
 
 

Tervetuloa 2014 Kupittaa Tournamentiin 
 

Kilpailusarjat 1) Henkilökohtainen FIE-Satelliittikalpa miehet ja naiset 

  2) Henkilökohtainen veteraanikalpa miehet ja naiset 

3) Joukkuekalpa miehille    

 

Kilpailupaikka Kupittaan Urheiluhalli, Kupittaankuja 1, Turku 

 

 

AIKATAULU   

 

Perjantai 17.10. Varusteiden tarkastus avoinna 19 – 20  

 

Lauantai 18.10.  Miesten henkilökohtainen FIE-SATELLIITTI kalpakilpailu ja  

  sekä naisten että miesten henkilökohtainen veteraanikalpa 

 

MIEHET  8:00 – 9:15 varusteiden tarkastus    

  8:30 viimeinen ilmoittautumisaika 

9:30 kilpailun aloitus 

 

18:00 FINAALI (4 parasta) 

 

VETERAANIT 13:00 viimeinen ilmoittautumisaika  

13:30 nais- ja miesveteraanikilpailujen aloitus  

 

 

16.00 -17.00 varusteiden tarkastus avoinna naisten  

sunnuntain FIE-kilpailua varten. 

  

 

Sunnuntai 19.10.  Naisten henkilökohtainen FIE-SATELLIITTI kalpakilpailu ja  

miesten joukkuekalpa   

 

NAISET   8:00 – 8:45 varusteiden tarkastus    

  8:30 viimeinen ilmoittautumisaika 

9:00 kilpailun aloitus 



FINAALI (4 parasta) alkaa välittömästi uloslyönnin jälkeen 

 

JOUKKUE  9:30 viimein ilmoittautumisaika 

  10:00 kilpailun aloitus  

 

Kilpailumuodot Henkilökohtainen FIE satelliittikilpailu  

  Kaksi alkueräkierrosta, jonka jälkeen suora uloslyönti, 

uloslyöntitaulukko määräytyy 2. alkukierroksen perusteella.  

Kolmatta sijaa ei otella. 

 

  Henkilökohtainen veteraanikilpailu:  

Yksi alkueräkierros, jonka jälkeen suora uloslyönti.  

Kolmatta sijaa ei otella. 

Joukkuekilpailu 

Suora uloslyönti alusta loppuun. Joukkueissa miekkailee 3+1 

miesmiekkailijaa. Joukkueiden ranking tehdään miesten 

henkilökohtaisen kilpailun perusteella. Ei sekajoukkueita. Pronssi 

otellaan. 

 

Veteraanien tasoitussäännöt   

Kun ottelijoiden ikäero on syntymävuosien perusteella 17.10.2014 yli 

kymmenen vuotta, aloittaa nuorempi miekkailija ottelun tilanteesta -1. 

Kymmenen piston uloslyöntiottelussa nuorempi aloittaa ensimmäisen 

erän tilanteesta -1 ja jos ottelu menee toiseen erään, häneltä vähennetään 

erän aluksi uudelleen yksi piste.  

Kun ottelijoiden ikäero on syntymävuosien perusteella yli 20v. aloittaa 

nuorempi miekkailija ottelun tilanteesta -2, 10 piston ottelussa 

ensimmäisen erän tilanteesta -2 ja jos ottelu menee toiseen erään, häneltä 

vähennetään uudelleen -2 pistoa. Jne. 

 

FIE-lisenssi  KAUDEN 2014 - 2015 FIE:n lisenssi on pakollinen VAIN 

satelliittikilpailuissa. FIE-lisenssi tulee tilata ja maksaa viimeistään 

5.10.2014, jotta lisenssi näkyy FIE:n sivuilla ennen kuin liitto ilmoittaa 

Suomen osallistujat Kupittaa Tournamenttiin. 

 

 

Säännöt  Kilpailusäännöt ja turvamääräykset FIE:n mukaiset, 

satelliittikilpailuissa FIE-terät pakollisia. Nimi ja maa puvun selässä 

pakolliset, maatunnus (lippu) housuissa pakollinen. 
 

Tuomarit  Tuomarivelvoitteet FIE:n sääntöjen mukaiset. 

 

Osanottomaksut  Henkilökohtainen FIE satelliittikilpailu: 30 € 

                                    Henkilökohtainen veteraanikilpailu: 15 € 

  Joukkuekilpailu 20 €/joukkue. 

Osanottomaksut maksetaan kilpailupaikalla käteisellä. Kotimaisia 

seuroja voidaan myös laskuttaa, jos seuran KAIKKI osallistujat 

maksetaan yhdellä laskulla. 

 

Ilmoittautuminen 1) FIE Satelliittiturnaus Kupittaa Tournamentiin 

ilmoittautuminen Ophardt-systeemin kautta viimeistään 20.9. 



 

2) Veteraanikilpailu: ilmoittautuminen Ophardt-systeemin kautta 

viimeistään 10.10.2014 

 

3) Joukkuekilpailu: Ilmoittautuminen viimeistään 10.10.2014.  

Elena Mattsson, Ketarantie 26 B 72, 20100 Turku   

elena.mattsson@gmail.com 

Joukkueiden tarkat kokoonpanot ilmoitetaan viimeistään lauantaina 

18.10. klo 16.00 mennessä kisatoimistoon. 

 

Majoitus  Runsaasti eri hotellivaihtoehtoja löytyy mm. osoitteesta www.turku.fi 

   

Tervetuloa Turkuun ja Kupittaa Tournamentiin! 
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