla on oltava Suomen Vapaaotteluliiton virallisen kilpailuoppaan mukaiset varusteet. 
Kilpailunjärjestäjä tarjoaa otteluhanskat ja säärisuojat. Omilla hanskoilla ei saa otella, mutta 
ottelijalla saa olla omat säärisuojat, jos ne ovat oikean väriset. Omat säärisuojat tulee 
hyväksyttää varusteiden tarkistuspisteessä ennen ottelua.

DOPING JA MUUT KIELLETYT AINEET: 
Jokaisen kilpailuihin osallistuvan ottelijan sekä heidän huoltajiensa ja valmentajiensa tulee 
allekirjoittaa Suomen Vapaaotteluliiton kanssa antidopingsopimus viimeistään kilpailujen 
punnitukseen mennessä. Alaikäisen urheilijan/huoltajan/valmentajan lisäksi sopimuksen 
allekirjoittaa myös hänen laillinen huoltajansa. Kilpailuihin ei saa osallistua dopingin, 
huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Suomen Vapaaotteluliitolla on oikeus 
myöntää sanktioita urheilijalle tai toimitsijalle, joka osallistuu kilpailuihin kiellettyjen aineiden 
vaikutuksen alaisena. Mahdollisesta doping-testistä kieltäytyminen luokitellaan 
dopingrikkomukseksi. 

SM-KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU: 
- Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: https://ahjotrainingcenter.fi/vapaaottelu/
- Ilmoittautumisten (nimi, seura, syntymäaika ja sarja) tulee olla perillä viimeistään

30.3.2019.
- Painoluokkaa voi vaihtaa vielä punnituksessa, mutta ilmoittautua tulee viimeistään

30.3.2019.
- Osallistumismaksu 20 euroa (per kilpailija) tulee maksaa perjantaina 29.3.2019

mennessä Suomen Vapaaotteluliitto ry:n tilille FI58 1019 3000 2150 05.
- Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa ”SM 2019”, seuran nimi sekä ottelijoiden nimet,

joiden ilmoittautumisen maksu kattaa.

Huomioithan, että avustajia kilpailijoilla saa olla mukana (per päivä) seuraavanlaisesti: 
- Seuraa edustavia kilpailijoita 1–2, avustajia enintään 2
- Seuraa edustavia kilpailijoita 3–4, avustajia enintään 3
- Seuraa edustavia kilpailijoita enemmän kuin neljä, avustajia enintään 4
- Avustajia ei tarvitse ilmoittaa etukäteen, vaan heidät merkitään paikalla oleviksi

saapumisjärjestyksessä.

LISÄTIEDOT: 
Kilpailujohtaja Tomi Jaakkola // 050-4395166 // info@ahjotrainingcenter.fi 

Tapahtuma Facebookissa nimellä Vapaaottelun SM-kilpailut 2019.
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