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1. YLEISTÄ 

 

Suomen Nyrkkeilyliittoon kuuluvien seurojen on järjestämissään nyrkkeilykilpailuissa noudatettava sen 

kansainvälisen kattojärjestön (kv. liitto) kilpailusääntöjä, jonka jäsen Liitto on,  
Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton (AIBA) kilpailusääntöjä ottaen huomioon lisäksi jäljempänä olevat kilpailujen 
järjestämistä Suomessa koskevat lisämääräykset. Nuorisonyrkkeilyn osalta on huomioitava lisäksi kulloinkin 
voimassa olevat nuorisonyrkkeilymääräykset, tekniikkanyrkkeilysäännöt ja taitonyrkkeilyohjeistus. 
 
Mikäli nämä kilpailumääräykset ovat ristiriidassa AIBAkv. liiton:n voimassa olevien vastaavien sääntöjen kanssa, 
noudatetaan soveltuvin osin AIBA:nkv. liiton sääntöjä. 

2.  NYRKKEILIJÄT 

 
Kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan nyrkkeilijät, joilla on voimassa oleva kansainvälinen  
kilpailukirja, ja lisenssi ja soveltuva vakuutus. Kirjassa on oltava merkintä peruslääkärintarkastuksesta ja 
vuotuisesta lääkärintarkastuksesta. Kilpailukirja palautetaan kilpailujen jälkeen nyrkkeilijälle 
asianmukaisesti täytettynä. 
Kilpailukirjat myöntää Suomen Nyrkkeilyliitto. Kilpailukirjahakemukset tehdään joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella. 

Menetelmä on kuvattu ohjeessa ”Kilpailukirjojen tilaaminen” 

 seurojen lähettämien anomusten perusteella, joissa on 
käytettävä vahvistettua anomuslomaketta ja joihin on liitettävä kaksi passikuvaa nyrkkeilijästä. 
Kansainvälisissä otteluissa on nyrkkeilijällä oltava kansainvälinen kilpailukirja. Kansainvälisen 
kilpailukirjan ovat valtuutettuja allekirjoittamaan Suomen Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 
Näiden henkilöiden on saatettava tieto kirjoittamistaan kansainvälisistä kilpailukirjoista Suomen 
Nyrkkeilyliitolle. 
 
Nyrkkeilijä voi edustaa vain yhtä seuraa. Seurasiirrot (edustusoikeuden siirto) on määritetty ohjeessa SNL 
edustusoikeuden siirto 
Kilpailukauden pituus on kalenterivuosi. Sen aikana saa nyrkkeilijä edustaa ainoastaan yhtä seuraa. 
Siirtyminen edustamaan toista seuraa kesken kilpailukauden on mahdollista, jos seura, jota nyrkkeilijä on 
edustanut, lopettaa toimintansa kokonaan tai nyrkkeilytoiminnan osalta. Poikkeustapauksissa voi 
seuranvaihto kesken kilpailukauden olla mahdollista myös Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan päätöksellä. 
Muilta osin noudatetaan AIBA:n ja SLU:n amatööri-, ja kilpailukelpoisuus- ja edustussääntöjä sekä kilpailuja 
jäsenkelvottomuussääntöjä samoin kuin Suomen Nyrkkeilyliiton näihin liittyviä määräyksiä. 
 
Nyrkkeilijä osallistuu kilpailuihin omalla vastuullaan. 

3.  TUOMARIT 

 
Kilpailuissa saavat toimia tuomaritehtävissä ainoastaan Suomen Nyrkkeilyliiton tai ulkomaisella tuomarilla oman 
kansallisen lajiliittonsa voimassa olevan  
tuomarikortin omaavat tuomarit. Tuomarikortit jätetään ylituomarille punnitustilaisuudessa tai erikseen 
ilmoitettuna ajankohtana. 
 
