
 

 
 

=> Invitation into english 

 

KILPAILUKUTSU: ESPOO MASTERS U11-U13-U15 
-FINAALIT 2019 

Aika:  11.-12.5.2019  

Järjestäjä: Espoon Miekkailijat ry 

Kilpailupaikka:  Tuulimäen urheiluhalli (väestösuoja), 

Itätuulenkuja 9, 02100 Espoo 

 
Alustava aikataulu ja sarjat (mahdollisista muutoksista ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä): 

LAUANTAI 11.05.2019 

Sarja 
Ilmoittautuminen 
päättyy/sarja alkaa 

HUOM! 

U13 
mixed 

 Pojat ja tytöt 13v (s. 2006-2009) 9:30 / 10:00 
* minikalpa (0/2-terä) pakollinen! 
* urheiluhallin  ovet avautuvat klo 9:00 
* U13 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta) 

SUNNUNTAI 12.05.2019 

Sarja Ilmoittautuminen 
päättyy/sarja alkaa 

HUOM! 

    

U15G    Tytöt 15v (s. 2004-2007) 09:30 / 10:00 * urheiluhallin  ovet avautuvat klo 9:00 
*  U15 PALKINTOJEN JAKO(3 parasta) 

U15B    Pojat 15v (s. 2004-2007) 09:30 / 10:00 * urheiluhallin  ovet avautuvat klo 9:00 
* U15 PALKINTOJEN JAKO(3 parasta) 

U11  
mixed 

  Pojat ja tytöt 11v (s. 2008-2011) 13:30 / 14:00  * minikalpa (0/2-terä) pakollinen! 
* U11 PALKINTOJEN JAKO (3 parasta) 

 
 
Masters-sarjojen finaali, kilpailujärjestelmä ja palkittavat Masters-rankingmiekkailijat 

Masters-sääntöjen mukaan U11-U15 sarjojen finaalina toimii kauden päätöskilpailu, jonka päätteeksi 
palkitaan kauden päättyessä kussakin ikäluokassa Masters-rankingissa korkeimmalla olevat 
miekkailijat. Arviointi tehdään kauden päätöskilpailun jälkeen. 

Masters-päätöskilpailussa kaikissa sarjoissa U11-U13-U15 otellaan kaksinkertainen erä, minkä tulos 
ratkaisee  voittajan. Voittojen ollessa tasan voittaja ratkaistaan uusinnalla.  

Tästä päätöskilpailusta saa kussakin sarjassa kaksinkertaiset pisteet masters-rankingiin. 

  

 



 

 
Ilmoittautumiset 

Seurojen ilmoittautumiset tehdään Ophardt-Online -kilpailujärjestelmän kautta viimeistään pe 3.5.2019. 
Huom: ilmoittauduttava kaikkiin sarjoihin, joihin aikoo osallistua! Alle 11 v sarjoissa miekkaileva 
miekkailija saa osallistua oman ikäluokkaansa kilpailuun sekä seuraavaksi vanhempaan ikäluokkaan, mutta 
ei tätä vanhempien ikäluokkien kilpailuun.  

Ilmoittautumismaksut (maksetaan kilpailupaikalla):  

- U11-U13: 15 €/sarja,  
- U15: 20 € 

Tuomarivelvoite ja varustesäännöt 

Tuomarivelvoite määräytyy sarjoittain kilpailumääräysten mukaisesti.  
● 4-6 miekkailijaa/sarja => 1 tuomari 
● yli 7 miekkailijaa/ sarja => 2 tuomaria 

Tuomaripuhuttelu pidetään kisakansliassa  15 minuuttia ennen kunkin erän alkua.  

Varustemääräykset 

Varustemääräykset ovat Suomen Miekkailu ja 5-otteluliiton määräysten mukaiset:  
● sarjoissa U11-U13 on minikalpa (0- tai 2-terä) pakollinen 
● sarjoissa U11-U15 on plastron 800 N pakollinen 

Miekkailijoilla on oltava Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton (tai kansallinen) kilpailulisenssi kaudelle 
2018-2019. 

