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        KILPAILUKUTSU 

 VETERAANIEN SM-KILPAILUT  

24.-25.11.2018 
 

 
 
 

Kuopion Miekkailijat Ry järjestää liiton toimintakalenterin mukaisesti veteraanien 
miekkailun Suomen Mestaruuskilpailut lauantaina ja sunnuntaina 24.-25.11.2018 
Studentian Urheiluhallilla, osoite Yliopistonranta 3 70700  Kuopio. Ohjelmassa ovat 
kaikkien aselajien sekä henkilökohtaiset että joukkuekilpailut.  

 
Henkilökohtaiset kilpailut kaikissa aselajeissa käydään ikäsarjoissa 40-49v, 50-59v, 60-69v 
ja 70- v (ikäkriteerin tulee täyttyä kalenterivuoden loppuun mennessä). Jos 
ilmoittautuneita johonkin sarjaan on vähemmän kuin kuusi, ikäsarjoja yhdistetään niin, 
että vähintään kuusi miekkailijaa saadaan kilpailemaan keskenään. 

Veteraanien ikäsarjoja voidaan järjestäjän päätöksellä yhdistää, mikäli SM-  kilpailun kriteerit 
eivät täyty. Veteraanien ikäsarjoja yhdistetään kohdassa sääntöjen k.14 kuvatun mukaisesti. 
Tällä tavoin yhdistetyssä sarjassa ei käytetä ikään perustuvia tasoituksia. Yhdistetystä 
sarjasta jaetaan vain yhdet SM-mitalit, mutta rankingpisteet jaetaan kaikille ikäluokille 
erikseen.  

Yhdistetyn sarjan alkuranking tehdään siten, että vanhemmasta nuorempaan sarjaan 
siirtyvän miekkailijan sijoituksena ja pisteinä käytetään miekkailijan nuoremmassa sarjassa 
saavuttamaa sijoitusta ja pisteitä. Kilpailun jälkeen rankinginpisteet muodostetaan kunkin 
miekkailijan omaan ikäluokkansa sarjaan sillä sijoituksella ja niillä pisteillä, jotka hän on 
saavuttanut miekkailussa sarjassa.   

 
Joukkuekilpailu järjestetään, jos kilpailuun ilmoittautuu vähintään kolme joukkuetta 
vähintään kahdesta seurasta. Jos joukkueita kilpailussa on vähintään kuusi, 
miekkaillaan yksi alkueräkierros ja suora uloslyönti. Alle kuudelle joukkueelle kilpailu 
järjestetään yhtenä eräkierroksena. Joukkueilla ei ole yhteisikärajaa. Joukkueottelu 
käydään viiden piston otteluin(kaikki kaikkia vastaan ilman ikähyvitystä). 

 
ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautumiset sekä henkilökohtaiseen että joukkuekilpailuun (myös joukkueiden 
miekkailijoiden nimet) on tehtävä seuroittain Ophardt -kilpailujärjestelmän kautta 
viimeistään perjantaina 17.11.2018. Pyydämme huomioimaan, että Ophardt-järjestelmä 
on uusiutunut, liiton toiminnanjohtaja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

 
OSANOTTOMAKSU 
Osanottomaksu on henkilökohtaisessa kilpailussa 35 euroa ja joukkuekilpailussa 90 
euroa, jotka sisältävät liitolle tilitettävän kilpailumaksun. Maksut tulee suorittaa Kuopion 
Miekkailijat Ry:n tilille FI53 8780 0710 1437 92 viitenumerolla 12292 ,eräpäivä 
20.11.2018. 

 
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN 
Jälki -ilmoittautuminen on mahdollista keskiviikkoon 21.11.2018 klo 24.00 saakka. 
Jälki- ilmoittautumisesta seuran tulee maksaa sanktiomaksu liitolle (50 euroa 
henkilökohtainen kilpailu, 150 euroa joukkuekilpailu). Jälki-ilmoittautumiset 
lähetetään osoitteeseen ilmot(at)fencing-pentathlon.fi. 
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Pakottavista henkilökohtaisista syistä johtuvasta henkilömuutoksesta joukkuekilpailussa 
(esimerkiksi sairastuminen, todistettava lääkärintodistuksella) liitto ei veloita 100 
euron sanktiomaksua. Ilman lääkärintodistusta peruutetut osallistumiset 
laskutetaan liiton hallituksen päätöksen mukaisesti. 

 
 
 
 
TUOMARIT 
Seuran tulee ilmoittaa myös velvoitetuomarit Ophardt-järjestelmään 17.11.2018 
mennessä. Liiton kilpailumääräysten mukaan puuttuvasta tuomarista seuraa 150 euron 
sanktiomaksu. 
KILPAILUPAIKKA: 
Studentian Urheiluhalli Yliopistonranta 3 70700  Kuopio 

 AIKATAULU 

Lauantai 24.11.2018 
Ilmoittautuminen kisapaikalla tulee tehdä viimeistään 30 min ennen kunkin sarjan 
alkua. Kilpailu alkaa klo 10.00 
Lauantaina kilpaillaan: 

 
klo 10.00 kalpa naiset 40v ,50 v, 60 v, 70 v 
klo 10.00 säilä miehet 40v, 50v,60v,70 v  
klo 12.00 Säilä miehet joukkue (tai kun miesten henkilökohtainen säilä on saatu 
päätökseen) 
klo 13.30 floretti miehet 40v,50v,60v,70 v 
klo 14.30 (tai kun naisten henkilökohtainen kalpa on saatu päätökseen) kalpa naiset 
joukkue 
klo 17.00 (tai kun miesten henkilökohtainen floretti on saatu päätökseen) floretti 
miehet joukkue. 

