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Kansallisten kilpailuiden järjestäjät

Huomioikaa nämä seikat kun täytätte pöytäkirjapohjaa:

Lähettäkää sähköiset kisapöytäkirjat Excel-tiedostoina liiton sihteerille, joka laittaa ne liiton verkkosivuille.

1. Tulosta uusin versio lomakkeista ja täytä pöytäkirjassa mainitut kohdat huolellisesti ja huomioi, että seuralyhennykset ja
syntymävuodet ovat oikein.

2. Jos kilpailu käydään vain avoimen luokan kilpailuna, niin ikäluokkia ei merkitä kilpailupöytäkirjaan. Liiton tilastoija laittaa rankin
ym. listat kuntoon syntymävuoden perusteella.

Jos kilpailu käydään ja palkinnot jaetaan ikäluokittain, niin siitä on oltava maininta kilpailukutsussa.

Kilpailupöytäkirjaan on siinä tapauksessa merkittävä ikäluokat ja kilpailijoiden sijoitukset kilpailussa ikäluokkien mukaan.

Virallinen kilpailupöytäkirja täytetään aina samalla lailla SARJOITTAIN JA ETUNIMI / SUKUNIMI JÄRJESTYS!

Nostaja voi kilpailun aikana, normaalin kolmen yrityksen puitteissa, pyytää ennätysyrityksen painosta, joka ei ole jaollinen 2,5
kilolla. Jos nosto onnistuu, niin se kirjataan sellaisenaan nostajan tulokseksi ko. nostomuodossa ja lasketaan myös
sellaisenaan nostajan yhteistulokseen (tuloksia ei siis enää pyöristetä lähimpään, alempaan 2,5 kilolla jaettavissa olevaan
painoon, kuten on tehty tähän asti).

Muu, kuin avoimen luokan (miehet/naiset) SE-yritys 2,5 kilolla jaottomasta painosta voidaan myöntää vain, jos
kilpailukutsussa on ilmoitettu, että kilpailu käydään ikäryhmittäin.

Jos kilpailukutsussa on mainittu, että kilpailu on avoimen luokan kilpailu, silloin vain avoimen luokan SE:tä varten voidaan
myöntää ennätysyritys, joka ei ole jaollinen 2,5 kilolla. Jos kuitenkin tällaisessa kilpailussa on virheellisesti myönnetty minkä
tahansa muun, kuin avoimen luokan ennätysyritys painosta, joka ei ole jaollinen 2,5 kilolla ennätystä ei hyväksytä ja nostajan
tulos pyöristetään liitossa lähimpään, alempaan 2,5 kilolla jaolliseen painoon.

Ennätysyrityksessä tangon painon on oltava vähintään 0,5 kg yli voimassa olevan ennätyksen.

Maailman- tai alueellinen (mm. Euroopan) ennätys voidaan tehdä vain kansainvälisessä kilpailussa. Maailman- ja alueellisia
http://www.suomenvoimanostoliitto.fi

Powered by Joomla!

Luotu: 26 May, 2013, 08:34

Suomen Voimanostoliitto ry

ennätyksiä ei siis voi tehdä SM- eikä muissa kansallisissa kilpailuissa.

3. Jos täytätte käsin pöytäkirjan, niin on hyvä jättää tyhjä rivi sarjojen välille, jolloin tuloksia on paljon helpompi lukea jo ennestään
ahtaasta pöytäkirjasta

4. Lisenssittömien kilpaileminen lisenssinostajien kanssa samassa kilpailussa

Liittohallituksen kokouksessa 18.12.2004 päätettiin, että kansalliset kisat kategorioidaan seuraavasti:

1. -taso: Seuran sisäiset kisat HUOM! yhden (1) seuran kisat!
2. -taso: Kansalliset kisat
3. -taso: Aluemestaruuskisat (tai vastaavat)
4. -taso: SM-kisat

1. -tasolla pidettäviin kisoihin voi kilpailun ulkopuolella osallistua myös seuran omat lisenssittömät henkilöt, jotka haluavat
kokeilla "oikeita" kilpailunostoja. Tämä koskee henkilöitä, joilla ei ole ollut lisenssiä.
2. -tasolla ja siitä ylöspäin pidettäviin kisoihin eivät saa ottaa osaa lisenssittömät henkilöt kilpailun ulkopuolellakaan.

5. Kansallisten kisojen järjestäjät!

Kun järjestätte kisoja, joissa on niin paljon osanottajia, että ryhmiä tulee useampia, niin varatkaa myös tuomareita vaikka uudet
joka ryhmälle. Näin saavat tuomarit kokemusta laajemmin ja kisoista ei tule täysistuntoja harvojen ja valittujen tuomareiden
kesken. Nyt on tuomareita, joilla on esim. 12 tuomarointia parissa vuodessa ja toisilla ei yhtään. Jos kilpailuissa on vain yksi
ryhmä, on ryhmällä oltava kolme tuomaria. Tuomareita ei siten tule olla kolmea enempää yhtä ryhmää kohden pl. mikäli
tuomareiden pätevyys ei riitä mahdollisten SE-nostojen suhteen. Tuomarivastaava päivittää tuomarimerkinnät tuomareiden
aktiviteettiluetteloon.

SVNL:n syyskokouksessa 2003 tehtiin seuraavanlainen suositus:

Kaikkien jäsenseurojen odotetaan kunnioittavan niitä seuroja, jotka järjestävät lääninmestaruuskisoja ja muita kisoja
arvoasteikosta ylöspäin siten, ettei muut seurat järjestä samanaikaisesti mitään tapahtumaa samassa läänissä.
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Lisäksi jäsenseuroilta odotetaan vastaavaa käytöstä myös liittokokousviikonloppuina.
Kisajärjestäjä on vastuussa, ettei samanaikaisesti liittokokousviikonloppuna ole kisoja Suomessa.

KILPAILIJAKORTIT ON KILPAILUN JÄRJESTÄVÄN SEURAN SÄILYTETTÄVÄ VÄHINTÄÄN 1 KUUKAUSI KISOJEN
JÄLKEEN!!!! Kilpailulomakkeita ei tarvitse lähettää enää paperiversioina liittoon.

KISAJÄRJESTÄJÄ ON MYÖS VASTUUSSA / VELVOLLINEN TOIMITTAMAAN TULOKSET JA VARSINKIN MAHDOLLISET
ENNÄTYKSET MEDIALLE.

TÄSSÄ MEDIAN YHTEYSTIETOJA, JOITA LIITTO KÄYTTÄÄ:

yle.urheilu@yle.fi

sport@stt.fi

Lisäksi TXTV:n p.nro (09) 1480 5190 sekä TXTV:n päivystys: (09) 1480 4597
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