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Aloittelijoiden kilpailut: 

FPO kannustaa jäseniään järjestämään niin sanottuja aloittelijoiden kilpailuja voimanostossa, 
penkkipunnerruksessa ja maastanostossa. 

Näiden kilpailujen tarkoitus on:


• Tukea ja edistää voimanostourheilua.

• Tuoda lajia esille/näkyvämmäksi aloittelijoiden ja erityisesti nuorten keskuudessa.

• Mahdollistaa kilpailu-uran aloittamisen mahdollisimman pienellä kynnyksellä.

• Edistää liiton toimintaa. 

• Rakentaa uutta pohjaa tulevaisuuden nostajille.


Aloittelijoiden kilpailuja voidaan järjestää kahdella eri tavalla: 

1. Viralliset kilpailut, joissa nostajilla tulee olla sääntöjen mukainen nostovarustus.

2. Epäviralliset, joissa nostajat voivat nostaa normaalissa urheiluvarustuksessa.


* Virallisen aloittelijoiden kilpailun järjestämisestä liitto tukee järjestävää tahoa 100e maksulla ja 
epävirallisen 50e maksulla.

* Aloittelijoiksi lasketaan nostajat, jotka eivät ole virallisesti kilpailleet voimanostossa FPO:ssa tai 

muualla, kuin enintään kaksi kertaa. 

* Nostaja voi nostaa aloittelijana maksimissaan 2 kertaa.

* Kilpailut tulee hakea liiton hallitukselta.

* Kilpailussa tulee olla vähintään 8 eri nostajaa, jotta tuki maksetaan.

* Tulokset julkaistaan FPO:n verkkosivulla

* Kilpailussa voi olla mukana muitakin kuin aloittelijoita, mutta heitä ei lasketa tukirahan saamista 

edellyttävään määrään.


1. Virallisten aloittelijoiden kilpailun ohjeet 

* Kilpailussa noudatetaan FPO:n virallisia voimanostosääntöjä kaikissa muodoissa, myös nostajan 
varustusta koskien.


* Kilpailussa nostajalla EI tarvitse olla maksettuna FPO:n jäsenmaksua, koska liitto tarjoaa sen.

* Kilpailuissa on mahdollista rikkoa suomenennätyksiä, jos tuomareiden luokka riittää siihen, ja jos 

nostajalla on liitonjäsenmaksu maksettuna. 

* FPO tukee uusia teini/juniori nostajia maksamalla heidän lisenssinsä ensimmäiseen FPO:n 

kilpailuun, niin aloittelijoiden kuin normaaliin kilpailuun.

* Kilpailu voi olla erikseen tai yhdessä voimanosto-, penkkipunnerrus- ja/tai maastanostokilpailu.

* On suositeltavaa, että kilpailun järjestäjä pitää ennen kilpailua kilpailukokouksen säännöistä, 

jotta uudet nostajat ovat tietoisia kaikesta tarvittavasta.

* Kilpailun järjestäjä päättää itse osallistumismaksuista ja palkinnoista.

* Kilpailussa tulee olla esillä FPO:n logo.




* Vaaka tulee olla FPO:n standardien mukainen. Kansallisissa kilpailuissa vaa’an tarkkuuden tulee 
olla 150kg asti 50g tarkkuudella ja 150kg jälkeen 100g tarkkuudella. Vaa’an ei tarvitse näyttää 
kilon sadasosia. Kilpailun järjestäjä saa liitosta tarvittaessa vaa'an lainaan. Kuluista vastaa 
kilpailun järjestäjä.


* Punnitus voi olla 2h tai 24h, tästä päättää kilpailun järjestäjä, ja asiasta on ilmoitettava kilpailun 
infossa.


* Levypainojen tulee olla virallisia kalibroituja kilpalevyjä. Tarkennusta voi pyytää liiton 
hallitukselta. Kilpailuissa voidaan käyttää myös kalibroituja kumilevyjä, joilla lastattaessa on 
tangon hihoihin jäätävä riittävästi tilaa varmistajan käsiotteelle. 


* Tangot voivat olla joko FPO:n kilpailuissa yleisesti käytetyt pro tangot. Kyykkyyn oma pidempi ja 
paksumpi erikoistanko ja maastanostossa oma siihen tehty erikoistanko TAI kilpailut voidaan 
järjestää ns. tavallisella 20kg voimanostotangolla, jos siitä mainitaan erikseen kilpailuinfossa! 
Painonnostotangon käyttö on myös sallittua. Lisää infoa tangoista ja levyistä löytyy 
sääntökirjasta.


