
A/B Lohkojärjestelmä

• Suomessa käytettään A/B lohkojärjestelmää 
suurimmassa osassa painikilpailuja, mukaan 
lukien kaikkien ikäryhmien SM-kilpailut sekä KLL-
painit.

• A/B lohkojärjestelmässä noudatetaan seuraavia 
sääntöjä lohkovaiheen- ja palkintojärjestyksen 
muodostamisessa.

• HUOM! Kaikissa Nordic-menetelmällä (kaikki 
vastaan kaikki) painittavissa sarjoissa 
noudatetaan uutta UWW sääntöä (josta asiaa 
jäljempänä).
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A/B lohkovaihe

• Painijat sijoitetaan arpanumeron mukaisessa 
järjestyksessä lohkoihin. Parittomat numerot 
A-lohkoon ja Parilliset numerot B-lohkoon.

• Painitaan niin monta kierrosta, että 
lohkojärjestys on selvillä (kierroksia voi tulla 
jopa 8, jos painijoita paljon).

• Pääperiaatteena on, että painija tippuu pelistä 
toisen tappion jälkeen (tähän on kuitenkin 
muutama poikkeus).
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Tulee otteluita kahden tappion jälkeen

• - lohkossa on 4 painijaa joista kaksi on hävinnyt 
molemmat ottelunsa ”saman arvoisesti” jolloin 
lohkon kolmosta ei voi määrittää, tulee näille 
hävinneille painijoille vielä keskinäinen ottelu, 
vaikka molemmilla on jo kaksi tappiota.

• - lohkossa on jäljellä kolme painijaa, jolloin ko. 
painijoiden tulee kohdata toisensa (jollain näistä 
kolmesta painijasta voi olla kaksi tappiota alla).
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A/B lohkovaihe

• Miksi joskus vertaillaan kolmen keskinäisiä ja 
joskus ei?

• - kun ajaudutaan tilanteeseen, jossa kolme 
painijaa on vielä pelissä mukana, niin aina 
vertaillaan näiden kolmen keskinäisiä otteluita.

• - tilanteessa jossa mukana on vielä neljä painijaa 
ja seuraavalla kierroksella näistä kaksi kärsii 
toisen tappion, ei suoriteta kolmen keskinäistä 
vertailua.
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A/B lohkovaiheen järjestys

• - jos lohkossa jäljellä olevat kolme painijaa ovat 
painineet ristiin, niin voittaja on painija, jolla 
keskinäisistä otteluista on eniten ottelupisteitä eli 
ottelun lopputuloksen perusteella annettavia 
pisteitä

• - jos ottelupisteiden vertailun perusteella löytyy 
lohkon voittaja tai kolmanneksi sijoittuva, niin 
tasapisteissä olevan kahden muun painijan 
keskinäinen ottelu ratkaisee heidän keskinäisen 
järjestyksen
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A/B lohkovaiheen järjestys

• - Jos ottelupisteet ovat vertailussa kaikilla 
samat (esim. 4, 4 ja 4) etsitään PARAS painija 
seuraavilla kriteereillä keskinäisiä otteluita 
vertaamalla:

• · eniten selkävoittoja

• · eniten ylivoimaisia pistevoittoja

• · eniten tehtyjä teknisiä pisteitä

• · vähiten annettuja teknisiä pisteitä
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A/B lohkovaiheen järjestys

• -jos lohkon järjestys ei selviä näilläkään perusteilla, niin 
sitten suoritetaan vertailu kaikkien painijoiden käymien 
ottelujen perusteella edellä mainittujen kohtien 
mukaisessa järjestyksessä (HUOM! mikäli voitettujen 
otteluiden määrä on eri, paras on eniten voittoja 
saavuttanut painija) 

• - mikäli lohkon järjestys ei löydy vieläkään, niin heikoin 
painija on punnituksessa raskain. Jos tilanne ei ratkea 
painonkaan perusteella, niin lohkon heikoin on 
suurimman arpanumeron omaava painija.
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A/B lohkovaiheen järjestys

• - aina kun edellä olevassa vertailussa löytyy 
yksi painija, jonka sijoitus voidaan määrittää 
niin kahden jäljelle jäävän painijan keskinäinen 
ottelu ratkaisee heidän järjestyksen. 
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A/B Palkintojärjestys

