
1(3) 

PAINI  
 
1 Kr.room ja vapaapaini 
 
Noudatetaan Suomen Painiliiton ja Kansainvälisen Painiliiton sääntöjä. 
 
Sarjat: 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg 
 
Kiertopalkintona kr.room painissa ja vapaapainissa (molemmat yhteensä) parhaalle joukkueelle 
Pertin Pytty-kiertopalkinto. Pisteitä saa miesten sarjoista sijoille 1-6 selviytyneet siten, että voittaja 
saa kuusi pistettä ja kuudenneksi sijoittunut yhden pisteen. 
 
2 Sotilaspaini 
 
Sotilaspainin sarjat: 65, 75, 85, 95 ja +95 kg 
 
Naisille sarjat tehdään kilpailuissa erikseen. Tarkoituksena on, että naiset saavat myös otella 
painosta riippumatta.  
 
Eniten pisteitä kerännyt joukkue palkitaan kiertopalkinnolla. Pisteisiin lasketaan ainoastaan miesten 
sarjojen pisteet. Pisteitä saa miesten sarjoista sijoille 1-6 selviytyneet siten, että voittaja saa kuusi 
pistettä ja kuudenneksi sijoittunut yhden pisteen. 
 
3 Joukkuesotilaspaini (sprinttipaini) 
 
Joukkuesotilaspainin säännöt ovat samat kuin sotilaspainissa seuraavin poikkeuksin: 
- joukkueessa voi olla 3-5 kilpailijaa, yksi ottelija sarjaa kohden 
- Samasta seurasta (varuskunnan urheilijat) voi olla kuinka monta joukkuetta tahansa 
- ottelu päättyy ensimmäiseen suorituspisteeseen 
- joukkueet arvotaan yhteen tai useampaan lohkoon ( 3-5 joukkuetta/lohko ) 
- jos joukkueet ottelevat tasan, ratkaisee ensimmäisenä: 
1. enemmän kahden pisteen suorituksia 
2. nopeammin ottelunsa voittanut joukkue 
3. painoltaan kevyempi joukkue 
4. arpa 
 
Joukkueessa saa olla yksi painija kussakin sarjassa. Painijoita ei voi vaihtaa ottelujen välissä.  
 
Painija, joka painaa alle 65 kg, voi kilpailla sarjassa 75 kg, mutta ei voi kilpailla sarjassa 85 kg. 
Oman painoluokkansa voi ylittää yhdellä kilpailuun osallistuttaessa. 
Ottelupaikka on painimatto, jossa rajana isomman ympyrän ulkoreuna (zone-alue). 
Varustuksena verryttelypuvun housut, urheilujalkineet ja punainen/sininen jalkanauha (ei koruja, 
ketjuja eikä sormuksia). 
 
Kilpailun voittanut joukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. 
 
4 Toimihenkilöt ja tehtävät 
 
Mattotuomari johtaa ottelua sekä esittää näkemänsä pistesuoritukset. Varustuksena käsivarsinauhat 
ja pilli. 
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Päätuomari pitää ottelupöytäkirjaa ja tekee lopullisen ratkaisun annettavista pisteistä. 
Arvostelutuomari pitää ottelupöytäkirjaa ja ehdottaa pisteitä kilpailijoiden suorituksista. 
Kellomies mittaa tehokasta otteluaikaa ja keskeyttää ottelun ajan täytyttyä. 
Otteluaika on kaksi (2) minuuttia tai kuuden (6) pisteen ero, jolloin ottelu päättyy. Ottelun päätyttyä 
tasapisteisiin varsinaisella painiajalla, seuraa yhden (1) minuutin jatkoaika. Mikäli pisteet ovat 
jatkoajankin jälkeen tasan, tuomarit päättävät ottelun voittajan sääntöjen perusteella. 
 
5 Pisteet 
 
2 pistettä: 
 
Ottelija saa kaksi (2) pistettä nostaessaan vastustajan hetkeksi ilmaan, jolloin molemmat jalat ovat 
ilmassa. Nostajan ote ei saa olla vyötärön alapuolella. 
 
1 piste: 
 
Ottelija saa yhden (1) pisteen seuraavissa tapauksissa: 
- Vastustajan viemisestä ulos alueelta siten, että vastustajan jalkaterä kokonaan ylittää ottelualueen 
rajan. 
- Vastustajan paetessa painialueelta estääkseen noston. 
- Vastustajan kaatuessa tahallaan ottelualueen ulkopuolelle estääkseen pistesuorituksen. 
- Vastustajan mennessä kyykkyyn estääkseen noston siten, että polvi tai käsi koskettaa mattoon. 
Tällöin on piste jo ansaittu, mutta tuomari katsoo tilanteen loppuun asti, jos nosto kuitenkin 
onnistuu. Noston onnistuessa nostajaa hyvitetään kahdella (2) pisteellä. Tilanteessa ei voi saada 
pisteitä molemmista, eli ei sekä vastustajan puolustaessa laittamalla polven tai käden mattoon että 
nostosta. Eli joko yksi (1) piste polven koskettamisesta mattoon tai kaksi (2) pistettä nostosta. 
- Vastustajan ollessa passiivinen, pitäessä kiinni sormista, ranteista tai yrittämättä painia tuomarin 
huomautuksesta huolimatta, saa hän varoituksen ja vastustajaa hyvitetään yhdellä (1) pisteellä. 
- Jos painija rikkoo sääntöjä tuomarin huomautuksesta huolimatta, saa hän varoituksen ja 
vastustajaa hyvitetään lisäksi yhdellä (1) pisteellä. Kolme (3) varoitusta ottelussa päättää ottelun. 
 
Epäselvät tapaukset: Epäselvissä tapauksissa tuomarit tekevät päätöksen. 
 
6 Sotilaspainissa on kiellettyä 
 
- Vastustajan heittäminen ja kamppaaminen. 
- Ote vyötärön alapuolelta. 
- Repiminen vaatteista, huono käytös ja vastustajan tahallinen vahingoittaminen. 
- Vastustajan päästä repiminen, nyppiminen ja vetäminen vastustajan saamiseksi polvilleen. 
- Nostaminen pelkästä vastustajan päästä. 
- Nostaminen vastustajan päästä, ns kravatista toinen käsi mukana nostossa, jolloin pää on nostajan 
vartaloa vasten (voi nostaa, jos pää on sivulla kainalossa). 
- Kaikki korut, kellot, lävistykset ja muut ylimääräiset varusteet on kielletty.  
- Pitkät sormien kynnet, jotka tarkistetaan punnituksen yhteydessä. 
- Sormien ristiin laittaminen. 
 
7 Osallistumisoikeus kamppailupäivillä 
 
Harrastelijoilla on osallistumisoikeus sotilaspainiin Sotilasurheiluliiton kamppailupäivillä. 
Kilpapainijoilla tai kilpajudokoilla ei ole osallistumisoikeutta. 



3(3) 

 
Sotilaspainiin saa osallistua kamppailupäivillä, jos osallistujalla ei ole ollut 12 ikävuoden jälkeen 
voimassa olevaa painin tai judon kilpailulisenssiä, eikä myöskään ole osallistunut paini- tai 
judokilpailuihin.
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