Suomen Vapaaotteluliiton viralliset säännöt koskien käsien
teippaamista, koskee kaikkia ottelu luokkia / Handwrapping
rules of the FMMAF.
Suomen Vapaaotteluliitto (myöhemmin SVOL) on päättänyt siirtyä sanktioinnissaan
myös ottelijoiden käsiteippausten osalta kansainvälisten standardien mukaisiin
säännöksiin.
Käsien teippaamiseen liittyvät määräykset:
Käsiteipit tai ns.nyrkkeilysiteet on hyväksytettävä tapahtuman tuomaristolla ennen
otteluhanskojen luovuttamista ja käteen laittamista Otteluhanskoja ei missän nimessä
tule luovuttaa kilpailijalle ennenkuin teipit/siteet on tarkastettu ja hyväksytty.
Sallittavat materiaalit:
Pehmeää harsokangasta saa käyttää maksimissaan 18metriä pituudeltaan ja 5cm
leveydeltään ja sen paikallaan pitämiseen 3metriä teippiä joka saa olla 2,5cm leveää,
per käsi. Teippi ei saa käsi nyrkkiin taitettuna peittää enempää kuin 2cm rystysistä, eli
rystysten huippujen päälle ei saa teipata, teippiä saa laittaa sormien välistä ranteeseen
pitämään rystysten päällä olevat harsot paikallaan.
The bandages on each contestant’s hand shall be restricted to soft gauze cloth not
more than 20 yards (18m) in length and 2 inches (5cm) in width, held in place by not
more than 10 feet (3m) of surgeon’s tape, 1 inch (2,5cm) in width, for each hand.
Surgeon’s adhesive tape shall be placed directly on each hand for protection near the
wrist. The tape may not extend within three-fourths of an inch (2cm) of the knuckles
when the hand is clenched to make a fist, meaning that tape should not be applied to
cover the "peaks" of knuckles. Strips of tape may be used between the fingers to hold
down the bandages.

Nämä säännökset teippauksia koskien astuvat voimaan välittömästi.
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Säännöksiä luodessa SVOL on konsultoinut seuraavia asiaan ja sanktioimiseen
perehtyneitä henkilöitä:
Jaakko Dahlbacka, Hardknocks Helsinki
Mikko Suvanto, MMA Imatra
Lassi Minkkinen, Tuomarivastaava

Example pictures of ILLEGAL and LEGAL handwraps:
1. ILLEGAL: palm of the hand needs to be open and CANNOT be wrapped closed.
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2. LEGAL: palm is free and open.
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3. ILLEGAL: tape has been applied ON THE KNUCKLES and covering
them.
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4. LEGAL: tape does not go over the knuckles or cover them. Tape is only
applied BETWEEN the knuckles and only the gauze cloth covers the
knuckles.
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