Lisätietoa ja viimeisimmät kisatiedotteet  

https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/minijunioreiden-masters-loppukilpailu-espoo/ 

 

Tervetuloa nuorten Masters-kilpailujen päätöskilpailuun ja samalla ratkomaan kauden 
2018-2019 palkittavat 4 parasta U11-U15 sarjojen Masters-rankingmiekkailijaa!  

 

Miekkailuterveisin kilpailun johtaja 
Terho Mustonen 

 
Ps. nuorten U17- ja U20 -kalpajoukkueiden SM-kilpailut käydään samaan aikaan 11.-12.5.2019 Tuulimäen 
urheiluhallilla. Katso erillinen kilpailukutsu! 
 
Pysäköinti:  

● Ilmainen pysäköinti:  Tuulikujalla, noin 10 min kävelymatkan päässä miekkailusallta, missä on 

ilmaiset 4 ja 24 tunnin paikoitusalueet (kävelyreitti Tuulikuja ->Miekkailusali) 
● Maksullinen pysäköinti: Tapiola Park (hinnat 1. tunti 2 € / seuraavat 1 €/30 min), Tuulikujan 

varrella olevat kadunvarsipaikat, Tuulimäen pysäköinti (2 h), lisätietoja katso: Tapiola Park - Q-Park 
 

Julkinen liikenne: Kätevästi metrolla HSL 

 

https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/minijunioreiden-masters-loppukilpailu-espoo/
https://www.fencing-pentathlon.fi/liitto/tapahtumat/minijunioreiden-masters-loppukilpailu-espoo/
http://www.google.fi/maps/dir/Tuulikuja,+02100+Espoo/It%C3%A4tuulenkuja+9,+Espoo/@60.1726881,24.7976514,16z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x468df59f34a0f1dd:0xd861c5a326416f87!2m2!1d24.798125!2d60.17106!3m4!1m2!1d24.8039496!2d60.1717835!3s0x468df5993e869f17:0xd36674f56160ad67!1m5!1m1!1s0x468df599ba68ee63:0xb5b17c26bdf4e906!2m2!1d24.8058088!2d60.1741739!3e2
https://www.q-park.fi/fi-fi/cities/espoo/tapiola-park/
https://www.hsl.fi/


 

 
 

 
 

Invitation to all young fencers 

ESPOO MASTERS U11-U13-U15  EPÉE FINALS 

COMPETITION  

11.-12.5.2019, ESPOO 

We have the pleasure of inviting You to the Masters Finals epée 

individual competition in Espoo, Finland. The competition will take 

place at Tuulimäki Sporthall , Itätuulenkuja 9,  02100 Espoo.  The 

competition is for all international young epée fencers, age categories U11, U13 and U15 

and on all level.  

This tournament is the last part of the Finnish Open Junior Masters 

2018-2019 series. After this last competition the best four Masters-ranking 

fencers from each age category U11, U13 and U15 will be rewarded by special prizes. 

For more information please see the attached “Finnish Junior Masters 2018-2019” information page or contact 

Secretary General of the Finnish Fencing and Pentathlon Association, Mrs. Lena Tallroth-Kock, 

lena.tallroth-kock@fencing-pentathlon.fi or +358-50-336 2464. 

 

Categories and program individual epée for boys and girls: 

 

Saturday 11.5.2019 
Serie 

Registration ends/ 
Competition starts 

NOTE! 

U13 
mixed 

Boys and girls, born in 2006-09 09:30 / 10:00 
 * sport hall opens at 9.00! 
 * mini blade (0, 2) is obligatory! 
 * U13 AWARDS CEREMONY  (3 best) 

Sunday 12.5.2019 
Serie 

Registration ends/ 
Competition starts 

NOTE! 