• Lohkovaiheessa painijan tippuessa pelistä toisen 
kärsityn tappion jälkeen, hänen sijoituksensa 
tulosluettelossa määräytyy vertaamalla muiden 
samalla kierroksella tippuneiden painijoiden 
pisteitä keskenään (HUOM! Molemmat lohkot) 
seuraavassa järjestyksessä:

• - saavutetut otteluvoitot

• - saavutetut ottelupisteet

• - tehdyt suorituspisteet
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A/B Palkintojärjestys

• Mikäli suorituspisteet ovat myös tasan, 
painijat sijoitetaan samalle jaetulle sijalle.

• Normaalisti lohkokolmoset eivät paini 
sijoitusottelua, vaan heidät sijoitetaan sijoille 
5-6 vertaamalla em. tavalla.

• SM-kilpailuissa lohkokolmoset sijoitetaan 
jaetulle viidennelle sijalle (keskinäistä 
vertailua ei tehdä).
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A/B Palkintojärjestys

• Lohkovoittajat kohtaavat kultaottelussa

• Lohkokakkoset pronssiotteluun

• HUOM! Toisinaan saatetaan painittaa 
semifinaalikierros A1-B2 ja A2-B1, esim. 
miesten SM, josta voittajat finaaliin ja häviäjät 
pronssiotteluun
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Nordic sarjojen järjestys

• UWW on muuttanut Nordic-sarjojen 

palkintojärjestyksen määräytymissääntöä 

keväällä 2017.

• Uusissa säännöissä painotetaan 

otteluvoittojen määrää, sekä ”tasatilanteessa” 

keskinäisen ottelun merkitystä.

• Suomessa noudatetaan uutta UWW sääntöä 

kaikissa painikilpailussa, Nordic-

menetelmällä painittavien sarjojen osalta.  
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Ranking criteria for the Nordic 

tournament
• In the Nordic tournament, the wrestler with the highest number of 

victories will be ranked first. 

• If two wrestlers have an equal number of victories, their direct match 
will determine the ranking. 

• If more than two wrestlers have an equal number of victories, the 
last of the ex-aequo group will be determined following these criteria 
until only two wrestlers remain: 

• - The fewest classification points 

• - The fewest victories by « Fall » 

• - The fewest match victories by superiority 

• - The fewest technical points scored in the whole competition 

• - The most technical points given in the whole competition 

• - The highest draw number 
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Nordic sarjojen järjestys

• Eniten voittoja saavuttanut painija voittaa sarjan.

• Ensin vertaillaan voitettujen otteluiden määrä, palkintojärjestys 

määräytyy voitettujen otteluiden määrän mukaan. (Tässä vaiheessa 

saavutetuilla ottelupisteillä ei ole merkitystä).

• Jos kahdella tai useammalla painijalla on saama määrä voitettuja 

otteluita, määräytyy palkintojärjestys seuraavassa järjestyksessä.

• Jos kahdella painijalla on sama määrä voitettuja otteluita, 

keskinäisen ottelun voittaja sijoitetaan korkeammalle sijalle. 

(Edelleenkään ottelupisteillä ei ole merkitystä)
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Nordic sarjojen järjestys

• Jos kolmella (tai enemmän) painijalla on sama määrä otteluvoittoja, 

etsitään ryhmän huonompia painijoita, kunnes kaksi painijaa on 

jäljellä (tasatilanteessa olevan kahden painijan keskinäinen ottelu 

ratkaisee järjestyksen). Huonoin painija etsitään seuraavassa 

järjestyksessä:

• - Vähiten ottelupisteitä (vasta tässä vaiheessa ottelupisteillä on 

merkitystä)

• - Vähiten selkävoittoja

• - Vähiten ylivoimaisia pistevoittoja

• - Vähiten suorituspisteitä koko kilpailussa

• - Eniten annettuja suorituspisteitä koko kilpailussa

• - Suurin arpanumero
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• Kysymyksiä saa laittaa:

Jari Erkkola: 0500 761 346

Jari.erkkola@netikka.fi
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