
Suomen Savate ry 

Savate Boxe Française Assaut -suomenmestaruus 2018 

19.5.2018 

Paikka: Savate Club Konala 

Ruosilankuja 3 (2. krs), Helsinki 

 

SÄÄNNÖT 

 

Aikataulu 

Punnitus: 13.00–14.00 Savate Club Konala 

Ottelut: 15.00–18.00 Savate Club Konala 

 

Osallistumisoikeus 

SM-kilpailuihin saavat osallistua ottelijat, jotka 

- ovat Suomen kansalaisia  tai asuneet Suomessa vakituisesti vähintään kilpailupäivää edeltävien kuuden 

kuukauden ajan 

- ovat suorittaneet savaten sinisen hanskan tasokokeen tai muuten osoittaneet tuntevansa lajin säännöt ja 

periaatteet 

- ovat täyttäneet 18 vuotta ennen punnituspäivää. Yläikärajaa ei ole, veteraanit (yli 35-vuotiaat) voivat 

osallistua kilpailuihin yleisessä sarjassa. 

Ottelijoilla on oltava Suomen savaten kilpailulisenssi ja kilpailun kattava vakuutus. 

Osallistumismaksu on 10 €, ja se maksetaan punnituksen yhteydessä. 

Painoluokat 

 - Miehet: alle 56 kg, 56–60 kg, 60–65 kg, 65–70 kg, 70–75 kg, 75–80 kg, 80–85 kg, yli 85 kg 

 - Naiset: alle 48 kg, 48–52 kg, 52–56 kg, 56–60 kg, 60–65 kg, 65–70 kg, 70–75 kg, yli 75 kg 

 - Yläikärajaa ei ole, veteraanit (yli 35-vuotiaat) voivat osallistua kilpailuihin yleisessä sarjassa. 

Varusteet  

Kansainvälisen savateliiton (FISav) sääntöjen mukaisesti: 

Otteluasu: joko yksi- tai kaksiosainen otteluasu (integrale tai hihaton paita ja pitkät taskuttomat housut)  

Hanskat  

Savatekengät 

Hammassuojat 

Alasuojat (sekä naiset että miehet) 

Rintasuojat (naiset) 

Säärisuojat vapaaehtoiset, eivät saa peittää jalkapöytää 

Kypärä vapaaehtoinen. Kypärän on oltava ns. kilpamallia, se ei saa peittää poskipäitä tai leukaa. 



Varusteet tarkastetaan ennen ottelua. Kilpailujen päätuomarilla (Delegue Officiel, DO) on lopullinen 

päätösvalta varusteiden kelpaavuutta koskevissa asioissa. 

Ottelijat käyttävät otteluissa omia hanskojaan, joiden on oltava FISav:n sääntöjen mukaiset. Sallitut 

hanskojen painot ovat ottelijan painon mukaan:  

alle 60 kg: 8 oz 

60–75 kg: 10 oz 

75–85 kg: 12 oz 

yli 85 kg: 14 oz 

Punnitus 

 - Punnitus on ottelupäivänä, punnitus päättyy viimeistään tuntia ennen otteluiden alkua. 

 - Ottelijalla on oikeus yrittää painoluokan saavuttamista kolme kertaa. 

- Jos ottalijan omassa luokassa ei ole vastustajaa, hän voi siirtyä yhtä painoluokkaa ylemmäs ilmoittamalla 

siitä päätuomarille viipymättä punnituksen jälkeen. 

 - Ottelija saa osallistua eri painoluokkaan kuin mihin on ilmoittautunut, jos punnitustulos sen mahdollistaa.  

Ottelut 

Ottelut otellaan kehässä FISav:n assaut-sääntöjen mukaisesti. Otteluaika on kolme kahden minuutin erää 

(tehollinen otteluaika), joiden välissä on yhden minuutin tauko.  

Jos painoluokassa on enemmän kuin kaksi osallistujaa, ottelut käydään seuraavasti:  

- Jos ottelijoita on enintään kolme, ottelijat ottelevat kukin toisiaan vastaan, ja eniten pisteitä saanut 

voittaa mestaruuden.  

- Jos ottelijoita on neljä tai enemmän, ottelijat arvotaan kahteen lohkoon. Lohkon ottelijat ottelevat kukin 

toisiaan vastaan, ja kumman lohkon eniten pisteitä saaneet ottelijat ottelevat keskenään mestaruudesta.  

- Otteluista saa pisteitä seuraavasti:  

Voitto: 3 pistettä 

Tappio: 1 piste 

Ratkaisematon: 2 pistettä 

Luovutus: 0 pistettä 

Diskaus: -1 piste 

Jos vähintään kaksi ottelijaa päätyy lohkossa tasapisteisiin, voittaja määräytyy seuraavassa järjestyksessä: 

1) Ottelija, joka on saanut eniten pisteitä ottelijoiden keskinäisissä otteluissa. 

2) Ottelija, jolla on vähiten varoituksia kilpailujen kaikki ottelut huomioiden. 

3) Ottelija, jolla on eniten voittoja kilpailujen kaikki ottelut huomioiden. 

4) Ottelija, jonka paino punnituksessa oli kevyin. 

5) Arvonta. 

Mestaruudet 

 - Kunkin painoluokan voittaja on savate assaut -suomenmestari 2017. 

 - Mestaruustittelin myöntäminen edellyttää, että ottelija on voittanut vuoden 2017 

suomenmestaruuskilpailuissa vähintään yhden ottelun sääntöjen mukaista vastustajaa vastaan. 

Protestit 

 - Ottelijan avustaja voi jättää ottelua koskevan virallisen protestin päätuomarille (DO) viimeistään 15 

minuuttia ottelun päättymisen jälkeen. Protesti otetaan käsittelyyn vain, jos se koskee sääntörikkomusta. 



Arvostelutuomarien päätöksiä koskevia protesteja ei oteta käsittelyyn. Päätuomarin protestia koskeva 

päätös on lopullinen. 

 

Ottelusäännöt 

Otteluissa noudatetaan kehässä oteltavia assaut-otteluita koskevia FISav:n sääntöjä.  

Toimitsijat 

 - Suomen savate nimittää kilpailun toimitsijat (arvostelutuomarit, ajanottajat, kehätuomarit), joista DO 

valitsee harkintansa mukaan kunkin ottelun toimitsijat. DO:lla on lopullinen päätösvalta toimitsijoihin ja 

tuomarointiin liittyvissä asioissa. 

 - Ottelijat ja avustajat voivat toimia myös toimitsijoina. Tällöin DO:n on huolehdittava siitä, etteivät nämä 

roolit aiheuta eturistiriitoja ja että eri rooleissa toimivilla henkilöillä on riittävät siirtymäajat eri roolien 

välillä. 


