Liitto tiedottaa
kilpailu- ja toimitsijakiellosta päätöksellään 13.6.2016. Näin
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Liiton pankkitilit
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki:
FI18 5680 0020 2315 32 Yleistili (= Päätili)
FI93 5680 0020 2315 40 Lisenssitili
FI22 5680 0020 2315 57 Voimanostaja-lehden tili
FI82 4712 0010 0338 36 Mastersvaliokunnan tili

UOL kumoaa SVNL:n hallituksen päätöksen 24.1.2016.

Suositus
SVNL:n hallitus ei pidä suotavana, että dopingiin välinpitämättömästi suhtautuvien tahojen edustajat toimivat liiton
jäsenseuroissa aktiiveina esim. lavamiehinä tai huoltajina.
Liitto tulee täsmentämään kurinpitosääntöjä syyskokouksen
valmistelun yhteydessä.
Liiton kanta yhteistyöhön FPO:n ja muiden vastaavien
henkilöiden kanssa löytyy liiton verkkosivuilta,
ks. http://suomenvoimanostoliitto.fi/uutiset/tiedote-suomen-voimanostoliitto-kamppailee-dopingia-vastaan

Tuomarimerkkien ja -asun käyttö
Kansallisten kilpailuiden järjestämisohje päivitetty
Liitto jäsenseuroineen joutui hankalaan tilanteeseen
kevätkokouksen päätöksen jälkeen. Hallituksella oli kaksi
vaihtoehtoa, joko toteamme, että kansallisten kilpailuiden
järjestämisohje ei enää ole voimassa ja noudatamme yksinomaan IPF:n sääntöjä kaikkien kilpailuiden järjestämisen
osalta tai sitten päivitämme ohjettamme kansallisten kilpailuiden järjestämisestä. Kolmantena vaihtoehtona on, että
emme kevätkokouksen päätöksen mukaisesti noudata IPF:n
kilpailusääntöjä. Tällä ratkaisulla vaarantaisimme SVNL:n
kansainvälisen toiminnan. Liiton hallitus on päättänyt päivittää kansallisen kilpailuiden järjestämisohjeen, joka löytyy
liiton verkkosivulta ja tästä lehdestä sivulta 50. Ohje pitää
vahvistaa vielä syyskokouksessa.

Uusi jäsenseura
Petäjäveden Petäjäiset ry hyväksyttiin liiton jäsenseuraksi.
Yhteyshenkilö on Tapio Hokkanen.

Vapautuksia urheilun toimintakiellosta
Liiton hallitus vapautti Jarmo Sohlmanin urheilun
toimintakiellosta 10.5.2016 alkaen.
Urheilun oikeusturvalautakunta on vapauttanut Pauli
Rantasen hänelle 26.2.2002 määrätystä elinikäisestä

Liiton tuomariasua ja –tunnuksia ei saa käyttää muutoin
kuin SVNL:n alaisessa kilpailutoiminnassa. Lähtökohtana
tulee olla, että liiton tuomariasua ja –tunnusta käytetään
ainoastaan SVNL:n alaisessa kilpailutoiminnassa. Ei jalkapallotuomarikaan vihellä lentopallokisoissa jalkapalloasussa.

