
NYRKKEILYN SM-KILPAILUT 2019 

KILPAILUKUTSU 

 

Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta on päättänyt uudistaa aikuisten Suomen 

mestaruuskilpailuja vuodelle 2019.  SM-nyrkkeilyt 2019 käydään nelipäiväisenä 

kahtena eri viikonloppuna. Kilpailijoita pääsee mukaan 16 per painoluokka. 

 
Ilmoittautuminen SM-nyrkkeilyihin 2019 sitovin painoluokkailmoituksin tehdään 15. 

maaliskuuta mennessä. 
 

 Nyrkkeilyliitto järjestää 20. maaliskuuta SM-kilpailujen virallisen arvontatilaisuuden, 
jota seurat voivat tulla seuraamaan paikan päälle tai seurata sitä suorana lähetyksenä 

liiton Facebook-sivujen välityksellä. 
 

Alkuturnaus käydään 13. (ja mahdollisesti 14.) huhtikuuta Ruskeasuon 
Liikuntahallissa ja lopputurnaus 11.-12. toukokuuta Töölön Kisahallissa. 

 
Nyrkkeilyliiton johtokunta myönsi molempien SM-tilaisuuksien 

 järjestelyoikeudet  Kirkkonummen Nyrkkeilykerhon, Helsingin Tarmon 
 ja Borgå Boxingin yhteistyöryhmälle.  



AIKATAULU JA PAIKKATIEDOT:  
 
Ilmoittautuminen 15.2.-15.3.2019 sähköpostilla Nyrkkeilyliittoon info@finbox.fi  
Arvontatilaisuus 20.3. klo 18.00 Sporttitalossa Soul 88-kokoustilassa (Valimotie 10, Helsinki) 

 
Alkuturnaus – Ruskeasuon Liikuntahalli (Ratsastie 10, Helsinki) 
  

Lauantai 13.4.2019 
08:00-09:00  Lääkärintarkastus ja punnitus, 

Original Sokos Hotel Helsinki (Kluuvikatu 8, Helsinki) 
 

12:00  Tuomarikokous, kilpailupaikka 
13.00 Alku- ja puolivälieräottelut sarjoissa 

Naiset 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg 
Miehet 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg 

17:00  Tuomarikokous, kilpailupaikka 
17:30 Alku- ja puolivälieräottelut sarjoissa 

Miehet 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg 
Naiset 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg 
 

Sunnuntai 14.4.2019   
08:00-08.30  Lääkärintarkastus ja punnitus, Original Sokos Hotel Helsinki 

11:30  Tuomarikokous, kilpailupaikka 
12.00  Puolivälieräottelut sarjoissa, joissa on 9-16 kilpailijaa 

 
Lopputurnaus – Töölön Kisahalli (Paavo Nurmen kuja 1, Helsinki) 
  

Lauantai 11.5.2019 
08:00-09:00  Lääkärintarkastus ja punnitus, Original Sokos Hotel Helsinki 
 
12:00  Tuomarikokous, kilpailupaikka 
13.00 Välieräottelut sarjoissa 

Naiset 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg 
Miehet 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg 

17:00  Tuomarikokous, kilpailupaikka 
17:30 Välieräottelut sarjoissa 

Miehet 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg 
Naiset 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg 
 

Sunnuntai 12.5.2019   
08:00-09:00  Lääkärintarkastus ja punnitus, Original Sokos Hotel Helsinki 
 
12:00  Tuomarikokous, kilpailupaikka 
13.00 Loppuottelut sarjoissa 

Naiset 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg 
Miehet 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg 

17:00  Tuomarikokous, kilpailupaikka 
17:30 Loppuottelut sarjoissa 

Miehet 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg 

Naiset 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg  
 
* Nyrkkeilijöiden tulee käydä punnituksessa ja lääkärintarkastuksessa vain niinä päivinä kuin 
heillä on ottelu! 
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Painoluokat: Otellaan seuraavissa painoluokissa: 

 Miehet: 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg ja +91 kg. 
 Naiset: 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg. 
 
Otteluasu ja varusteet: 

Kilpailuissa käytetään pistelaskukoneita. Noudatetaan kansainvälisiä  
varustemääräyksiä. Nyrkkeilijät käyttävät kulman väristä otteluasua. Päänsuojan naisilla 
tulee olla AIBA:n hyväksymää mallia ja ottelijan kulman värinen (punainen tai sininen). 
Pääsuoja puetaan päähän vasta kehässä. Ottelut käydään järjestäjän nyrkkeilykäsineillä. 
Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta ilmoittaa lähempänä ajankohtana miesten 
käsiensidontamääräykset. 

 
Avustajat:  Avustajilla tulee olla Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n toimitsija- tai kilpailulisenssi. Avustajina 

toimivien henkilöiden tulee pukeutua urheilulliseen asuun. Otteluissa voi toimia kolme 
avustajaa per nyrkkeilijä. 

 
Tuomarit: Tuomarit kutsutaan SM-kilpailuihin Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunnan 

toimesta.  
 
Edellytykset kilpailijoilta: 

1. Suomen nyrkkeilymestaruuskilpailujen osanotto-oikeus on 1979- 2000 syntyneillä 

Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseuran nais – ja miesnyrkkeilijöillä. Kilpailukirjassa on 
oltava merkintä suoritetusta täydellisestä lääkärintarkastuksesta, jonka suorittamisesta 
saa olla kulunut enintään yksi vuosi. 

