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Kilpailukutsu 

 
NYRKKEILYN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT  
miehet ja naiset 
 
Aika: 27. – 29.11.2020 
 
Paikka: SANTASPORT, LAPIN URHEILUOPISTO 
 Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI 
 
Aikataulu: perjantai 27.11.2020 
  

9.00 – 10.00  Tekninen kokous, SANTASPORT 
 10.00 – 11.00  Lääkärintarkastus ja punnitus, SANTASPORT 
 12.00  Arvonta, SANTASPORT 
 16.00  Tuomarikokous, SANTASPORT 
 17.00  Alkuottelut, SANTASPORT 
  

lauantai 28.11.2020 
 8.00 – 9.00  Lääkärintarkastus ja punnitus, SANTASPORT 
 12.30  Tuomarikokous, SANTASPORT 
 13.00  SEMIFINAALIT, SANTASPORT 
 17.30  Tuomarikokous, SANTASPORT 
 18.00  SEMIFINAALIT, SANTASPORT 
  

sunnuntai 29.11.2020 
 8.00 – 9.00  Lääkärintarkastus ja punnitus, SANTASPORT 
 12.30  Tuomarikokous, SANTASPORT 
 13.00  FINAALIT, SANTASPORT 
 
 
Säännöt:  Kilpailuissa noudatetaan AIBA:n teknisiä- / ja kilpailusääntöjä (9.2.2019), sekä Suomen 

Nyrkkeilyliiton kansallisia kilpailumääräyksiä. 
 

Lisenssi ja peruslääkärintarkastus tulee olla voimassa. 
 
HUOM! Toisen vuoden A-juniori, jolla on vähintään viisi ottelua kilpailukirjassaan, voi 
osallistua SM-kilpailuihin. 
 
SM-kilpailuihin voi osallistua enintään kahdeksan (8) ottelijaa sarjaa kohden. Mikäli 
ilmoittautumisia sarjaan on yli kahdeksan (8), valitsee Suomen Nyrkkeilyliiton 
kilpailuvaliokunta kilpailuoikeuden saajat. 
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Otteluasu ja varusteet:  
 

Ottelija voi käyttää otteluasussaan edustamansa seuran värejä tai kulman väriä (sininen / 
punainen). Vyötärönauhan värin tulee olla selvästi erottuva (kontrasti) otteluasun ylä- ja 
alaosasta. Vyötärönauhan tulee olla 6-10 cm leveä. Kilpailuhanskat ja -pääsuojat tulevat 
järjestäjän puolesta. 
 
Avustajana toimivalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva toimitsija- tai kilpailulisenssi ja 
avustajan tulee pukeutua urheiluasuun. 

 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 

 
Nyrkkeilijöiden, avustajien ja tuomareiden ilmoittautumiset seuroittain maanantaihin 
9.11.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  
 

mika.sillanmaki@lappset.com  
ja kopiona paivisahola@gmail.com. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä nyrkkeilijästä tulee lähettää liitteenä kuva (JPEG), jota 
käytetään tapahtuman tiedotteissa ja mainonnassa. Ohjeet kuvaan löytyvät kotisivuilta 
smnyrkkeily.fi.  
 
Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailuihin ilmoittautuva seura vakuuttaa, että seura on 
pyytänyt asianmukaiset luvat kuvan ”omistajalta” ja kilpailuorganisaatiolla on oikeus julkaista 
kilpailijan, avustajan sekä tuomarin nimi, seura ja kilpailijan painoluokka sekä mahdollinen 
valokuva kilpailupaikalla, lehdessä, internetissä jne. (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050). 
 
Mikäli henkilön nimeä ja valokuvaa ei saa julkaista, on kilpailuihin osallistuvan seuran 
velvollisuus ilmoittautumisen yhteydessä asiasta erikseen mainittava. 
 
Kilpailuihin liittyvät tiedustelut sähköpostilla: jarnomustonen10@gmail.com 
  

Ilmoittautumismaksu: 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä (9.11.2020 mennessä), on maksettava ilmoittautumismaksu 
30,00 € /kilpailija. 
 

Maksu suoritetaan tilille (Danske Bank): FI47 800012 0162 6315 
 
Maksun viestiosaan tulee kirjoittaa: SM / seuran nimi.  
 
Maksun suorittamisesta on pyydettäessä esitettävä tosite punnituksen yhteydessä. 
 
Mikäli kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu 9.11.2020 jälkeen, peritään jälki-
ilmoittautumisesta 50 €/kilpailija. 
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Majoitus: 
 

Majoitus on seurojen omalla kustannuksella (ottelijat, avustajat ja tuomarit). Hotelli 

Santasport tarjoaa kaiken mitä aktiiviseen reissuun Rovaniemellä tarvitset. 

Majoitusvaraukset 9.11.2020 mennessä, jonka jälkeen kisoille varattu majoituskiintiö 
poistuu. Tämän jälkeenkin majoitusta voi varata sovitulla hinnalla / varauskoodilla ja 
majoituksen saa, mikäli Santasportilla on tilaa. 
 
Varauksen voi tehdä myös myynnistä nro. 020 798 4222.  
 
Hintaan sisältyvät sisäänpääsy kylpylään, sauna yleisövuorolla sekä urheiluhallin kuntosalin 
käyttömahdollisuus. 
   
Ruokailut 9,50 €. Ruokailijoiden määrä pyydetään ilmoittamaan joukkueittain 
ilmoittautumisen yhteydessä: jussi.sirvio@santasport.fi 
 
KAMPPANJAKOODI: NSM20U 
 
Hinnat: 
 
Sport Hotel 

• 2hh        120 €/yö 
• 4hh        150 €/yö  
• 4hh sup 155 €/yö 
• 6hh        160 €/yö 

 
Kammi Hostel 

• 2hh        90 €/yö  
• 4hh        105 €/yö 

 
Kopioi tästä varauslinkki:  
https://cloud.hotellinx.com/NetReservationsSantasport/Home/Availability?location=all&Lan
g=FI&HoId=1&viewType=rooms&CtId=4&StartDate=17.04.2020&EndDate=19.04.2020&Roo
ms=1&Adults=2&Children=0&CampaignCode=NSM20U&submit 
 

 

 
TERVETULOA NAPAPIIRILLE 

 
Rovaniemen Reipas   Lapin Lukko 

https://cloud.hotellinx.com/NetReservationsSantasport/Home/Availability?location=all&Lang=FI&HoId=1&viewType=rooms&CtId=4&StartDate=17.04.2020&EndDate=19.04.2020&Rooms=1&Adults=2&Children=0&CampaignCode=NSM20U&submit
https://cloud.hotellinx.com/NetReservationsSantasport/Home/Availability?location=all&Lang=FI&HoId=1&viewType=rooms&CtId=4&StartDate=17.04.2020&EndDate=19.04.2020&Rooms=1&Adults=2&Children=0&CampaignCode=NSM20U&submit
https://cloud.hotellinx.com/NetReservationsSantasport/Home/Availability?location=all&Lang=FI&HoId=1&viewType=rooms&CtId=4&StartDate=17.04.2020&EndDate=19.04.2020&Rooms=1&Adults=2&Children=0&CampaignCode=NSM20U&submit

