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1. TARKOITUS  
  

Nuorisonyrkkeilysäännöt muodostavat perustan kaikelle Suomen Nyrkkeilyliiton piirissä tapahtuvalle nuorison 
urheilutoiminnalle ottaen huomioon nuorisoa koskevat kasvatukselliset ja terveydelliset periaatteet. Lisäksi näiden 
sääntöjen tulee palvella maamme kilpanyrkkeilyn edistämistä totuttamalla nuorta esiintymään kehässä ja näyttämään 

etevämmyytensä nyrkkeilytekniikan taitamisessa.  

2. JOHTO  
  

SNL:n hallitus nimeää kahdeksi vuodeksi kerrallaan nuorisovaliokunnan, jonka tehtävänä on:  

  

1. suunnitella toimenpiteitä nuorisonyrkkeilytoiminnan levittämiseksi maassamme  

2. nuorison kilpailutoiminnan seuraaminen ja valvonta  

3. nuorison koulutus- ja valmennustoiminnan seuraaminen ja valvonta  

4. nuorisonyrkkeilymääräysten valvonta  

 

3. NUORISONYRKKEILYLUOKAT  
  

Nuorisonyrkkeilijät jaetaan ikänsä perusteella seuraaviin luokkiin:  

  

    A-JUNIORIT 17-18 vuotiaat  

    B-JUNIORIT 15-16 vuotiaat  

    C-JUNIORIT 13-14 vuotiaat  

    D-JUNIORIT 11-12 vuotiaat  

  

Juniorikilpailuissa eri ikäluokkiin kuulumisen ratkaisee nyrkkeilijän syntymävuosi.  

              

Näiden luokkien kilpailutoiminnassa noudatetaan kansainvälisiä nyrkkeilyn lajiliittojen (Joihin SNL kuuluu 

jäsenenä) kilpailusääntöjä sekä Suomen Nyrkkeilyliiton kilpailumääräyksiä jäljempänä mainituin poikkeuksin.  

  

A-, B- ja C-JUNIORIT  

  

Jokaisella kilpailuihin osallistuvalla nyrkkeilijällä tulee olla Suomen Nyrkkeilyliiton myöntämä voimassa oleva 

kilpailukirja ja lisenssivakuutus.  

Jokaisen kilpailuihin ensimmäistä kertaa osallistuvan on ennen kilpailua käytävä läpi kilpailukirjan edellyttämä 

peruslääkärintarkastus. Lisäksi säännöllisin väliajoin, vähintään kerran vuodessa, on nyrkkeilijän käytävä 

perusteellisessa lääkärintarkastuksessa, jossa varmistetaan hänen terveydentilansa olevan kunnossa. Tarkastuksen 

tulos on merkittävä nyrkkeilijän kilpailukirjaan.  

Kilpailulääkärin läsnäolo kilpailutilaisuudessa on välttämätöntä. Mestaruus- ja kansainvälisissä kilpailuissa on 

lääkärin paikallaolo ehdoton vaatimus.  

  

Kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä painosarjoja.  

A-juniorit, pojat: 46 - 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 kg.  

A-juniorit, tytöt: 45 - 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81 kg.  

B-juniorit, pojat ja tytöt: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 kg.  
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B-junioreille voidaan kuitenkin muodostaa tarvittaessa alaspäin kahden kilon välein painosarjoja (44, 

42 jne).  

C-juniorit: 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, +75 kg.  

  

A-juniorit, pojat ja tytöt, ottelevat kolme kolmen (3x3) minuutin erää. B-juniorit, pojat ja tytöt, ottelevat kolme 

kahden (3x2) minuutin erää. C-juniorit, pojat ja tytöt, ottelevat kolme puolentoista minuutin erää (3x1,5). Erien 

välillä on minuutin tauko. Ajanotto tapahtuu AIBA sääntöjen mukaisesti.  

  

A-juniorit, pojat käyttävät 12 unssin hanskoja sarjoissa 69 - +91. Muissa sarjoissa käytetään 10 unssin hanskoja. 

Pää-, hammas- ja alasuojusten sekä käsisiteiden käyttö on pakollista. Käsisiteiden pituus saa kansallisissa kilpailuissa 

olla viisi metriä. Tytöille alasuojat ovat vapaaehtoiset.  

  

A-junioreiden Suomen mestaruusnyrkkeilyihin saavat osallistua ne A-juniorit, jotka ovat otelleet A-junioreiden 

luokassa vähintään kaksi virallista ottelua. Näissä kilpailuissa otellaan kaikissa kansainvälisissä painoluokissa. Mikäli 

sarjaan yli 91 kg osallistuu ainoastaan yksi kilpailija, tulee juryn muodostaa vain yksi raskassarja (yli 81 kg). B-

junioreiden Suomen mestaruusnyrkkeilyihin voivat osallistua nyrkkeilijät, jotka ovat otelleet vähintään kaksi 

virallista ottelua.  