 
Sunnuntai 25.11.2018 
Ilmoittautuminen kisapaikalla tulee tehdä viimeistään 30 min ennen kunkin sarjan 
alkua. Kilpailu alkaa klo 10.00 
Sunnuntaina kilpaillaan: 

  klo 10.00 floretti naiset Joukkue 
klo 10.00 kalpa miehet 40v, 50 v, 60 v, 70 v.  
klo 10.00 Säilä naiset joukkue 
klo 12.00 Säilä naiset 40v, 50 v, 60 v. 70 v.  
klo 13.30 floretti naiset 40 v, 50 v, 60 v, 70 v. 
klo 14.00 (tai kun miesten henkilökohtainen kalpa on saatu päätökseen) kalpa 
miehet joukkue.      
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden aikataulumuutoksiin sekä sarjojen 
yhdistelemiseen. 
 
LIITON VALVOJA 
Terho Mustonen 
 
KAHVILA 
Studentialla on kilpailijoiden ja yleisön käytössä pienimuotoinen kahvila. 

 
KILPAILUN JOHTAJA 
Kilpailun johtajana toimii Keijo Saarman 
MAJOITUS 
Kuopion Miekkailijat Ry:n neuvottelemat majoitustarjoukset kutsun liitteenä. 

 
 

Tervetuloa Kuopioon ottelemaan Veteraanien Suomen Mestaruuksista! 
 
Kuopiossa 30.10.2018  

   
Keijo Saarman 
Kilpailun johtaja 
vetsm2018@kuopionmiekkailijat.net 
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                                                                      Liite 

Veteraanien SM-kisoihin suositellut hotellit: 

Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO 

email: myynti@rauhalahti.fi Tel. 030 608 30 

Aika 23.-25.11.2018  

Majoituskylpylähotelli / hotellihuoneet päärakennuksessa•99 € / vrk yhden 
hengen huoneessa•61 € / hlö / vrk kahden hengen huoneessa•52 € / hlö / 
vrk kolmen hengen huoneessa. 

huoneistohotelli / 32 m2 huoneistot 100 m kylpylähotellista•64 € / hlö / vrk 
kahden hengen huoneistossa•56 € / hlö / vrk kolmen hengen 
huoneistossa•51 € / hlö / vrk neljän hengen huoneistossa 

hostelli / 2 ja 3 makuuhuoneen huoneistot 200 m kylpylähotellista•66 € / hlö 
/ vrk yhden hengen huoneessa•39 € / hlö / vrk kahden tai kolmen hengen 
huoneessa. 

Hinnat sisältävät aamiaisen ja kylpylän sekä kuntosalin vapaan 
käytön.Varaukset tunnuksella ”vetSM 2018”. Kiintiö on voimassa 
15.11.2018 saakka ja sen jälkeen varaamattomat huoneet vapautuvat 
muuhun myyntiin. 

Scandic Kuopio Osoite: Satamakatu 1, 70100 Kuopio Tel. +358 17 195 2101 

kuopio@scandichotels.com  

Scandicin huonehintaan sisältyy aina Luomutuotteita sisältävä aamiainen 
Langaton internet Asukassaunan, uima-altaan ja kuntohuoneen käyttö 
Ilmainen pysäköinti ulkoparkkialueella (paikkoja rajoitetusti)  

Aika 23. – 25.11.2018  

Huonetyyppi Standard Määrä 10huonetta Hinta 86 € yhden hengen huone / 
vuorokausi 106 €kahden hengen huone / vuorokausi Kaikkiin huoneisiin 
mahtuu min. 2 henkilöä. Superior huone järvinäköalalla + 20 €/ yö.  

Varaaminen:Hotellista varattava kiintiö :varaustunnusta BVSM231118 
käyttämällä 11.11.2018 mennessä.  

Hotelli Savonia Sammakkolammentie 2 70200 Kuopio 

tel. 017 2555 100 Email: hotelsavonia@gmail.com 

1hh 69€2hh 77€3hh 99€4hh 119€. 
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Aamiainen sekä pysäköinti sis.hintaan.3hh ja 4hh rajoitetusti. 

 
 

Original Sokos Hotel Puijonsarvi  
Minna Canthin katu 16, 70100 KUOPIO  
Puh./ E-mail:   sales.kuopio@sokoshotels.fi  Tel.+358-(0)10 762 9500 

Voimme tarjota 23-25.11.2018, 30kpl/vrk ; 

1hh Standard huone 90€/vrk 

2hh Standard huone 110€/vrk 

                             Superior huone +25€/vrk 

 Hintaan sisältyy kuntosalin vapaakäyttö, asiakassauna klo 17-22 sekä runsas buffet 
aamiainen. 

 Pysäköinti ulkona 8€/vrk tai hallissa 16€/vrk. Paikkoja ei voi varata ennakkoon. 

 Tarjoushinta on voimassa 2.11.2018 saakka. Varaustunnus VETSM-2018  Tulee 
mainita varausta tehdessä 

  

 

Muut hotellit Kuopiossa: https://www.trivago.fi/kuopio-81727/hotelli 

 


