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1. MIESTEN JA NAISTEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
1.1. Kilpailujen järjestäjä:
- jäsenvelvoitteet hoitanut Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseura
- kokenut kilpailujen järjestäjä
- vastuuhenkilö (t), toimiva kilpailuorganisaatio
1.2. Paikkakunta:
- moitteettomat liikenneyhteydet
1.3. Kilpailupaikka:
- AIBA:n sääntöjen mukainen kehä
- pistelaskukoneet (SNL) ja pistenäytöt
- riittävä valaistus (kehävalot)
- katsojakapasiteetti vähintään 500:lle katsojalle
- riittävät pukuhuonetilat osanottajille
- oheistilat (kokous-, punnitus-, lääkärintarkastus-, arvonta-, tuomari-, anti-doping- ja lehdistötilat)
1.4. Majoitus- ruokailumahdollisuudet:
- hotellimajoituksen saatavuus kohtuuhinnoin, kohtuuetäisyys kilpailupaikalle
(Hinnat ja kiintiömäärä ilmoitettava hakuvaiheessa)
- ruokailumahdollisuudet kilpailupaikalla tai lähietäisyydellä
1.5. Taloudelliset edellytykset:
- riittävät takuut järjestäjän taloudellisesta tilasta
- sponsori- ja markkinointisopimukset
1.6. Taloudelliset velvoitteet:
- liittojohtokunnan määräämän kilpailulupamaksun suorittaminen liitolle
- valvojan ja juryn matka- ja ylläpitokustannukset
- pistekonevastaavan matka- ja ylläpitokustannukset
- finaalitilaisuuden tuomareiksi nimettyjen majoitus- ja ruokailukustannukset finaaliviikonlopun ajalta
- muut taloudelliset vastuut
1.7. Tiedotus- ja lehdistöpalvelut:
- vastuuhenkilö (t)
- välineistö (puhelin, wifi)
- ennakkotiedotus ja tulospalvelu valtakunnan päämedioihin
1.8. Liiton velvoitteet ja vastuut kilpailujärjestelyissä:
- liitto myöntää kilpailuluvan
- liitto nimeää valvojan ja juryn
- liitto nimeää kehä- ja arvostelutuomarit
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liitto laskuttaa kilpailulupamaksun
liitto myy SM-mitalit

A- JA B-JUNIOREIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT
2.1. Kilpailujen järjestäjä:
- jäsenvelvoitteet hoitanut Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseura
- kokenut kilpailujen järjestäjä
- vastuuhenkilö (t), toimiva kilpailuorganisaatio
2.2. Paikkakunta:
- moitteettomat liikenneyhteydet
2.3. Kilpailupaikka:
- AIBA:n sääntöjen mukainen kehä
- pistelaskukoneet (SNL) ja pistenäytöt
- riittävä valaistus (kehävalot)
- riittävät pukuhuonetilat osanottajille
- oheistilat (kokous-, punnitus-, lääkärintarkastus-, arvonta-, tuomari - ja lehdistötilat)
2.4. Majoitus- ruokailumahdollisuudet:
- hotellimajoituksen saatavuus kohtuuhinnoin, kohtuuetäisyys kilpailupaikalle
(Hinnat ja kiintiömäärä ilmoitettava hakuvaiheessa)
- ruokailumahdollisuudet kilpailupaikalla tai lähietäisyydellä
2.5. Taloudelliset edellytykset:
- riittävät takuut järjestäjän taloudellisesta tilasta
- sponsori- ja markkinointisopimukset
2.6. Taloudelliset velvoitteet:
- liittojohtokunnan määräämän kilpailulupamaksun suorittaminen liitolle
- valvojien matka- ja ylläpitokustannukset
- pistekonevastaavan matka- ja ylläpitokustannukset
- muut taloudelliset vastuut
2.7. Tiedotus- ja lehdistöpalvelut:
- vastuuhenkilö (t)
- välineistö (puhelin, wifi)
2.8. Liiton velvoitteet ja vastuut kilpailujärjestelyissä:
- liitto myöntää kilpailuluvan
- liitto nimeää valvojat