U15G Girls born in 2004-2007 9:30 / 10:00 
 * sport hall opens at 9.00! 
 * U15 AWARDS CEREMONY  (3 best) 

U15B Boys born in 2004-2007 9:30 / 10:00  * U15 AWARDS CEREMONY  (3 best) 

U11 
mixed 

 Boys and girls, born in 2008-011 13:30 / 14:00  * mini blade (0, 2) is obligatory! 
  * U11 AWARDS CEREMONY  (3 best) 

 

Entry  fee: 

In series U11 -U13 the entry fee is  15 EUR, in serie U15 the entry fee is  20 EUR. To be paid at check-in 

registration. 

Rules 

The general rules are set by FIE and Finnish Fencing Federation applies. FIE-blades are not obligatory and 

there is no need for an FIE-license. However, we do require that all fencers are registered with their national 

fencing federation.  

AGE GROUPS:  

The age groups in this final Masters-serie competition are: under 11 years, 13 years and 15 years.  

  

 

https://www.fencing-pentathlon.fi/site/assets/files/1264/finnish_open_junior_masters_2018-2019_updated_20012019.pdf


 

 
 

NOTE  THE  MATERIAL  REGULATIONS: 

>In U11 -and U13 -series jacket and trousers fencing suit, plastron 800 N is obligatory,  

   mask  normal, the mini blade (0, 2) is obligatory. 

>In U15- series jacket and trousers fencing suit, plastron 800 N is obligatory, mask  normal, blade normal. 

 

Referees 

● Each club/country having more than three fencers must provide at least one referee.  

● More than six fencers must provide at least two referees. 

Penalty payment for the lack of a referee in the series is 150 euros which will be paid before the start. 
 

Registration  

Registrations via your  fencing club  no later than on Friday the  3rd of May by our registration 

form: www.espoonmiekkailijat.fi/masters/ 

Please register before the dead line 3.5.2019 to ensure your participation. Due to the 

great interest to the competition the final amount of participants may be limited.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДО 3.05.2019, ЭТИМ ВЫ  
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.  

В СВЯЗИ С БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ  ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОГРАНИЧЕНО. 

Please write the fencers in each serie in the order of your ranking list! 

 

Refreshments  

The cafeteria is in the fencing hall and will be open during the competition days. 

Sport venue 

Tuulimäki Sportshall, Itätuulenkuja 9,  02100 Espoo.  

Parking 

Free parking: Tuulikuja-street (4hrs and 24hrs), only 10 min distance from the venue by foot 

(route map Tuulikuja ->Sport venue) 

Paid parking: Tapiola Park 

 

Public Transport services 

Public Transport services 
 
 
 
 

  

 

http://www.espoonmiekkailijat.fi/jungp
http://www.google.fi/maps/dir/Tuulikuja,+02100+Espoo/It%C3%A4tuulenkuja+9,+Espoo/@60.1726881,24.7976514,16z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x468df59f34a0f1dd:0xd861c5a326416f87!2m2!1d24.798125!2d60.17106!3m4!1m2!1d24.8039496!2d60.1717835!3s0x468df5993e869f17:0xd36674f56160ad67!1m5!1m1!1s0x468df599ba68ee63:0xb5b17c26bdf4e906!2m2!1d24.8058088!2d60.1741739!3e2
https://www.q-park.fi/en-gb/cities/espoo/tapiola-park/
https://www.hsl.fi/en


 

 
 
 

Tuulimäki Sportshall, Itätuulenkuja 9,  02100 Espoo.  

 

 

We welcome all the young fencers  

to Espoo Masters-finals, 11.-12.5.2019! 

 

Kari Lehtinen 

President of Espoo Fencing Club 

 

 

 

For further and latest information: 
 

Personal contact: 

English / Mr. Kimmo Puranen, email kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi  

Russian / Mrs. Therese Viidik, email therese.viidik@espoonmiekkailijat.fi 

  

  The organizer will not book accommodations or organize transports. 

 

mailto:kimmo.puranen@espoonmiekkailijat.fi
mailto:therese.viidik@espoonmiekkailijat.fi

