
 

Ohje SM kilpailuja järjestettäessä 

FPOn alaisia voimanoston, penkkipunnerruksen- ja maastanoston SM kilpailut järjestetään vuosittan. 
Kilpailut käydään aina FPOn säännöillä, jos kisalle ei ole erikseen hankittu tietyn kansainvälisen 
jäsenliiton lisenssiä. Yleiset voimanostosäännöt löytyvät sääntökirjasta. Seuraavaksi käydään läpi SM 
kilpailuiden sääntöjä ja vaatimuksia. 

KILPAILUKUTSU 

Kutsu on toimitettava liiton sihteerille/puheenjohtajalle ennen kilpailuja. 

• Kilpailun logo 
• Kilpailupaikka ja aika 
• Lajit 
• Alustava aikataulu 
• Tiedot punnituksesta 
• Tiedot ilmoittautumisesta 
• Tiedot osallistumismaksuista 
• Majoitus 
• Osallistumismaksu ja tilinumero 
• Palkinnot 
• Yhteystiedot kilpailunjärjestäjältä 
• Kilpailun tiedot on lähetettävä liiton puheenjohtajalle mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun 

kilpailu on hyväksytty johtokunnan puolesta.  

KILPAILIJAT 

Kaikilla kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassa oleva FPOn lisenssi. Lisenssi tulee olla 
maksettuna viimeistään punnitukseen tultaessa. Kilpailun järjestäjän tulee valvoa erilliseltä 
listalta, että kaikki nostajat ovat maksaneet maksun. Voimassa olevan listan saa kilpailun 
järjestäjä pyytämällä sitä liiton sihteeriltä, jonka yhteystiedot löytyvät tästä linkistä. 
Nostajia varten kilpailusta tulee olla tarpeeksi kattava info, jonka löytyy liiton 
kilpailukalenterista. Tämä info tulee olla esillä 4kk ennen, mutta paikka ja oletettu 
päivämäärä 6kk ennen. 
Mikäli tuomarit eivät punnituksessa tunne nostajaa, niin tämän tunnistaminen tehdään joko 
passin, henkilökortin tai ajokortin perusteella. 

http://fpopowerlifting.net/saannot-2/
http://fpopowerlifting.net/organisaatio/johtokunta/


VAAKA  
 Vaakan tulee olla FPOn standardien mukainen. SM kilpailuissa vaakan tarkkuuden tulee olla 100g 

tarkkuudella. Kilpailujen järjestäjä saa liitosta tarvittaessa vaa’an lainaan. Kuluista vastaa 
kilpailujen järjestäjä. 

PUNNITUS  
 FPO kilpailuissa on käytössä 24h punnitus. Kilpailun järjestäjä on vastuussa siitä, että kilpailijoilla 

on mahdollisuus päästä punnitukseen tasan vuorokausi ennen kilpailun alkua. Punnitus voi kestää 
koko päivän, mutta vähintään 4h ajan. Jos punnitus on vain 4h, niin on suositeltavaa, että se 
järjestetään kahdessa 2h osassa ns. aamu- ja ilta puntarina. SM kilpailuissa tulee olla myös 
aamupuntari mahdollisuus kilpailupäivänä ja sen tulee päättyä viimeistään 1h ennen kilpailun 
alkua. Punnitus on suoritettava sitä varten järjestetyssä tilassa, johon punnituksen aikana on 
pääsy vain punnittavilla nostajilla sekä näiden huoltajalla, yksi kerrallaan, sekä punnitusta 
suorittavilla tuomareilla. Punnituksen pitäjän tulee olla FPOn virallinen 1lk tai 2lk tuomari. 

TANKO JA PAINOT 
Levypainojen tulee olla virallisia kalibroituja kilpalevyjä. Tarkennusta voi pyytää liiton 
hallitukselta.  
SM kilpailuissa tulee olla käytössä erityiset maastanostoon ja kyykkyyn valmistetut 
erikoistangot, jotka eroavat mitoiltaan ja lujuudeltaan normaaliin voimanostotankoon.  
Lisää infoa tangoista ja levyistä löytyy sääntökirjasta. 

LÄMMITTELYALUE 
 Nostajia varten lämmittelyalueen tulee nostaja määrää vastaava ja riittävän iso. 

Kalustosta tulee löytyä virallisia kilpailutelineitä ja tankoja vastaavat välineet. 
Nostajilla on myös oltava mahdollisuus seurata kilpailun kulkua ja kilpailutilannetta 
erillisestä näytöstä. 