- liitto laskuttaa kilpailulupamaksun
- liitto myy SM-mitalit
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3. NUORISONYRKKEILYPÄIVÄT (C- JA D-JUNIOREIDEN SM-KILPAILUT)
3.1. Kilpailujen järjestäjä:
- jäsenvelvoitteet hoitanut Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseura
- kokenut kilpailujen järjestäjä
- vastuuhenkilö (t), toimiva kilpailuorganisaatio
3.2. Paikkakunta:
- moitteettomat liikenneyhteydet
3.3. Kilpailupaikka:
- AIBA:n sääntöjen mukainen kehä
- paperiarvostelu
- riittävä valaistus (kehävalot)
- riittävät pukuhuonetilat osanottajille
- oheistilat (kokous-, punnitus-, lääkärintarkastus-, arvonta-, tuomari - ja lehdistötilat)
3.4. Majoitus- ruokailumahdollisuudet:
- hotellimajoituksen saatavuus kohtuuhinnoin, kohtuuetäisyys kilpailupaikalle
(Hinnat ja kiintiömäärä ilmoitettava hakuvaiheessa)
- ruokailumahdollisuudet kilpailupaikalla tai lähietäisyydellä
3.5. Taloudelliset edellytykset:
- riittävät takuut järjestäjän taloudellisesta tilasta
- sponsori- ja markkinointisopimukset
3.6. Taloudelliset velvoitteet:
- liittojohtokunnan määräämän kilpailulupamaksun suorittaminen liitolle
- valvojien matka- ja ylläpitokustannukset
- muut taloudelliset vastuut
3.7. Tiedotus- ja lehdistöpalvelut:
- vastuuhenkilö (t)
- välineistö (puhelin, wifi)
3.8. Liiton velvoitteet ja vastuut kilpailujärjestelyissä:
- liitto myöntää kilpailuluvan
- liitto nimeää valvojat
- liitto laskuttaa kilpailulupamaksun
- liitto myy SM-mitalit
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4. MIESTEN, NAISTEN SEKÄ YHDISTETYT MAAOTTELUT
4.1. Kilpailujen järjestäjä:
- jäsenvelvoitteet hoitanut Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseura
- kokenut kilpailujen järjestäjä
- vastuuhenkilö (t), toimiva kilpailuorganisaatio
4.2. Paikkakunta:
- moitteettomat liikenneyhteydet
4.3. Kilpailupaikka:
- AIBA:n sääntöjen mukainen kehä
- pistelaskukoneet (SNL) tai paperiarvostelu
- riittävä valaistus (kehävalot)
- riittävä katsojakapasiteetti
- riittävät pukeutumistilat ja pesutilat osanottajille
- oheistilat (kokous-, punnitus-, lääkärintarkastus-, arvonta-, tuomari- ja lehdistötilat)
4.4. Majoitus- ruokailumahdollisuudet:
- hotellimajoitus, kohtuuetäisyys kilpailupaikalle
- ruokailumahdollisuudet
4.5. Taloudelliset edellytykset:
- riittävät takuut järjestäjän taloudellisesta tilasta
- sponsori- ja markkinointisopimukset
4.6. Taloudelliset velvoitteet:
- liittojohtokunnan määräämän kilpailulupamaksun suorittaminen liitolle
- valvojan ja tuomareiden matka- ja ylläpitokustannukset
- joukkueiden ylläpitokustannukset
pistekonevastaavan matka- ja ylläpitokustannukset (jos koneet käytössä)
- muut taloudelliset vastuut
4.7. Tiedotus- ja lehdistöpalvelut:
- vastuuhenkilö (t)
- välineistö (puhelin, faksi, (internet)
4.8. Liiton velvoitteet ja vastuut kilpailujärjestelyissä:
- liitto myöntää kilpailuluvan
- liitto nimeää ylituomariston ja kehä- ja arvostelutuomariston
- liitto nimeää teknisen valvojan
- liitto laskuttaa kilpailulupamaksun
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5. A-JUNIOREIDEN MAAOTTELUT
5.1. Kilpailujen järjestäjä:
- jäsenvelvoitteet hoitanut Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseura
- kokenut kilpailujen järjestäjä
