
 
Mikkelin Nyrkkeilijät ry 
www.miny.fi  
 
NYRKKEILYN A- ja B-juniorien SM-kilpailut 30.-31.10.2021, Mikkeli 
 
Osoite: 
Mikkelin Lyseon koulu, Porrassalmenkatu 30, 50100 Mikkeli. (Autot saa ajaa sisäpihalle) 
 
Lauantai 30.10.  
09.00-10.30 lääkärintarkastus ja punnitus sekä tuomareiden ilmoittautuminen  
11.30 arvonta 
12.30 infotilaisuus valmentajille  
13.30 tuomarikokous  
14.00 kilpailujen avaus ja alkuottelut  
18.00 iltaottelut  
 
Sunnuntai 31.10.  
08.00-09.00 lääkärintarkastus ja punnitus  
11.30 tuomarikokous  
12.00 loppuottelut  
 
Nyrkkeilijöiden ikäluokat 2021: 
B-juniorit 2005 – 2006 15 – 16 vuotiaat 
A-juniorit 2003 – 2004 17 – 18 vuotiaat 
 
Nyrkkeilijöiden painoluokat 2021: 
Tytöt B-juniorit: 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg. 
Tytöt A-juniorit: 45-48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg. 
 
Pojat B-juniorit: 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg. 
Pojat A-juniorit: 46-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg. 
 
Yleistä: 
Kilpailuiden toteutus voimassa olevien AVI/ESSOTE määräysten ja ohjeiden mukaisesti. (Järjestäjä ei ole 
vastuussa, mikäli määräyksiin tulee muutoksia ja kilpailut joudutaan peruuttamaan koronan takia). 
 
Tuomareille ja toimitsijoille järjestäjä toimittaa maskit sekä kumihanskat. Avustajat hankkivat maskit ja 
hanskat itse. Yleisörajoituksia tilaisuuteen ei ole. 
 
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Nyrkkeilyliiton määräyksiä, lisenssi ja peruslääkärintarkastus tulee olla 
voimassa. Ottelija käyttää kulmanväristä paitaa, kulmanväristä pääsuojaa ja hanskoja. (Kilpailuhanskat 
tulevat järjestäjän puolesta). Avustajina toimivien henkilöiden tulee pukeutua urheiluasuun. Kaikilla 
toimihenkilöillä tulee olla toimitsijalisenssi maksettuna.  
 

http://www.miny.fi/


 
 
Ilmoittautuminen: 
Nyrkkeilijöiden, avustajien ja tuomareiden ilmoittautumiset seuroittain 15.10.2021 mennessä osoitteeseen 
harri.juutilainen@outlook.com (lomake liitteenä). Lisätietoa antaa MiNy:n puheenjohtaja Harri Juutilainen 
0440 161500. Ilmoittautua voi myös boxing.fi foorumille. 
 
Ilmoittautumismaksu: 
Ilmoittautumisen yhteydessä, 15.10.2021 mennessä, on maksettava 20 € ilmoittautumismaksu/kilpailija 
Mikkelin Nyrkkeilijät ry tilille: FI82 5271 0420 2501 94. Maksun viestiosaan kirjoitettava viite: A- ja B-
juniorien SM-kisat. Maksun suorittamisesta on pyydettäessä esitettävä tosite punnituksen yhteydessä. 
Mikäli ilmoittautuu kilpailuihin 15.10. jälkeen, niin jälki-ilmoittautuminen on 30 €/kilpailija. Maksu paikan 
päällä.  
 
Kahvio: 
Kilpailupaikalla toimii MiNy:n ylläpitämä kahvio. 
 
Tuomarit: 
Järjestelyjen takia pyydämme myös tuomarit ilmoittautumaan tilaisuuteen. Tuomareille kustannamme 
kilpailutapahtuman aikaiset ruokailut + kahvitukset. 
 