SM-kisat 2017 myönnetty
KLASSISEN VOIMANOSTON SM-KILPAILUT, MASTERS 13. –
15.1.2017, julistetaan uudelleen haettavaksi, koska kilpailua
ei ollut anonut kukaan järjestettäväksi.
VOIMANOSTON SM-KILPAILUT (kaikki ikäluokat)
4. – 5.2.2017, Tampere, TVN
PENKKIPUNNERRUKSEN SM-KILPAILUT (kaikki ikäluokat)
18. – 19.2.2017, Helsinki, HAK. Kilpailu varaudutaan järjestämään myös yksipäiväisenä, mikäli osallistujamäärä jää sellaiseksi, että selvitään yhdellä noin 12 tunnin kisapäivällä
kustannuksellisista syistä.
KLASSISEN VOIMANOSTON SM-KILPAILUT, JUNIORIT
18. – 19.11.2017, Salo, SalVo. Varaudutaan myös kolmanteen kilpailupäivään, mikäli osanottajamäärä sitä edellyttää.
KLASSISEN PENKKIPUNNERRUKSEN SM-KILPAILUT (kaikki
ikäluokat) 2. – 3.12.2017, KK Eken, Tammisaari.
KLASSISEN VOIMANOSTON SM-KILPAILUT, AVOIN
8. – 10.12.2017, Laitila, LaVo.
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Klassisen penkin EM 2017-kisat
Klassisen penkkipunnerruksen EM-kilpailuiden järjestelytoimikunta on nimetty. Kilpailujen järjestelytoimikuntaan
on Aavasaksan Kisan edustajiksi valittu Tero Hyttinen ja
Eugen Parviainen. Liitolle on perustettu EM2017 kilpailuorganisaation pankkitili Ylitornion Osuuspankkiin ja tilinkäyttöoikeudet seuraaville henkilöille: Eugen Parviainen
(maksuliikenne), Tero Hyttinen (kirjanpito) sekä SVNL:n
sihteeri.
EM2017 järjestelytoimikunnan kokoonpanossa on SVNL
varapuheenjohtaja, SVNL sihteeri sekä Tero Hyttinen ja
Eugen Parviainen.

Syyskokouksen ehdollepanosta
Liiton jäsenseuroja pyydetään huomioimaan toimintasääntöihin tehty muutos kohtaan 6.g., jonka mukaan
liiton hallitusehdokkaat ja sihteeriehdokas (ensi vuonna
puheenjohtajaehdokas) on toimitettava liiton hallitukselle
tiedoksi viimeistään 30 päivää ennen syyskokousta, missä
ao. henkilövalintoja tehdään. Tänä vuonna liiton syyskokous
pidetään toimintasuunnitelman mukaisesti lauantaina
22.10.2016 Riihimäellä, joten ehdokkaat tulee lähettää
liiton sihteerille viimeistään 22.9.2016 mennessä. Myöhästyneitä esityksiä ei tuon uuden sääntökohdan mukaan
voida ottaa huomioon paitsi, jos ehdokkaita on vähemmän
kuin avoinna olevia luottamus-tehtäviä (hallituksen jäsen,
puheenjohtaja tai sihteeri).

Bies 4 vuoden toimintakieltoon
Voimapunnertaja Johanna Bies on antanut positiivisen
dopingnäytteen 29.3.2016 ja asetettu neljän vuoden urheilun toimintakieltoon. Linkki Suomen Voimapunnerrus ry:n
tiedotteeseen aiheesta:

ADT:N VUODEN 2016
LUETTELO KIELLETYISTÄ AINEISTA JA
MENETELMISTÄ ON NYT SAATAVILLA

http://svry.fi/index.php?page=dopingtapaus-29-3-2016
Bies on kilpaillut myös penkkipunnerruksessa. Biesin kielto
koskee myös voimanostoa ja penkkipunnerrusta.

Julkaisun tarkoituksena on helpottaa urheilijoiden lääkeaineiden käyttöä ja antaa tähän liittyviä ohjeita.
Lehteä voi tilata adt.n
www- sivuilta:
www.antidoping.fi/materiaalit
Tai liiton sihteeriltä:
svnl@hotmail.fi
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OHJE IPF:n teknisten sääntöjen tulkitsemisesta
kansallisia kilpailuja järjestettäessä
KILPAILIJAT