- vastuuhenkilö (t), toimiva kilpailuorganisaatio
5.2. Paikkakunta:
- moitteettomat liikenneyhteydet
5.3. Kilpailupaikka:
- AIBA:n sääntöjen mukainen kehä
- pistelaskukoneet (SNL) tai paperiarvostelu
- riittävä valaistus (kehävalot)
- riittävä katsojakapasiteetti
- riittävät pukuhuonetilat osanottajille
- oheistilat (kokous-, punnitus-, lääkärintarkastus-, arvonta-, tuomari- ja lehdistötilat)
5.4. Majoitus- ruokailumahdollisuudet:
- hotellimajoitus, kohtuuetäisyys kilpailupaikalle
- ruokailumahdollisuudet
5.5. Taloudelliset edellytykset:
- riittävät takuut järjestäjän taloudellisesta tilasta
- sponsori- ja markkinointisopimukset
5.6. Taloudelliset velvoitteet:
- liittojohtokunnan määräämän kilpailulupamaksun suorittaminen liitolle
- valvojan ja tuomareiden matka- ja ylläpitokustannukset
- joukkueiden ylläpitokustannukset
- pistekonevastaavan matka- ja ylläpitokustannukset (jos koneet käytössä)
- muut taloudelliset vastuut
5.7. Tiedotus- ja lehdistöpalvelut:
- vastuuhenkilö (t)
- välineistö (puhelin, wifi)
5.8. Liiton velvoitteet ja vastuut kilpailujärjestelyissä:
- liitto myöntää kilpailuluvan
- liitto nimeää valvojan ja kehä- ja arvostelutuomariston
- liitto laskuttaa kilpailulupamaksun
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6. POHJOISMAIDEN MESTARUUSKILPAILUT
6.1. Kilpailujen järjestäjä:
- jäsenvelvoitteet hoitanut Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseura
- kokenut kilpailujen järjestäjä, aiempi kokemus turnausmuotoisen kilpailun järjestämisestä
- vastuuhenkilö (t), toimiva kilpailuorganisaatio
6.2. Paikkakunta:
- moitteettomat liikenneyhteydet Suomesta. Enintään 3 tuntia lähimmälle lentokentälle.
6.3. Kilpailupaikka:
- AIBA:n sääntöjen mukainen kehä
- AIBA:n sääntöjen mukaiset hanskat ja pääsuojat
- pistelaskukoneet (SNL) ja pistenäytöt
- riittävä valaistus (kehävalot)
- riittävä katsojakapasiteetti
- riittävät pukuhuonetilat osanottajille
- oheistilat (kokous-, punnitus-, lääkärintarkastus-, arvonta-, tuomari-, anti-doping- ja lehdistötilat)
6.4. Majoitus- ruokailumahdollisuudet:
- hotellimajoituksen saatavuus kohtuuhinnoin, kohtuuetäisyys kilpailupaikalle
(Hinnat ja kiintiömäärä ilmoitettava hakuvaiheessa)
- ruokailumahdollisuudet kilpailupaikalla tai lähietäisyydellä
6.5. Taloudelliset edellytykset:
- riittävät takuut järjestäjän taloudellisesta tilasta
- sponsori- ja markkinointisopimukset
6.6. Taloudelliset velvoitteet:
- liittojohtokunnan määräämän kilpailulupamaksun suorittaminen liitolle
- valvojan ja suomalaisten tuomareiden matka- ja ylläpitokustannukset
- Suomen joukkueen ylläpitokustannukset koskien valmennusvaliokunnan nimeämää
ykkösjoukkuetta ja liiton vastuuvalmentajia
- pistekonevastaavan matka- ja ylläpitokustannukset
- muut taloudelliset vastuut
6.7. Tiedotus- ja lehdistöpalvelut:
- vastuuhenkilö (t)
- välineistö (puhelin, wifi)
- ennakkotiedotus ja tulospalvelu valtakunnan päämedioihin
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6.8. Liiton velvoitteet ja vastuut kilpailujärjestelyissä:
- liitto myöntää kilpailuluvan
- liitto nimeää valvojan ja kehä- ja arvostelutuomariston (2 kpl)
- liitto laskuttaa kilpailulupamaksun
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