Majoitus: 
 
Scandic Mikkeli (kisapaikalle 800 m) 
Mikonkatu 9 
50100 MIKKELI 
Puhelinnumero: +358 30 8704 22  
Sähköposti: mikkeli@scandichotels.com 
 
Scandicin huonehintaan sisältyy aina 
- Runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen 
- Maksuton Wi-Fi 
 
Huonetyyppi Cabin 
Hinta 69.00 € yhden hengen huone / vuorokausi 
 
Huonetyyppi Standard 
Hinta 79.00 € kahden hengen huone / vuorokausi 
 
Huonetyyppi Standard Family Three 
Hinta 89.00 € kolmen hengen huone / vuorokausi 
 
Huonetyyppi Standard Family Four 
Hinta 114.00 € neljän hengen huone / vuorokausi 
 
Varaaminen 
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse joko puhelimitse tai sähköpostilla yllä olevista yhteystiedoista. 
Varatessa voitte mainita koodin Mikkelin Nyrkkeilijät. 
Huoneet ovat varattavissa 15.10.2021 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan. 
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Original Sokos Hotel Vaakuna (kisapaikalle 900 m) 
Porrassalmenkatu 9 
50100 Mikkeli 
HUONEET 
50 kpl Standard-luokan huoneita 
  
HUONEHINTA 
79,00 € / vrk / Standard-luokan huone yhdelle 
89,00 € / vrk / Standard-luokan huone kahdelle  
  
Lisävuoteet lapsille (alle 16 v) 10 €/ vrk 
Lisävuoteet aikuisille 20 € / vrk 
  
VARAAMINEN  
Varaukset tästä kiintiöstä tulee tehdä 22.10.2021 mennessä www.sokoshotels.fi nettisivujen kautta 
varauskoodilla: BNYR211029 
Lisätiedot: puh. 0107642100 huonevaraukset tai email vaakuna.mikkeli@sokoshotels.fi 
  
Huonehintaan sisältyy aamiainen ja hotellin asukassauna. 
Hotellihuone on saatavilla tulopäivänä klo 15 alkaen ja huoneen luovutus on lähtöpäivänä klo 12 mennessä. 
  
PAIKOITUS 
Paikoitustiloja löytyy sekä lämpimistä halleista, että katospaikoilta. Paikkoja on rajoitetusti eikä ne ole 
ennakkoon varattavissa. Paikoitusmaksu suoritetaan saapumisvaiheessa joko automaatteihin tai hotellin 
vastaanottoon. Paikoitus 10 € / vrk tai 1 € / tunti. 
Ajo-ohjeet parkkihalleihin, https://www.sokoshotels.fi/fi/mikkeli/sokos-hotel-vaakuna/pysakointi 
 
 
Hotelli Uusikuu (kisapaikalle 2 km), upeat ulkoilumaastot suoraan hotellilta 
Raviradantie 13  
50100 Mikkeli 
 
Hotelli sijaitsee lähellä Mikkelin keskustaa, noin 1,5 kilometriä torilta. Huoneet ovat tilavia ja hyvin 
varusteltuja: Jokaisessa huoneessa on mm. televisio, tilava jääkaappi, mikroaaltouuni ja vedenkeitin. 
Hotellin jokaisessa huoneessa on nettiyhteys, joka sisältyy huoneen hintaan. 
  
Hotellissa on käytössä ovikoodit, jotka aktivoituvat tulopäivänä klo 16 ja koodin toiminta päättyy 
lähtöpäivänä klo 12. Sisään- ja uloskirjautumiset onnistuvat siis täysin kontaktittomasti. 
  
Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 044 7115 441 tai sähköpostitse hotelli@uusikuu.fi arkisin 
klo 9–15. Huonevaraukset voi tehdä myös suoraan hotellin nettisivujen kautta: www.uusikuu.fi 
  
Huonehinnat 
Yhden hengen huone: 69 € / yö 
Kahden hengen huone: 79 € / yö 
(Hintoihin ei sisälly aamiaista) 
  
 
Tervetuloa Mikkeliin! 
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