* Telineet ja lava: FPO:n kansallisissa kilpailuissa voi olla käytössä erilaisia telineitä.  
	 Kyykky:

	 Kyykyssä tulee olla käytössä joko erityinen monolift/monostand teline, joka 

mahdollistaa kyykyn suorittamisen ilman pakittamista, tai normaali 
kyykkyteline, josta pakitetaan. Kuitenkin jos kilpailussa EI ole käytössä 
monolift telinettä, niin tämä tulee erikseen mainita kilpailun tiedoissa. 


	 Penkkipunnerrus: 
Kilpailuissa tulee olla käytössä penkki, jossa on käytössä säädettävät 
turvapinnat ja alusta keventäjää varten. Mittojen tulee vastata FPO:n teknisiä 
sääntöjä, 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 kumimatolla tai vastaavalla.


	 Tarkennuksista voi kysyä liiton puheenjohtajalta.

* Kilpailutulosten ilmoittaminen


Kilpailutulokset tulee lähettää välittömästi tai viimeistään seuraavana päivänä 
kilpailusta liiton puheenjohtajalle tai sihteerille, joka laittaa tulokset näkyviin liiton 
sivulle. Tulosten tulee olla EXCEL muodossa. Yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.


2. Epävirallisten aloittelijoiden kilpailun ohjeet 

* Kilpailussa noudatetaan FPO:n virallisia voimanostosääntöjä, mutta nostajalle riittää 
vaatetukseksi siisti urheiluvarustus.


* Kilpailussa EI voi rikkoa FPO:n suomenennätyksiä.

* Nostajalla EI tarvitse olla maksettuna FPO:n lisenssiä.

* Kilpailu voi olla erikseen tai yhdessä voimanosto-, penkkipunnerrus- ja/tai maastanostokilpailu.

* On suositeltavaa, että kilpailun järjestäjä pitää ennen kilpailua kilpailukokouksen säännöistä, 

jotta uudet nostajat ovat tietoisia kaikista tarvittavista asioista.

* Kilpailun järjestäjä päättää itse osallistumismaksuista ja palkinnoista.

* Kilpailussa tulee olla esillä FPO:n logo.

* Vaakana voi toimia ns. kotivaaka, kunhan sama vaaka on käytössä kaikille nostajille. 

* Punnitus voi olla 2h tai 24h, tästä päättää kilpailun järjestäjä ja asiasta on ilmoitettava kilpailun 

infossa.

* Levypainoina voivat olla viralliset kalibroidut kilpalevyt, normaalit salipainot tai painonnoston 

kumilevyt, kunhan lastattaessa tangon hihoihin jää riittävästi tilaa varmistajan käsiotteelle. 
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* Tangot voivat olla joko FPO:n kilpailuissa yleisesti käytetyt pro tangot. Kyykkyyn oma pidempi ja 
paksumpi erikoistanko ja maastanostossa oma siihen tehty erikoistanko, TAI kilpailu voidaan 
järjestää ns. tavallisella 20kg voimanostotangolla, jos siitä mainitaan erikseen kilpailuinfossa! 
Painonnostotangon käyttö on myös sallittu. Lisää infoa tangoista ja levyistä löytyy 
sääntökirjasta.


* Telineet ja lava: FPO:n kansallisissa kilpailuissa voi olla käytössä erilaisia telineitä.  
	 Kyykky:

	 Kyykyssä tulee olla käytössä joko erityinen monolift/monostand teline, joka 

mahdollistaa kyykyn suorittamisen ilman pakittamista, tai normaali 
kyykkyteline, josta pakitetaan. Kuitenkin, jos kilpailussa EI ole käytössä 
monolift telinettä, niin tämä tulee erikseen mainita kilpailun tiedoissa. 


	 Penkkipunnerrus: 
Kilpailuissa tulee olla käytössä penkki, jossa on käytössä säädettävät 
turvapinnat ja alusta keventäjää varten. Mittojen tulee vastata FPO:n teknisiä 
sääntöjä, 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 kumimatolla tai vastaavalla.


	 Tarkennuksista voi kysyä liiton puheenjohtajalta.

* Kilpailutulosten ilmoittaminen


Kilpailutulokset tulee lähettää välittömästi, tai viimeistään seuraavana päivänä 
kilpailusta liiton puheenjohtajalle tai sihteerille, joka laittaa tulokset näkyviin liiton 
sivulle. Tulosten tulee olla EXCEL muodossa. Yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.
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