Ylituomarin on tarkastettava kilpailuihin osallistuvien tuomarien tuomarikortit heidän pätevyytensä ja 
tuomarikortin voimassaolon toteamiseksi. Suomen Nyrkkeilymestaruuskilpailuihin osallistuville tuomareille 
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asetettavat erityisvaatimukset määrittelee Suomen Nyrkkeilyliiton tuomarivaliokunta. Muita tuomaritoimintaan 
liittyvyä ohjeita on määritelty ohjeessa ”Tuomarien luokitusmääräykset”. 
 
Jos tuomari toimii sääntöjen vastaisesti tai epäpätevästi tai käyttäytyy nyrkkeilyn arvoa alentavasti, on 
ylituomarin poistettava hänet tuomaritehtävistä ja tehtävä asiasta ilmoitus Suomen Nyrkkeilyliiton 
tuomarivaliokunnalle. Kaikkien tuomarien toiminnasta ylituomari tekee tuomariseurantaraportin. Ylituomari 
on vastuussa toiminnastaan Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnallehallitukselle. 
Jos kilpailujen aikana sattuu erimielisyyksiä tai tapauksia, joita ei ole määritelty näissä säännöissä, ratkaisee 
asian ylituomari tai kilpailuihin nimetty jury. 
Arvonta toimitetaan ylituomariston johdolla heti punnituksen päätyttyä ja on nyrkkeilijällä tai hänen 
edustajallaan on oikeus olla tilaisuudessa läsnä. 
 
Ylituomarin on järjestettävä tuomarikokous ennen jokaisen kilpailun alkua. Tässä kokouksessa kerrataan 
sääntöjen keskeisimmät kohdat ja keskustellaan sääntöjen tulkintakysymyksistä. Kilpailujen jälkeen on 
suotavaa pitää toinen tuomarikokous, jossa käydään läpi kilpailujen tuomiot ja palautetaan tuomarikortit 
asianomaisille. 
 
Kilpailujen jälkeen ylituomari on velvollinen huolellisesti täyttämään ja palauttamaan kilpailuluvan 
myöntäneen Suomen Nyrkkeilyliiton lähettämät kilpailuun liittyvät asiapaperit.  

4.  KILPAILULÄÄKÄRI 

 
Lääkärin tulee olla läsnä nyrkkeilykilpailuissa koko kilpailun ajan. Kilpailulääkärin on hyväksyttävä nyrkkeilijät 
kilpailukelpoisiksi ennen punnitusta. Jos lääkäri kieltää jotakin nyrkkeilijää ottamasta osaa kilpailuun, vastaa 
ylituomari siitä, että tätä määräystä noudatetaan. Kilpailulääkärin on tunnettava erityisesti AIBA:nkv. liiton 
sääntöjen kohta, joka koskee menettelyä tyrmäyksen jälkeen. 
 
Lääkärinlausunto on sitova annettujen iskujen vahingollisuudesta. Lääkärin on merkittävä lausuntonsa 
kilpailupöytäkirjaan samoin kuin nyrkkeilijän kilpailukirjoihin näiden mahdollisista kilpailukielloista ja 
vahvistettava ne allekirjoituksellaan. 

5.  KILPAILUSIHTEERI 

 
Kilpailusihteeriksi valittavan henkilön on oltava, mikäli mahdollista tuomarikortin omaava henkilö. 
Mestaruuskilpailujen sihteerin on omattava tuomaripätevyys. Sihteerin on laadittava ja ylituomarin hyväksyttävä 
ottelulista, joka on asetettava nyrkkeilijöiden näkyviin ja josta käy selville missä järjestyksessä parit tulevat 
nyrkkeilemään. 

6.  AJANOTTAJA 

 
Ajanottajan on tarkoin tunnettava AIBA:nkv. liiton sääntöjen määräykset ajanotosta ja on suositeltavaa, että 
hänellä  
on tuomaripätevyys. 

