
KILPAILIJATIEDOTE                      
  

Suomen Vahvin Mies 2022 –kilpailu 12. – 13.08.2022 
 
Tervetuloa mukaan Suomen Vahvin Mies 2022 -kilpailuun.  Kilpailu on viime vuoden tapaan Power Truck Show -
tapahtuman yhteydessä Powerparkissa Alahärmässä. 
 
Kilpailijoille lähetettään Power Truck Show tilaisuuden järjestäjän kautta sähköpostilla kulkuluvat ja ohjeet 
saapumisesta. Ohje lähetetään samaan sähköpostiosoitteeseen, jonka kilpailija on antanut meille kilpailuun 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kulkulupa sisältää myös yhden huoltajan pääsyn kilpailualueelle. 
 
Aikataulu 
 
Torstai 11.08.2022 
Mahdollisuus alle 105 kg:n sarjan kilpailijoiden punnitukseen kisapaikalla klo 18.00 asti. 
 
Perjantai 12.08.2022 
 
Klo 13.00 Kilpailijakokous ja punnitus 
 Käydään läpi karsintalajit sekä niiden säännöt, arvotaan suoritusjärjestys sekä jaetaan kilpailuasut. 
 Jokaisen osaa ottavan kilpailijan on oltava läsnä tässä kokouksessa! 
 Mahdollisuus punnitukseen niille, jotka eivät käyneet torstaina. 
 
Klo 14.30 Miesten karsinta (avoin ja 105 kg) 
 
Kuusi parasta kilpailijaa jatkaa molemmista sarjoista lauantain finaaliin.  
 
Lauantai 13.08.2022 
 
Klo 13.00 Kilpailijakokous finalisteille. Alkamisaika on arvioitu, heti naisten kilpailun jälkeen. 
Klo 14.00 Miesten finaali (avoin ja 105 kg) 
 
Lajiesittelyt, -järjestys ja säännöt löytyvät www.suomenvahvinmies.fi/kilpailut/lajiesittelyt 
 
Molemmat sarjat kilpailevat samoilla välineillä ja painoilla. Jokaisen lajin aloittaa 105 kg:n sarjan kilpailijat 
arvotussa järjestyksessä ja heti perään avoimen sarjan kilpailijat.  
 
Suoritusten ja haastattelujen aikana käytetään ainoastaan järjestäjän osoittamia kilpailuasuja. Omia asusteita 
tai mainoksia ei sallita. Jos joku kilpailijoista rikkoo tätä sääntöä, johtaa se automaattisesti 
kilpailusta poissulkemiseen. Kilpailussa käytettävät jalkineet ovat kilpailijan omia. Jalkineissa ei kuitenkaan 
sallita korotuksia tms. 
 
Kilpailussa saa käyttää ainoastaan yksikankaista nostopukua, joka on valmistettu IPF sääntöjen mukaan. 
Tarrat sallittu olkaimissa. Nostopuvun ei tarvitse olla virallisesti IPF hyväksytty. Kilpailijakokoukseen on otettava 
mukaan kilpailussa käytettävät nostopuvut sekä -vyöt. Kokouksen yhteydessä tarkistetaan edellä mainitut 
varusteet. Kilpailija ei myöskään saa olla minkään lajiliiton asettamassa kilpailukiellossa. 
 
Kilpailijoiden esittelyyn liittyvät asiat sekä aikataulun kertoo kuvausryhmän edustaja kilpailijakokouksessa. 
 
HENKILÖKOHTAISISTA TAPATURMA- YM. VAKUUTUKSISTA huolehtii jokainen kilpailija itse. Järjestäjällä 
on ainoastaan lain vaatima vastuuvakuutus.  
Jokainen kilpailija tuo myös itse mukanaan tartunta-aineet, jääpussit sekä välineet, joita katsoo tarvitsevansa. 
Kilpailun järjestäjän toimesta on tarjolla juomaa, pientä syötävää sekä hierontapalvelu. 
 
Jos ilmenee ongelmia kilpailuun liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Markku Suonenvirtaan, puh. 0500 526 922. 
KILPAILULAJEJA, -VÄLINEITÄ JA -PAINOJA KOSKEVAT ASIAT KÄYDÄÄN LÄPI 
KILPAILIJAKOKOUKSESSA. 
 
Jos jostain syystä et ilmoittautumisestasi huolimatta pääse osallistumaan kilpailuun, ole hyvä ja 
ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti. 
  