2. Nyrkkeilijöillä tulee olla käytynä vähintään viisi ottelua yleisessä sarjassa tai A-
junioreissa. 

3. Nyrkkeilyliiton Kilpailulisenssi 2019 ja voimassa oleva vakuutus. 
4. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti Suomessa asunut ulkomaalainen edellyttäen, että 

hän täyttää edellä mainitut vaatimukset. 
5. Nyrkkeilijän seura on maksanut vuoden 2019 jäsenmaksun. 
6. Jos urheilija on otellut muissa kamppailulajeissa ja haluaa osallistua nyrkkeilyn Suomen 

mestaruuskilpailuihin 2019, niin hänelle tulee hakea kansainvälisen lajiliiton AIBA:n lupa 
tähän. Lisätiedot ja lupahakuohjeet: https://www.nyrkkeilyliitto.com/kansallinen-kilpailu-
ja-leiritoi/kilpailukalenteri/kilpailukalenteri-2019/aikuisten-sm-kilpailut-
2019/osallistumisoikeus-sm-kilpailuih/ 

7. Ovat hoitaneet ilmoittautumisen ohjeiden mukaisesti ja ilmoittautumismaksun 
määräaikaan. 

 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tulee tehdä seurojen toimesta 15.2.-15.3. välisenä aikana sähköpostitse 
Nyrkkeilyliiton sähköpostiosoitteeseen info@finbox.fi.  

 
Ilmoittautumisen yhteydessä nyrkkeilijöistä on lähetettävä kelpolaatuinen sähköinen 
valokuva kilpailujen markkinointia varten, sekä seuraavat tiedot: 
 
- Nimi 
- Seura 
- Valmentajat 
- Ottelumäärä 
- Aiemmat SM-mitalit 
- Kansainväliset saavutukset 
- Kehääntulokappaletoive 

 
* Ilman kuvaa tai muita vaadittuja tietoja lähetettyä ilmoittautumista ei hyväksytä, eikä 
nyrkkeilijälle myönnetä paikkaa SM-kilpailuihin.  
* Ilmoittamalla nyrkkeilijän kilpailuihin seura vakuuttaa että nyrkkeilijä täyttää 
kaikki vaaditut edellytykset 
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Ilmoittautumismaksu 

Ilmoittautumismaksu 30€ on maksettava 15.3.2019 mennessä. Maksun yhteydessä 
mainittava urheilijan/urheilijoiden nimet viestikenttään. Maksu suoritetaan Suomen 
Nyrkkeilyliiton tilille: Nordea FI36 1521 3000 1052 49.  
Mikäli maksu ei ole suoritettu ajallaan osallistumisoikeus raukeaa. 
 

Majoitus 
Kilpailuhotellina toimii Original Sokos Hotel Helsinki. Osoite Kluuvikatu 8, Helsinki.  
Hinnat 50 euroa per henkilö per yö kolmen hengen huoneessa, 70 euroa per henkilö 
kahden hengen huoneessa tai 140 euroa yhden hengen huoneessa sisältäen 
buffetaamiaisen ja saunavuoron.  

 
Seurat itse varaavat majoituksensa. Varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti 
myyntiin Ensimmäisen viikonlopun osalta 27.3 ja finaali viikonlopun huoneet vapautuvat 
myyntiin 20.4.2019. 
 
Varaukset: Sokos Hotels Myyntipalvelu   
Puhelin:  020–1234 600 / yksittäiset huonevaraukset. 
Sähköposti:  sokos.hotels@sok.fi       
Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus Nyrkkeilyn SM 2019  varausta tehdessä.  
 

 
Lisätiedot SM-kilpailujen verkkosivut – www.nyrkkeilynsmkilpailut.fi  

SM-kilpailujen Facebook-sivut - https://www.facebook.com/nyrkkeilynsmkilpailut 

SM-kilpailujen Instagram-sivut - https://www.instagram.com/nyrkkeilynsmkilpailut 

 
Tiedustelut  SM-kilpailujen järjestelytoimikunta, nyrkkeilynsmkilpailut@gmail.com  
 Kirkkonummen Nyrkkeilykerho, Helsingin Tarmo, Borgå Boxing 
 
 HUOMIOITA SM-KILPAILUISTA 2019: 
 
- SM-kilpailuihin voi osallistua 16 nyrkkeilijää per painoluokka. Jos johonkin sarjaan tulee yli 16 
ilmoittautunutta, niin Nyrkkeilyliiton kilpailuvaliokunta päättää mahdollisista karsintaotteluista.  

 
- Ilmoittautumishetkellä nyrkkeilijällä tulee käytynä vähintään viisi olympiatyylin nyrkkeilyn kilpaottelua 
yleisessä sarjassa tai A-junioreissa. 
 
- Ilmoittautumismaksu on 30 euroa per nyrkkeilijä. 
 
- Ilmoittautumisen yhteydessä nyrkkeilijöistä on lähetettävä kelpolaatuinen sähköinen valokuva 
kilpailujen markkinointia varten. 
 
- SM-alkuturnaukseen osallistuu vain ne nyrkkeilijät, jotka eivät päässeet suoraan arvalla välierä- ja 

loppuottelutilaisuuteen. 
 
- Nyrkkeilijä, joka pääsee suoraan vapaa-arvalla välieriin/finaaliin, eikä tule ottelemaan ei saa SM-
mitalia. 
 
- Jos urheilija on otellut muissa kamppailulajeissa ja haluaa osallistua nyrkkeilyn Suomen 
mestaruuskilpailuihin 2019, niin hänelle tulee hakea kansainvälisen lajiliiton AIBA:n lupa tähän. 
Lisätiedot ja lupahakuohjeet: https://www.nyrkkeilyliitto.com/kansallinen-kilpailu-ja-
leiritoi/kilpailukalenteri/kilpailukalenteri-2019/aikuisten-sm-kilpailut-2019/osallistumisoikeus-sm-
kilpailuih/.  
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Esimerkki kuvasta jollainen tulee lähettää ilmoittautumisen mukana: 
 

 