7.  KILPAILIJAT JA KILPAILULUVAT 

 
Jäsentenvälisiä kilpailuja voi asianomainen seura järjestää seuran omille jäsenille ilman erityistä 
kilpailulupaa. Kaikki muut kilpailut edellyttävät Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan hallituksen myöntämää 
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kilpailulupaa. 
 
Suomen mestaruuskilpailut ovat avoinna Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseuroihin kuuluvien seurojen 
jäsenille, joilla on Suomen kansalaisuus. Osallistumisoikeus on myös vähintään vuoden yhtäjaksoisesti Suomessa 
asuneilla ulkomaalaisilla. Kilpailujen ajasta, paikasta ja järjestämisoikeudesta päättää Suomen Nyrkkeilyliiton 
johtokuntahallitus kilpailuvaliokunnan esityksestä. 
Suomen mestaruuskilpailuissa kilpaillaan kaikissa kansainvälisissä painoluokissa ja mestaruus jaetaan, 
vaikka ainoastaan yksi nyrkkeilijä osallistuisi sarjaan. 
Suomen mestaruuskilpailuihin voivat osallistua aikaisemmin vähintään viisi ottelua yleisessä sarjassa tai 
A-junioreissa otelleet nyrkkeilijät. 
Kilpailulupahakemukset on jätettävä Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnalle kilpailuvaliokunnalle sen kilpailujen 
hakua varten 
määräämän ajan kuluessa, ja niissä oltava ehdotus ylituomariksi. 
Myönnetyistä kilpailuluvista peritään Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnan hallituksen vuosittain vahvistama 
kilpailulupamaksu. 
 
Kansallisissa kilpailuissa voidaan järjestää otteluita A-junioreiden ja yleisen sarjan nyrkkeilijän välillä. Tällöin 
otellaan A-junioreiden säännöillä ja yleisen sarjan nyrkkeilijä käyttää pääsuojaa. Yleisen sarjan nyrkkeilijä ei voi 
osallistua junioriturnauksiin. 
 
Toisen vuoden A-juniori, jolla on vähintään viisi ottelua kilpailukirjassaan, voi osallistua yleisen sarjan kansallisiin 
turnauksiin. Tällöin A-juniori ottelee yleisen sarjan säännöillä. Miesten sarjassa ei käytetä pääsuojaa.  

8.  PUNNITUS 

 
Nyrkkeilijöiden punnitus on aloitettava aikaisintaan kolme tuntia ennen kilpailujen alkua ja suoritettava 
loppuun yhden tunnin kuluessa. Poikkeuksena maaottelut ja vastaavat, joissa kummankin osapuolen kesken 
voidaan sopia punnitusajasta edellä olevasta poiketen kuitenkin niin, että punnitus joka tapauksessa 
suoritetaan samana päivänä kuin ottelu. Kilpailujen ylituomarilla on oikeus tarpeen vaatiessa poiketa edellä 
mainituista ajoista.  

9.  ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN 

9.1. Kotimaassa 

Ilmoittautuminen kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin tapahtuu kilpailuiden järjestäjän kilpailukutsun mukaisesti. 
Osanottoilmoitukset mestaruuskilpailuihin on tehtävä kirjallisesti asianomaisen nyrkkeilijän seuran toimesta. 
Ehdollisia ilmoituksia ei hyväksytä. 
Ilmoittautuminen on luonteeltaan ehdottomasti sitova ja se voidaan peruuttaa vain ylivoimaisen esteen 
sattuessa. Tällöin on heti lähetettävä peruutus sekä todistus ylivoimaisesta esteestä nopeimmalla 
mahdollisella tavalla kilpailun järjestäjille. Ellei ylivoimaisen esteen saanut nyrkkeilijä saa yhteyttä seuran 
toimihenkilöihin on hänen itsensä lähetettävä peruutus, jonka seura myöhemmin vahvistaa. 