A- ja B-juniorien mestaruuskilpailujen ylituomarin on oltava vähintään I-luokan tuomari ja nimeämisen hyväksyy 

Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus.  

Kilpailulupa ulkomaisiin kilpailuihin voidaan myöntää juniorille, jolla on vähintään yhden vuoden kokemus ja joka 

on otellut vähintään 5 virallista ottelua.  

  

A-junioreiden ja yleisen sarjan nyrkkeilijöiden on mahdollista otella keskenään kansallisissa kilpailuissa. Tällöin 
noudatetaan A-junioreita koskevia sääntöjä. Yleisen sarjan nyrkkeilijä käyttää ottelussa pääsuojaa. Yleisen sarjan 
nyrkkeilijä ei voi kuitenkaan osallistua junioriturnauksiin.  

  

Kansallisissa kilpailuissa on mahdollista järjestää otteluita myös peräkkäisten ikäluokkien välillä. Nuoremman 
ikäluokan nyrkkeilijän tulee olla toisen vuoden juniori. Ikäluokkien väliset ottelut otellaan pääsääntöisesti alemman 

ikäluokan säännöillä.  
  

Kehätuomarin velvollisuutena on estää heikompaa nyrkkeilijää joutumasta pahoinpitelyn kohteeksi. A-juniorien 

ottelussa on ottelu keskeytettävä, jos ottelijalle lasketaan lukua kolmesti saman erän aikana tai neljästi koko 

ottelun aikana.  B-juniorien ottelussa on ottelu keskeytettävä, jos ottelijalle lasketaan lukua kahdesti saman erän 

aikana tai kolmesti koko ottelun aikana tai kun nyrkkeilijä loukkaantuu.  

Sääntöjen rikkomuksista seuranneita maahanlyöntejä tai luvunlaskuja ei huomioida luvunlaskujen 

kokonaismäärään.  

C-juniorien ottelussa (kansainväliset säännöt) on ottelu keskeytettävä jos ottelijalle lasketaan lukua kahdesti saman 

erän aikana tai kolmesti koko ottelun aikana tai kun nyrkkeilijä loukkaantuu. 

Sääntöjen rikkomuksista seuranneita maahanlyöntejä tai luvunlaskuja ei huomioida luvunlaskujen 

kokonaismäärään. 

 
Jokainen päähän osuneen iskun seurauksena tapahtunut tyrmäys (KO) ratkaisu täytyy merkitä nyrkkeilijän 

kilpailukirjaan. Pakollinen ottelutauko on tyrmäyksen (KO) ratkaisun jälkeen määräytyy AIBA:n sääntöjen mukaan. 

Ylituomarin on tällöin varmistettava kilpailukielto ja selvitettävä ko. nyrkkeilijälle ja hänen avustajalleen, milloin 

nyrkkeilyn voi taas alkaa.  

Voittaja A-, B- ja C-juniorien ottelussa määräytyy kansainvälisten (AIBA) kilpailusääntöjen mukaisesti.  
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C-junioreiden otteluissa, joihin osallistuu ottelijoita, joilla on viisi (5) ottelua tai vähemmän, sovelletaan 

tekniikkanyrkkeilysääntöjä 

 

D-JUNIORIT  

  

Kansallisissa D-junioreiden otteluissa noudatetaan Suomen Nyrkkeilyliiton nuorisovaliokunnan laatimia 

tekniikkanyrkkeilysääntöjä.  

Kansainvälisissä otteluissa voidaan noudattaa arvostelussa kansainvälistä pisteytystä. Keskeytystilanteissa lasketaan 

ottelijoille siihen mennessä kertyneet pisteet, muilta osin noudatetaan tekniikkanyrkkeilysääntöjä.   

 
C-JUNIORIT (otteluita viisi (5) tai vähemmän) 

 

Kansallisissa C-junioreiden otteluissa noudatetaan Suomen Nyrkkeilyliiton nuorisovaliokunnan laatimia 

tekniikkanyrkkeilysääntöjä siinä tapauksessa, että molemmilla ottelijoilla, toisella ottelijalla tai turnauksen sarjassa yhdellä tai 

useammalla ottelijalla on viisi (5) tai vähemmän kilpaotteluita kilpailukirjassaan. 

Keskeytystilanteissa lasketaan ottelijoille siihen mennessä kertyneet pisteet, muilta osin noudatetaan 

tekniikkanyrkkeilysääntöjä.  

 

Kansainvälisissä ja kansallisisssa turnauksissa noudatetaan aikaisemmin mainittuja kansainvälisiä sääntöjä (yli viisi (5)ottelua 

otelleiden sääntöjä myös siinä tapauksessa, että ottelukirjassa on vähemmän otteluita).  

 

 

D- ja C -junioreiden tekniikkanyrkkeilyotteluissa voidaan otella kaksi(2) ottelua päivässä. Otteluiden välillä tulee olla kolmen 

(3) tunnin tauko. 
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