TELINEET JA LAVA  
 FPOn SM kilpailuissa tulee olla käytössä seuraavat telineet. 
 Kyykky: 
 Kyykyssä tulee olla käytössä joko erityinen monolift teline, joka mahdollistaa kyykyn 

suorittamisen ilman pakittamista   
 Penkkipunnerrus: 
 Kilpailuissa tulee olla käytössä penkki, jossa on käytössä säädettävät turvapinnat  ja alusta 

keventäjää varten. Mittojen tulee vastata FPOn teknisiä säädöksiä, jotka löytävät 
sääntökirjasta. 

 Nostolava:  
 Kaikki nostot tulee suorittaa tukevalla vähintään 2,45m x 2,45m kokoisella nostolavalla. 

Lavan tulee olla tasainen ja luistamaton, ja sen oltava joka suhteessa turvallinen nostajille, 
levynvaihtajille ja varmistajille. Lava voidaan päällystää kumimatoilla tai vastaavalla. 

 Tarkennuksista voi kysyä liiton puheenjohtajalta. 

TUOMARIT  
 Tuomareiden tulee olla liiton virallisia tuomareita. Tuomareiden tulee olla sääntöjen 

mukaisesti pukeutuneina. SM kilpailuissa tuomarin vaatetus on erikseen määritelty. 
 Miehillä tulee olla mustat siistit housut ja valkoinen kauluspaita, myös puku käy 

vaatetukseksi. Naisilla tulee olla siisti valkoinen paita ja mustat housut tai 
vaihtoehtoisesti hame Tuomarimerkin tulee olla kokoajan näkyvissä, kun tuomari toimii 
tehtävässään SM kilpailussa 

http://fpopowerlifting.net/saannot-2/
http://fpopowerlifting.net/saannot-2/


SE-nosto hyväksytään vain, mikäli kaikki kolme tuomaria ovat vähintään kansallisen I-
luokan tuomareita. 
Tuomareilla tulee olla käytössä erilliset tuomarivalot, jotka syttyvät vasta, kun kaikki 
tuomarit ovat antaneet päätöksensä. SM kilpailussa ei ole luvallista käyttää tuiomarilippuja. 

Kilpailuiden kuluessa / päätyttyä kilpailunjärjestäjä tulee hoitaa seuraavat asiat: 

• Tulosten toimittamisesta sähköpostilla kalle.kerd@gmail.com 
• Lomakkeet 
• Kilpailijakortit 
• Tulospalvelu, joka laskee nostajien pisteet 
• Telinekorkeuslistat 
• Lista rikotuista ennätyksistä 
• Tangonlastaus taulukko tai ohjelma 

Kilpailupaikan järjestelyt: 

• Sääntöjenmukainen, luistamattomalla matolla peitetty lava 
• Liiton logot ja banderollit 
• Listat aikatauluista, nostoryhmistä ja tuomareista 
• Telineet/tangot kilpailulavalle ja lämmittelytilaan 
• Tuomarivalot 
• Kilpailu ja lämmittelylevyt niille kuuluville paikoille 
• Apuväline tangon lastaukseen maastanostossa ja harja tangon puhdistukseen 
• Suomenlippu 
• Tulostaulu(t) kilpailutuloksia varten 
• Palkintopöytä, palkintopalli ja äänentoistolaitteet (yhteys lämmittelytilaan) 
• Tuolit tuomareille ja vuoroaan odottaville nostajille 
• Punnitushuone ja varustetarkastustila Varustus: vaaka, vähintään 2 tuolia, pöytä 
• Merkitse telinekorkeuksien antamispaikka 
• Dopingtestaustila 
• Pukuhuoneet 
• Järjestä toimitsijoille ja tuomareille erillinen ruokailutila, pöytä ja tuoleja 
• Järjestä pöytä ja tuolit mm. kuuluttajalle, sihteerille ja muille toimitsijoille 
• Opastus kisapaikalle 
• Internetyhteydet 
• Magnesiumastia ja riittävästi magnesiumia 
• Talkinlevitysalue 
• Desinfiointiainetta tankoon tai välineisiin joutuneen veren poistamiseksi ja välineiden 

desinfioimiseksi 
• Imuri, harja, märkä rätti, sakset, teippiä 
• Myyntipaikat myyjille 

Toimitsijat: 

• Sihteerit (tulospalvelu, selostus, mahdolliset apulaiset) 
• Levynvaihtajat ja varmistajat, HUOM! Lavalla toimivilla henkilöillä tulee paidan osalta olla 

yhtenainen vaatetus! 
• Telinekorkeuksien ottaja 
• Palkintojen jakajat 