9.2. Ulkomailla 

Nyrkkeilijän, joka aikoo kilpailla ulkomailla, on kahta viikkoa aikaisemmin seuransa välityksellä haettava 
lupa Suomen Nyrkkeilyliiton kilpailuvaliokunnaltalta. Kilpailijan on täytynyt osallistua otella vuoden aikana 
kotimaassa ennen 
matkaansa. Mukana seuraavan matkanjohtajan on toimitettava ulkomaisen kilpailun tuloslista ja mikäli 
mahdollista myös matkakertomus Suomen Nyrkkeilyliitollekilpailuvaliokunnalle. 
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10. DOPINGMÄÄRÄYKSET (TARKASTETTAVA!) 

 

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden toimihenkilöt, jäsenet ja 

urheilijat noudattavat kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja kansainvälisten lajiliittojen  

antidopingsäännöstöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä 

koskeviin antidopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vuosittain julkaisemassa antidopingoppaassa. 

Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin. 
 
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja 
kansainvälisen liiton AIBA:n dopingsääntöjä. 
Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin 
dopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät Suomen 
Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta “Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”. 
Minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat: 
1. Määräaikainen kilpailukielto (2 -vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta) 
2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista 
3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus. 

11. TALOUSHALLINTO – VEROTUS 

 
Liiton kilpailutoimintaan osallistuva nyrkkeilyseura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa säädösten ja 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraa, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden 
verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan liiton kurinpitosäännön mukaisesti pääsääntöisesti vähintään 
yhdeksi kilpailukaudeksi. 
 

12. SOSIAALITURVA 

 
Jos urheilijan ja urheiluseuran välillä on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta kalenterivuodessa tai 
kilpailukaudessa veronalaista palkkiota vähintään urheilijoiden eläketurvan ja tapaturmaturvan 
järjestämisestä annetussa asetuksessa säädetyn määrän, seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke ja 
tapaturmaturva edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Mikäli seura ei ole järjestänyt urheilijoille edellä 
mainittua vakuutusta, seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton kurinpitosäännön mukaiseen 
toimitsijakieltoon, ja kilpailusta johon urheilija on osallistunut, päätetään liiton kilpailusääntöjen mukaan eikä 
seura voi käyttää urheilijaa edustustehtävissä. 

13. SOPUOTTELUKILPAILUMANIPULAATIO 

 
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa 
parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. 
 
Kamppailulajien yhteisten kurinpitomääryksien mukaan on rangaistavaa, jos urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista 

ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö 

tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai liiton jäsenyhteisölle. Näistä rikkomuksista annettavista 

rangaistuksista päättää 

Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta.  
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Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen menettää kilpailuoikeutensa liiton 
kurinpitosäännössä määrättäväksi ajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi. Urheilija, joka 
osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon 
pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.  
 
Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään 
toimitsijakieltoon vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi. 

14.11. VEDONLYÖNTI 

 
Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja tai seurajohtaja ei saa itse tai edustajan 
kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Rikkomuksesta seuraa liiton kurinpitosäännön mukainen 
pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden kilpailu- ja toimitsijakielto. 
Kilpailija ja kilpailuihin osallistuvaan joukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja, huoltaja tai seurajohtaja, ei saa itse tai edustajan 

kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Omalla kilpailutapahtumalla tarkoitetaan kaikkia otteluita, joita otellaan itse 

kilpailuissa, yhtenä tai useampana päivänä. Kaikenlainen sisäpiiritiedon hyödyntäminen ja jakaminen vedonlyöntitarkoituksessa on myös 

kielletty. Näistä rikkomuksista annettavista rangaistuksista päättää Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta. 

 
 
 

VIITTAUKSET 
- 
TALLENTEET 
 
JAKELU 
Nyrkkeilyliiton verkkosivut www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/nyrkkeilyn-saannot-ja-ohjeet/ 
\\snl.datalatu.fi\snl\Liiton menetelmät ja ohjeet\ 
HUOMAUTUKSET 

- 
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