PUNNITUS

KILPAILUTULOSTEN ILMOITTAMINEN

Suomen Voimanostoliiton kansallisissa
kilpailuissa noudatetaan IPF:n kilpailusääntöjä. Tässä ohjeessa SVNL määrittää tarkennukset ja poikkeukset, joissa kansallisissa
kilpailuissa voidaan poiketa IPF:n kilpailusäännöistä tai joita ei ole säännelty niissä.
Mahdolliset seuraamukset, jotka johtuvat
tämän ohjeen ja/tai kilpailusääntöjen
vastaisesta toiminnasta on säännelty liiton
kurinpitosäännöissä. Kilpailijoilla tulee olla
voimassaoleva Voimanostoliiton antidopingsopimus allekirjoitettuna liitossa
vähintään kolme (3) kuukautta ennen ensimmäistä kilpailuaan sekä lisenssi maksettuna viimeistään, kun kilpailuun ilmoittautuminen päättyy. Kilpailuun ilmoittautuvan
nostajan ja kilpailut järjestävän seuran on
tarkistettava kilpailijan sopimus ja lisenssitiedot ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailuissa voidaan käyttää joko voimanostosäännöissä määrättyä 1,5 h punnitusta tai ns. lyhyttä punnitusta esim. 1 h
ajan. Tästä tulee mainita kilpailukutsussa.
Punnituksen tulee päättyä 0,5 tuntia 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. Punnitsijan tulee olla
samaa sukupuolta kuin punnittava nostaja.
Naisnostajien punnituksen voi hoitaa
naistoimitsija.

Kilpailupöytäkirja on laadittava liiton
hyväksymässä muodossa. Tulokset toimitetaan välittömästi kilpailun päättymisen
jälkeen liiton ilmoittamille virkailijoille
sähköpostitse (Kalevi Sorsalle ja Liiton
sihteerille), muutoin niitä ei julkaista.

VAAKA
Kilpailuvaa’an tulee olla riittävän tarkka
huomioiden painoluokkaurheilun ja IPF:n
kilpailusääntöjen asettamat vaatimukset
sille. Kansallisissa kilpailuissa voidaan
punnitus järjestää vaa’alla, joka näyttää
kehonpainon vähintään 50 g:n askelvälillä
150 kg:n painoon asti ja sen ylimenevältä osalta 100 g:n tarkkuudella. Vaa’an
toiminnan tarkistuksesta saa olla kulunut
enintään viisi vuotta kilpailupäivänä. IPF:n
kilpailusäännöissä tarkoitettuna tarkastustodistuksena pidetään vakaustodistusta,
kalibrointipöytäkirjaa tai tarkistuspöytäkirjaa. Kilpailujen järjestäjä saa liitosta
tarvittaessa vaa’an ja muut alla mainitut
kilpailuvälineet lainaan. Kuluista vastaa
kilpailujen järjestäjä.

TANKO JA PAINOT
Levypainojen tarkkuus tulee varmentaa
punnitsemalla ne vaa’alla, jonka tarkkuus
on kaksi desimaalia tuomareiden ja kilpailujen järjestäjän toimesta ennen kilpailun
alkua, mikäli niiden painoa on syytä epäillä
kilpailun tuomareiden mielestä.
TUOMARIT Tuomareiden tulee olla liiton rekisteröimiä virallisia tuomareita.
Tuomareiden tulee olla sääntöjen mukaisesti pukeutuneina. Tuomaripaidan käyttäminen ja siistit farkut ovat minimivaatimus.
Kesällä farkkujen sijaan voidaan käyttää
siistejä shortseja.

NÄIDEN OHJEIDEN VASTAISESTA
TOIMINNASTA JOHTUVAT SEURAAMUKSET
Näiden ohjeiden ja/tai IPF:n kilpailusääntöjen vastainen toiminta käsitellään liiton
kurinpitosääntöjen mukaisesti.

VOIMAANTULO
Tämä ohje julkaistaan liiton verkkosivuilla
ja on kaikkine vaikutuksineen voimassa
11.5.2016 alkaen. Samalla kumotaan liiton
hallituksen 23.1.2016 antama ohje minimivaatimukset kansallisten kilpailuiden
järjestämiseksi.
Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen
päätös 10. toukokuuta 2016

SE-nosto hyväksytään vain, mikäli kaikki
kolme tuomaria ovat vähintään kansallisen
I-luokan tuomareita ja heidät on ennen
kilpailun alkua nimetty ko. kilpailun tuomaritehtäviin. Yleisön joukosta ei saa pyytää
eikä tulla kesken kilpailua tuomariksi.
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